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Maij-Weggen
ontsnapt aan
vliegongeluk

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister Maij-
Weggen van Verkeer en Water-
staat is gisteren op het nippertje
ontsnapt aan een vliegongeluk.
Het kleine vliegtuig waarin zij
zat, een Cessna, moest vlakbij de
Rotterdamse luchthaven Zes-
tienhoven onverwachts flink uit-
wijken voor een naderend twee-
motorig vrachtvliegtuig. Dit toe-
stel is vermoedelijk de voorge-
schreven koers kwijtgeraakt.
Van welke maatschappij het toe-
stel is, is nog onbekend.
De minister had een bezoek aan
Keulen gebracht waar een wind-

tunnel voor het testen van vlieg-
tuigen in. gebruik werd geno-
men. Op de terugweg zag de vlie-
ger van de Cessna vlakbij Zes-
tienhoven plotseling een groot
toestel op zich afkomen. De pi-
loot trok snel op en vermeed zo
een fatale botsing. Da,t leidde tot

enige paniek aan boord. In hét
vliegtuig werd minister Maij ver-
gezeld door de directeur-gene-
raal van dè Rijksluchtvaart-
dienst, mr H. Raben, en woord-
voerder H. Hameleers van Ver-
keer en Waterstaat.
Volgens Hameleers komt het bij-
na niet voor dat in het Neder-
landse luchtruim burgervliegtui-
gen een 'near miss' hebben, een
bijna-botsing. Dat gebeurt veel
meer tussen burger- en militaire
vliegtuigen. Een commissie van
Verkeer en Waterstaat stelt een
onderzoek in naar de oorzaak
van het voorval.

Vakbeweging begroet samenwerking met instemming

Rabo in zee met Robeco
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De Rabo-
bank Nederland en de Robeco
Groep gaan samenwerken. De
beleggingsfondsen van de Ra-
bobank worden ingepast in
het Robeco-assortiment en de
beleggingsinstelling krijgt
verkooppunten in de vorm
van de 2.000 kantoren van de
bank. Van een fusie van de
twee instellingen zal overigens
geen sprake zijn, ook in de toe-
komst niet.

De vorm van de samenwerking tus-
sen Rabo en Robeco, die nieuwe
werkgever van ex-gouverneur dr
Kremers, staat nog niet vast. De ko-
mende weken zullen de plannen
■verder worden uitgewerkt. Wel lijkt
al duidelijk dat er jointventures (ge-
zamenlijke vennootschappen) voor
zullen worden opgericht. De Robe-
co Groep is een van de grootste be-
leggingsmaatschappijenter wereld.
De cliënten van Robeco kunnen in
deze aandelen beleggen via het
eigen Rogiro-systeeem van de orga-
nisatie.

Computer op hol:
87 ontslagen

Man gewond doo
val van trein

?EN HAAG - Een piepklein
°utje in de computer van het

pinisterie van Justitie heeft er-'oe geleid dat 87 ambtenaren, tttslag aangezegd hebben ge-
degen. De 87 ambtenaren, me-
endeels werkzaam bij de kin-
derbescherming en het gevan-
geniswezen, zouden van baan,eranderen. Maar in plaats vane schriftelijke bevestiging van,vn functie-wijziging, stuurdee computer van Justitie hen
cci ontslagbrief.

e ontslagbrief ging vergezeldan alle benodigde paperassen
Ver pensioenen en sociale uit-
gingen. Een woordvoerderan Justitie spreekt van een«eer vervelendezaak. Er is een

naar de bétrokke-
n onderweg, en met alle

wordt gewerkt aan her-
van het foutje. Dat blijkt»verigens niet makkelijk. „Hets in een mum van tijd fout ge-

3>en, maar het blijkt niet met
ptt druk op de knop te herstel-
en." aldus de woordvoerder. Uitbreiding

Door de aanstaande samenwerking
kunnen straks aan de balies van de
Rabobank aandelen in de Robeco-
fondsen worden ge- en verkocht te-
gen dezelfde tarieven (een half pro-
.cent) als de Rogiro in rekening
brengt. De Robeco Groep verwacht
er een belangrijke uitbreiding van
het aantal beleggers in haarfondsen
van.

Voor de Rabobank wordt van de sa-
menwerking een versnelling en ver-
sterking verwacht van haar dienst-
verlening op het terrein van beleg-
gingen, maar ook op het gebied van
vermogensbeheer voor institutione-
le en particuliere relaties.

het weer

OVERWEGEND ZONNIG

Hei-- 1,n vandaagflinke zonnige
0 ri°den. In de loop van de
üpi end ontstaan er wat sta-
{£»Wolken maar. het blijft
Ujg,°,S. Er staat een zwakke tot
l( tlSe wind uit zuidwestelij-
fatrichting. De middagtempe-
j^Uur ligt rond de 20 graden.
Rovende nacht daalt het

w»k tot 8 graden.

Cfr actuele informatie be-
diende het weer in LimburgUl»t u bellen 06-91122346

NDAAG:h,fop: 05.42 onder: 21.31
'*anop: 02.41 onder: 12.23JPftGENhTfop: 05.41 onder: 21.33

02.56 onder: 13.43

Voorbereid op
gifgas-aanval

Haringrace
gaat niet door

JERUZALEM/BAGDAD - Na
wederzijdse dreigementen el-
kaar met kernwapens of chemi-
sche wapens te treffen, hebben
Israël en Irak stappen genomen
om hun burgers op dergelijke
aanvallen voor te bereiden.
Iraakse functionarissen zeiden
dat in de grote steden oefeningen
worden gehouden om de bevol-
king zo snel mogelijk in grote
schuilkelders te krijgen of met
bussen uit de stad te evacueren.

Ook werden gasmaskers uitge-
reikt. In Israël heeft het leger gen
experimenteel programma voor
de uitreiking van gasmaskers in-
middels uitgebreid tot de hele
bevolking. Om het publiek voor
te lichten over het gebruik van
de maskers zijn tv-spotjes ge-
maakt. Toen het leger in 1979
voor het eerst gasmaskers begon
uit te reiken werd erom gela-
chen. De maskers werden gedra-
gen op gemaskerde bals ofbij het
spuiten van auto's. De bijgele-
verde injectienaald met anti-stof
werd als darts-pijltje gebruikt.
Nu Irak heeft gedreigd 'half Is-
raël met gifgas plat te branden' ,
nemen de Israëliërs de zaak ern-
stiger op.

-Hij weet 't nog niet!...

" In Tel Aviv maakt mevrouw Eti Samuel de nieuwe gas-
maskers passend voor haar 8-jarige dochter Shimrit en
haar 11-jarige zoon Roy. Meisje (18)

verongelukt
POSTERHOLT - De 18-jarige M.
Reer uit Posterholt is gisteravond in
haar woonplaats door een verkeers-
ongelukom het leven gekomen. Het
meisje werd op haar bromfiets aan-
gereden door een tegemoetkomen-
de auto, die ze vermoedelijk niet
heeft gezien toen ze de rijbaan op-
reed.

Spaarders
De Robeco Groep verwacht dat op
zijn minst een deel van de gewone
spaardersbij Rabobank de overstap
zal wagen naar de Robeco-fondsen
(en naar de huisfondsen van de Ra-
bo-organisatie zelf wanneer die
straks het keurmerk van Robeco
zullen dragen). Bij de Rabobank
(met een balanstotaal van 172 mil-
jard behorend tot de 50 grootste
banken in de wereld) ligt40 procent
van alle (gewone) spaargeld in Ne-
derland. Ze is daarmee op dit vlak
de grootste in ons land. De laatste
jaren blijkt steeds meer 'gewoon'
spaargeld te worden omgezet in be-
leggingen.

De vakbeweging heeft de samen-
werking met instemming begroet.
Voor beide organisaties wordt de
basis verbreed. Hoewel de plannen
nader moeten worden uitgewerkt,
lijken ontslagen niet aan de orde.

Van onze verslaggever.
GELEEN- Een 37-jarige man is gis-
teravond in Sittard ernstig gewond
geraakt door een val van een) trein.
Een woordvoerder van de Neder-
landse Spoorwegen bevestigde dit
gisteravond. De manwas in Eindho-
ven zonder kaartje op de sneltrein
gestapt. Een conducteurkwam er in
Roermond achter dat hij zonder gel-
dig 'plaatbewijs meereisde en ver-
kocht hem alsnog een kaartje tot
Sittard, de eerstvolgende halte-
plaats. De man stapte daar uit en
liep naar de vertrekkende stoptrein
en sprong op de treeplank. Een con-
ducteur bemerkte zijn aanwezig-
heid in deeerstvolgende bocht, trok
aan de noodrem en trachtte hem
naar binnen te trekken. Bij die po-
ging viel de man kort voor het via-
duct over deMiddenweg op de rails.
Met diverse hoofdwonden en een
hersenschudding werd hij naar het
Sittards ziekenhuis overgebracht.

Sammy Davis Jr. overleden
LOS ANGELES - De
Amerikaanse entertai-
ner Sammy Davis Jr.
is na een acht maan-
den durende vergeef-
se strijd tegen keel-
kanker gisteren op 64-
-jarige leeftijd overle-
den. Dit hebben vrien-
den van de familie van
de overledene gezegd.

Sammy Davis jr. be-
reikte in de Ameri-
kaanse showbusiness
de top dankzij zijn ex-
plosieve talent en zijn
enorme energie. De
zanger/danser/acteur,
werkte zich op tot
veelvoudig miljonair
maar verwaarloosde
zijn gezondheid. Art-
sen raadden hem ten
sterkste aan minder te
gaan drinken en waar-
schuwden hem dat hij
niet lang meerte leven
had als hij niet onmid-
dellijk rust nam.

Onenigheid met Kok over WIR

Minister Andriessen
denkt aan aftreden

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Minister Andriessen
(Economische Zaken) overweegt af
te treden, als hij wordt verplicht ook
dein 1989 aan het bedrijfsleven toe-
gekende WIR-claims té compense-
ren. Andriessen is daarmee de eer-
ste minister in het kabinet-Lubbers-
/Kok die met zijn portefeuille
zwaait.

Tussen Andriessen en zijn collega
Kok (Financiën) is grote onenigheid
ontstaan over de uitvoering van de
kabinetsafspraak, dat alle aanvra-
gen voor de in 1988 afgeschafte in-
vesteringspremie WIR, die na 1 ja-
nuari 1990 nog binnenkomen, door
het bedrijfsleven op een of andere
manier gecompenseerd moeten
worden; Financiën meent dat ook
claims van voor 1 januari die dit jaar
tot uitbetaling leiden, onder die af-
spraak vallen. Economische Zaken
ontkent dat. - .
Andriessen is altijd tegenstander
geweest van compensatie door het
bedrijfsleven van de uitgaven voor
de WIR. Toen echter uit een onder-
zoek bleek dat nog voor maximaal
5,9 miljard gulden aan oude claims
lag te wachten, ging ookAndriessen
om. Hij stemde toen in met een ge-
deeltelijke compensatie door het
bedrijfsleven.

Inmiddels lijkt het er echter op dat
het bedrag toch weer lager zal uit-
vallen. Het bedrijfsleven zelf denkt
dat het slechts om ruim een miljard
gulden overschrijding zal gaan. Het
ministerievan Financiën heeft bere-
kend dat nog hooguit 4,7 miljard

aan WIR-premies zal worden aange-
vraagd door het bedrijfsleven. An-
driessen probeert de kabinetsaf-
spraak nu zo strikt mogelijk uit te
leggen, zodat het bedrijfsleven zo
weinig mogelijk hoeft terug te beta-
len.

Kabinet wil
Oost-Europabank

alsnog naar
Amsterdam

DEN HAAG - Hetkabinet heeft een
'wanhoopsoffensief gestart om de
Herstelbank voor Oost-Europa als-
nog naar Amsterdam te halen. Als
onderdeel van dit streven is binnen
de EG met steun van zes andere
'kleine' EG-lidstaten besluitvor-
mingover een bijdragevan de Euro-
pese Commissie aan de bank ge-
blokkeerd. Komende zaterdag moet
in Parijs overeenstemming worden
bereikt over de statuten van de
bank, inclusief de vestigingsplaats.

VVD-Roermond:
'Steun voor
motie groeit'

Van onze parlementaire redactie
ROERMOND - De zeven Amster
damse afdelingen van de VVD heb-
ben zich geschaard achter de roep
om aftreden van partijvoorzitter
Leen Ginjaar. Daarmee lijkt de actie
om Ginjaar weg te sturen, groeiende
steun te ontmoeten binnen de libe-
rale achterban. Secretaris Van der
Laak van de VVD-Roermond, waar
de actie vorige week begon, heeft
dat gisteren gezegd.

De WD-afdeling Roermond wil
morgen en zaterdag, tijdens een lan-
delijke ledenvergadering van de li-
beralen in Zwolle, een motie van
wantrouwen tegen Ginjaar indie-
nen. Van der Laak zei eerder deze
week te rekenen op zeker dertig
procent van de stemmen, maar ze
waagde zich gisteren niet meer aan
een voorspelling. De roep om het af-
treden van Ginjaar klonk nadat er
kritiek was gekomen op de manier
waarop fractievoorzitter Voorhoeve
opzij was geschoven.

(ADVERTENTIE)

Herenjacks
Blouson en lange modellen in katoen/trevira.
In de kleuren beige en grijs. Maten: 46 t/m 60.

Normaal/ 169,-// 189,-//219,-

-11S-Voordeelprijs JL JL *±J *

daar winkel je voor je pjezier !
■
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DIT IS ONGELOOFLIJK!!!
jf% Dames- en
%fl. herentrainingspakken

in diverse kleuren .:: en dessins
Normaal 89,50 nu

f SUPERSTUNT1 49,50 AHENDRIKSJJBEkTEXTIELA<|H
GtGANTKCH GROOT INKWAUTPTEH LAGE HUIZEN! fff

Heerlen, Schelsberg 88. Tel. 045-721124
| Sittard, Brugstraat 1. Tel. 04490-15656 .

SEMAFOON nort
va 289.-

AUTOTELEFOON
p.m. v.a. OO."

AUTRONIC B.v. 04492-3888

8 710404 400017

(ADVERTENTIE)

VANAVOND ...
" 17 mei: LUV " 31 mei: Piet Veerman

" Zie verder pagina 7



in de theaters

HEERLEN:- do. 17/5: RO Theater 'Macbeth'
van William Shakespeare.- vr. 18/5: Limburgs Symfonie Or-
kest olv Salvador Mas Conde, Beet-
hoven: Symphonie nr. 9.
- za. 19/5: Balletafdeling Muziek-
school Brunssum 'Er was eens-
...(g)een sprookje. (15.00 uur).
*■ za. 19/5: Fons Jansen leest voor,
(Kleine Zaal, 20.30 uur).- di. 22/5: 'Heb je dan tijgers in de
Kongo'? Stichting Vrije Val ism
het Aidsfonds Nederland. (20.30
uur).

KERKRADE:
- zo. 20/5: Koninklijke Harmonie
St. Philomena.

ROERMOND:- za. 19/5: 'Let the show begin',
dansvoorstelling door Dansschool
Anita Meijer, Heythuysen. (19,00
Uur).

MAASTRICHT:- za. 19/5: Limburgs Symfonie Or-kest olvSalvador Mas Conde, Beet-
hoven: Symphonie nr. 9. (Staarge-
bouw).

Tenzij anders aangegeven begin-
nen alle voorstellingen om 20.00
uur.

" Scène uit Macbeth van
Shakespeare, gebracht door
het RO-theater.

Kolkend
Of de typische Antwerpse sfeertje
in de Rodahal aanwezig zal zijn,
moet nog maar worden afgewacht.
Daar vormen diverse Vlaamse en
Waalse studentenverenigingen op

het middenterrein een kolkende
massa, die gewapend met vlaggen,
sjaals en strijdliederen dansend en
zingend het sportpaleis op zijn ves-
ting doen wankelen. In de Rodahal
zal door middel van lichteffecten en
een feestelijke aankleding voor
sfeer worden gezorgd, maar er zul-
len alleen zitplaatsen beschikbaar
zijn, die de spontaniteit en de bewe-
gingsvrijheid van het (jongere) pu-
bliek wel eens negatief zouden kun-
nen beïnvloeden.

Het Cultureel Centrum Kerkrade,
dat dit Promsconcert houdt, heeft
wel gekozenvoor dezelfde presenta-
tor als in Antwerpen: de bekende
Belgische sportverslaggever Carl
Huybrechts, die het programma op
een luchtige en gevatte wijze aan el-
kaar zal praten. Dit programma be-
staat uit een populair-klassiek ope-
.raprogramma vóór de pauze, dat
wordt onderbroken door een optre-
den van Segers, die twee delen uit
Haydns Trompetconcert zal spelen,
en wordt afgesloten met een optre-
den van Lori Spee. Aan het opera-
programma wordt verder meege-
werkt door het Chevremonts Man-
nenkoor en zangkoor St. JozefKaal-
heide. Na de pauze wordt het aan-
deel van Lori Spee en Guido Segers
ingebet in een klassiek populair
programma, waarin Land of Hope
and Glory en het Limburgs volks-
lied niet. zullen ontbreken.

Het First Summer Promsconcert,
zoals het concert officieel heet, bete-
kent het begin van de Limburgse
Zomer, het door de provincie Lim-
burg gecoördineerde en gesubsi-
dieerde activiteitenpakket, dat Lim-
burg ook in de zomermaanden van
een cuturele uitstraling moet voor-
zien. Voor het eerste LSO-proms-
concert, dat om 20.15 uur begint,
wordt een 'vriendelijke' toegangs-
prijs van twintig gulden gevraagd.
Op die manier hoopt men in ieder
geval ook scholieren en studenten
naar het concert te lokken, het liefst
met vlaggen, wimpels, spandoeken
en andere attributen, die voor de ty-
pische Promssfeer moeten zorgen.

Een dag later wordt hetzelfde con-
cert, maar dan met andere solisten,
gegeven in deLimburghal in Genk.

Reünie en tournee
Limburgse Jagers

VENLO - Ongeveer achthonderd
oud-muzikanten, die ooit deel heb-
ben uitgemaakt van het fanfare-
korps van de Limburgse Jagers, zul-
len komende zaterdag aanwezigzijn
bij de reünie, die in de Frederik
Hendrikkazerne en de binnenstad
van Venlo gehouden wordt. Naast
het huidige fanfarekorps Limburg-
se Jagers onder leiding van A.S.
Liew-On zullen ook de Stadsharmo-
nie van Venlo en harmonie St. Ger-
trudis uit Wijlre voor de muzikale
omlijsting van dit festijn zorgen.

Vanaf 10.00 uur worden de oud-mu-
zikanten verwacht in de kazerne,
waar ze welkom worden geheten

door F. van derKlauw, de voorzitter
van de reüniecommissie, en luite-
nant-kolonel J.M. Bleijerveld, regi-
mentscommandant van de Jagers.

Het huidige korps Limburgse Ja-
gers zal hierbij voor een aubade zor-
gen. Om 12.00 uur vertrekt het ge-
zelschap richting Venloos Stadhuis
voor een ontvangst door het ge-
meentebestuur. Alle muzikanten en
oud-muzikanten zullen daar geza-
menlijk musiceren.

Na het middageten begint om 16.30
uur in de kazerne een concert van
harmonie St. Gertrudis, een halfuur
later gevolgd door een militaire tap-

toe van het fanfarekorps Limburgse
Jagers. Vanaf 17.30 uur worden de
festiviteiten voortgezet in een spe-
ciale feesttent op het kazerneter-
rein. Daar ook zal aan iedere reünist
een gedenkboek worden uitgereikt
ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan van het fanfarekorps.

Aansluitend aan deze reünie en in
het kader van het veertigjarig be-
staan, zal het fanfarekorps Lim-
burgse Jagers enkele optredens in
Limburg verzorgen. Zo wordt er
morgenavond al om 20.00 uur ge-
concerteerd voor het gemeentehuis
van Nederweert. Op zondag 20 mei
staan optredens op het programma
in Maasticht (O.L.Vrouweplein,
Malberg vanaf 13.30 uur) en de har-
moniezaal te Bleijerheide (20.00
uur). Maandag 21 mei zal het fanfa-
rekorps Limburgse Jagersoptreden
in de feesttent van harmonie St.
Caecilia uit Grevenbicht (aanvang
20.00 uur).

Meer concerten Studio Musis
SITTARD - De stichting Studio Musis gaat haar concertactiviteiten uit-
breiden. De stichting biedt al enkele jarenaan jonge,professionele musici
gelegenheid om in de muziekruimte van Studio Musis te Munstergeleen

"concerten te geven. Gezien devele aanvragenvoor een dergelijk optreden
wil men niet alleen meer concerten organiseren, maar dietevens spreiden

;over meerdere lokaties in Zuid-Limburg.
Zo wordt in Galerie Signe aan de Akerstraat in Heerlen op 27 meieen kof-
fieconcert gegeven met 20ste-eeuwse muziek. In het terpkerkje van Ur-

'mond kan men op Tweede Pinksterdag terecht voor een barokconcert en
op 23 junivindt in dekerk van Eys een concert plaats, georganiseerd in sa-

(menwerking met de Eyser Muziekdagen. Het concert van komende zon-dag in Studio Musis, Windraak 9, Munstergeleen (aanvang 14.30 uur)
wordt verzorgd door Sonja Ruys (cello), aan de piano begeleid door Esther
Schiffelaers, studenten van het Maastrichts Conservatorium.

de kleine postruiter

(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v s-Gravenhage

Cultureel Centrum Kerkrade neemt voortouw

Eerste Promsconcert
van LSO in Rodahal

door jos frusch
KERKRADE - Het initiatief is eigenlijk van de stichting
Krealim (Kreatief Limburg) uit Genk, maar het Cultureel
Centrum Kerkrade heeft - in samenwerking met het
Limburgs Symfonie Orkest - snel ingehaakt om te ko-
men tot het eerste Promsconcert dat in onze provincie
gegeven wordt. Op 1 juni is het zo ver. Dan zal het LSO
onder leiding van Jan Stulen, samen met de Belgische
trompettist Guido Segers en zangeres Lori Spee een
feestelijk promenadeconcert geven, dat qua sfeer en uit-
straling overeenkomsten zal vertonen met de befaamde
'Last night of the Proms'-concerten, waarmee het Lon-
don Philharmonic Orchestra jaarlijks zijn concertseizoen
afsluit.
Ook in Nederland is er overigens
een traditie op het gebied van de
klassiek-populaire promenadecon-
certen. Het Brabants Orkest heeft
deze traditie jarenlang in stand ge-
houden, evenals het Noordhollands
Philharmonisch Orkest en het Pro-
menade Orkest. Het LSO zal tijdens
het Promsconcert in Kerkrade qua
programmering niet alleen aanslui-
ten bij de Engelse promenadecon-
certen, maar ook bij die welke sinds
een jaar of zes worden gepresen-
teerd in het Sportpaleis van Ant-
werpen door het Philharmonisch
Orkest van Vlaanderen. Zo zal ook
in het Wijngrachttheater de aanslui-
ting met het 'lichte genre' worden
nagestreefd om een groteren breder
publiek te bereiken. Voor deze lich-
te toets zorgt de Geleense zangeres
Lori Spee, die begeleid door het
combo Cor Bakker èn door het LSO
eigen werk zal zingen.

" Lori Spee, publiekstrekker op het LSO-promsconcert

recept
Groenteschotel van
peukjes, doperwten
en witte bonen
Peultjes is een typisch voorjaars-
produkt, afkomstig van de volle
grond. letwat zoetig van smaak,
licht verteerbaar en rijk aan voe-
dingsstoffen als eiwitten, vetten,
koolhydraten, mineralen en vitami-

nen. Bij koken is per persoon 250 g
voldoende, voor een salade 100-125
g-
Benodigdheden voor 4 personen:
350 g peultjes, 350 g doperwten, 100
'g geweekte witte bonen, zout & pe-
per, bonekruid, klontje boter, 1 to-
maat en peterselie.
Haal de peultjes af en kook ze. Laat
de doperwten goed uitlekken. Kook
de witte bonen in weekwater in IV2
uur gaar. Kook de peultjes gaar in

water met een snufje zout en V-z tl
bonekruid in 15 minuten. Verwarm
de doperwten goed door. Laat gare
bonen uitlekken. Giet peultjes en
doperwten af en schep groentevoorzichtig door elkaar. Gameer de
schotel met plakjes tomaat en een
toefje peterselie. Een fijne dineer-
schotelbij vlees als ossehaas, frican-
deau of kipfilet.

hub meijer

kunst
Maaslandorkest

speelt voor
Unicef

MAASTRICHT - Het Maasland-
Strijkorkest, gevormd door jeug-
dige viool- en celloleerlingen van
de muziekscholen Maastricht,
Sittard en Venlo geeft komende
week drie concerten ten bate van
UNICEF. Het ensemble, tijdens
studiedagen in augustus 1989 op
initiatief van de viooldocenten
Mia Beckers en Annie Nijsten-
Westgeest opgericht, speelt on-
der leiding van John Nijsten
werken van Haydn, Mozart, Su-
gar en Tsjaikovski. Als solist in
het concert in C van Haydn
treedt het 10-jarig pianotalent
Odette Kusters uit Venlo op. De
iets oudere Frank Kuijpers uit
Maastricht soleert in het Rondo
voor piano en strijkers van Su-
gar. De drie Unicef-concerten
vinden respectievelijk plaats in
de muziekschool Sittard op He-
melvaartsdag (aanvang 12.00
uur), op zaterdag 26 mei om 20.00
uur in de muziekschool Venlo en
op 27 mei in de muziekschool
Maastricht (aanvang 12.00 uur).

verder in...

MAASTRICHT - In het Loss Theater,
Achter de Barakken 31a wordt van-
avond, vrijdag en zaterdag door Stu-
dententoneelvereniging Alles is dra-
ma 'Ziekte der jeugd'van F. Bruckner
opgevoerd. Alle voorstellingen begin-
nen om 20.30 uur. Kindertejater Par-
toet speelt op vrijdag 18 mei: 'Hurau-
lus, de stomme' in Het Generaalshuis,
zaal Het vervolg, Vrijthof 47a. Zater-
dag 19 meiwordt deze variétévoorstel-
ling, gespeeld door kinderen van 10
tot 14 jaar, opgevoerd in het CCV
Theater, Herbenusstraat. Aanvang in
beide theaters 19.30 uur. In het Bonne-
fantenmuseum, Dominikanerplein 5
is zondag 20 mei om 12.00 uur een bij-
eenkomst van de Bond van Neder-
landse Architecten met een lezing
over: school van Maastricht en
Theo Boosten, architect. De lezing
wordt gehouden door Nic. H.M. Tum-
mers. Op het Intropodium, St. Maar-

tenspoort 2 vindt aanstaande zo»
een concert plaats verzorgd door
ensemble Amsterdam String *
Aanvang 15.30 uur. In de Anna*
vindt woensdag 23 mei om 20.30
een concert plaats, gehouden dooi
Universiteitskoor Maastricht. \
dan 200 zangers zullen, begeleid»
het Limburgs Symphonie orkest,
der andere het Te Deum van Charf
tier en Bruckner uitvoeren. Soli
zijn Ingrid Kapelle, Annick Clae1
Dina Grossberger, Jan Caals en $
Sceyen. Muzikaal leider is V
Claessen.
SITTARD - In Theater Sirkel, 'straat 22 is zondag 20 mei om 14.30
een voorleesmiddag voor kindei
Luc de Jaegher leest De Berezoofl
BRUNSSUM - Op woensdag 23
wordt om 20.00 uur in dr Brikke ö
een dialezing gehouden over Vin'
van Gogh. Met behulp van een 'derdtal dia's zal aandacht worden
schonken aan de tijd waarin Vi
werd geboren, maar ook aan het ff
en zijn loopbaan als kunstenaar.
HOUTHEM - In de St. Gerlach*
wordt zondag 20 mei om 16.00 uur
concert-drieluik gegeven door de v
pella St. Servatii onder leiding'
Peter Serpenti met medewerking'
organist Désiré Groot. Thema van
concert met poëzie is 'St. Serf
groet St. Gerlach.'
KERKRADE - In de Abdijkerk 'ducvindt zondag aanstaande om l-
uur een concert plaats met orgal
Marcel Verheggen uit Voerendaal
VAALS- In deKopermolen, van C
montplein is zondag 13 mei een e'
examenconcert. Uitvoerenden j
Bert Flas en Paul Jussen, slagwef'

Afsluiting van Beethoven-cyclu
HEERLEN - Het LSO sluit deze
week zijn Beethovencyclus af met
vier concerten, waarop de Negende
Symfonie van Beethoven wordt uit-
gevoerd. Met uitzondering van Sal-
vador Mas Conde, de vaste Spaanse
dirigent van het orkest, heeft dit
concert een volledig Limburgs
tintje. Zo worden de solistenparijen
gezongen door de sopraan Ingrid
Kapelle, die lange tijd in Maastricht
studeerde en werkte, de uit Heerlen
afkomstige mezzosopraan Yvonne
Schiffelers, de in Valkenburg gebo-
ren tenor Hubert Delamboye en de
bas Huub Claessens, Ulestratenaar
van geboorte.

Het concertschema van BeethoV
Negende ziet er als volgt uit:
avond De Maaspoort Venlo, mort
Stadsschouwburg Heerlen, za'
dag Staargebouw Maastricht enJ
gende week dinsdag Cultureel 0
trum Hasselt. Alle concerten bel
nen om 20.00 uur.

Oplossing van gisteren
Horizontaal: 1. apart; 6. modepop;
opuntia; 8. zetel.
Verticaal: 2. pedicure; 3. repartie; 4.'
hoog; 5. opslag.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. moed; 4. vogel; 7. vertrou-
welijk; 9. bijwoord; 11. dwaas; 12. zeil-
vaartuig (afk.); 13. bittere afgunst; 15. uit-
roep; 16. sportfunctie; 19. en omstreken
(afk.); 20. paardeslee; 21. draaiorgel; 26.
loterijbriefje; 27. insekt; 28. voegwoord;
29. snelle loop; 31. windrichting (afk.); 32.
besef; 34. regel, richtsnoer; 35. moeilijk-
heid (fig.).

Verticaal: 1. vreemde taal; 2. muziekn"1,
3. Europeaan; 4. afgelegen; 5. voorzets*
6. vertrek v.e. woonhuis; 8.
alent; 10. vermogend; 12. slangvormig^
meshalsbont; 14. eetvoorschrift;
hoofddeksel; 17. oude lap; 18. teken r
de dierenriem; 21. open ruimte in een sö
22. elektrisch geladen atoom; 23. deeM
door 2; 24. kloosterlinge; 25. olifantsW
29. belemmering (fig.); 30. gril, kuur; ">'uiting van kou; 33. laatstleden (afk.);
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Sanering

ven miljard beschikbaar stellen
voor de directe sanering van Oost-
düitse bedrijven, die nog levensvat-
baar zijn.

In Straatsburg beloofde kanselier
Kohl opnieuw een snelle erkenning
van de Poolse westgrens door beide
Duitse parlementen en onder-
streepte hij nogmaals dat een neu-
traal Duitsland ondenkbaar is.

De Oostdüitse premier Lothar de
Maizière sprak gisteren eveneens
het Europees Parlement in Straats-

t^burg toe. „Duitsland moet de brug
conomische Zaken tussen de EG en Oost-Europa zijn",

Haussmann wil losvan dit fonds ze- zei hij.

Bewindslieden desondanks voor ondertekening

Kamer verdeeld over
aanvulling 'Schengen'

Van onze parlementaire redactie
HAAG - De Tweede Kamer is ernstig verdeeld over de

rjag of de aanvullende overeenkomst bij het akkoord van
door Nederland moet worden ondertekend. Alleen,e fractie van het CDA sprak zich gistermorgen, tijdens mon-

ding overleg met de staatssecretarissen Dankert (Buiten-
"Mse Zaken) en Kosto (Justitie), uit voor ondertekening.

$ coalitiegenoot PvdA bestaan
\r& bezwaren tegen 'Schengen'.
2* adviseerde de regering niet te
ulenen en de VVD wenst nog geen
?«nitief oordeel te vellen. VVD-
j^oparlementariër De Vries vindt
|:| het akkoord van Schengen on-tdoende waarborgen biedt voor'rechtsbescherming van asielzoe-,rs. Ook heeft hij scherpe kritiek
■? de totstandkoming van het ak-
><J°rd. De bewindslieden verklaar-
|S echter toch te zullen tekenen,
rjgens Dankert kan Nederland.ch nu in dit late stadium niet te-"gtrekken.

* Schengen' proberen deBenelux-S^en, Frankrijk en de Bondsrepu-
afspraken te maken over een/Jl verkeer over de grenzen van

Fsonen, goederen, diensten en ka-
*aal. Ondertekening van de aan-rende overeenkomst werd vorig

door bondskanselier Kohl uit-
*steld, omdat ook de DDR feitelijk

deel zou gaan uitmaken van de af-
spraken. Nederland had toen ook
problemen, met name met de Lu-
xemburgse weigering mee te wer-
ken aan de opsporing van fiscale
fraude. Dat probleem is overigens
nog steeds niet van de baan, maar
doorgeschoven naar de Europese
Gemeenschap.

Ongerust
Intussen heeft de Belgische rege-
ring stricte maatregelen in gedach-
ten om het vreemdelingenverkeer
te beperken. In de Tweede Kamer
bestaat daar grote ongerustheid
over.

Nederland is tot en met juni nog
voorzitter van het Schengen-over-
leg. In julineemtFrankrijk het over.
De vrees bestaat dat de onderhan-
delingen onder Frans voorzitter-
schap zullen stranden, omdat de
Fransen op velerlei terrein, vooral
op dat van het visumbeleid, dwars-
liggen.

Dankert verzuchtte dat 'Schengen'
leuk geprobeerd is in de aanloop
naar vrij personenverkeer in de hele
EG. Maar in de toekomst moet dat
vrije verkeer niet volgens de proce-
dures die in Schengen-verband
worden gehanteerd, worden gere-
geld. Dat betekent echter niet dat de
Nederlandse regering nu afziet van
ondertekening van 'Schengen'. Dat
zou volgens Dankert te grote inter-
nationaal-politiek consequenties
opleveren. Bovendien zijn de be-
windslieden ervan overtuigd dat
asielzoekers het 'plezieriger' krijgen
als de Schengen-overeenkomst in
werking is getreden.

Schepper van
de Muppets
overleden

3W VORK - Jim Henson, de
Mepper van de Muppets, is in de
j^cht van dinsdag op woehsdag in
v e w Vork overleden. Een woord-
eerder van het ziekenhuis zei dat
j:er>son dinsdag was opgenomen

fp \een zeer ernstige bacteriële in-
jï^tiewaaran hij die nacht overleed.
l.1! Was 53 jaaroud en vadervan vijf
pieren.
{Jerison schiep in 1954 zijn wereld-
doemde en geliefde poppen als
u-ermit de Kikker, miss Piggy en
*t Koekjesmonster. Deze figuren

geelden een hoofdrol in televisie-
fies als Sesam Straat, de Muppet

c>io w en jn bioscoopfilms. Zijn suc~
.^s begon pas aan het eind van de
j^enzestig toen deAmerikaanse te-(?visie begon met uitzendingen van
!:esam Straat. De Muppet Show
k3s, met ongeveer 235 miljoen kij-
Lers in 100 landen, de meeste beke-
et* televisieserie ooit.

l'Jim Henson

Bevoegdheden justitie worden uitgebreid

Minister in actie tegen
computercriminaliteit
K an onze parlementaire redactie
J**NHAAG- Het binnendringen in
tyft beveiligd computersysteem
K^ rdt in de toekomst strafbaar. Ook
Jj'Wederrechtelijk wijzigen en toe-
t egen van gegevens in een compu-
Vvr' ook als deze niet is beveiligd,
(vrdt in het wetboek van strafrecht
(jPSenomen. Minister Hirsch Ballin
v^stitie) heeft gisteren een wets-
■jC^stel met die inhoud bij de
j-^eede Kamer ingediend. Het op-

(j: 'elijk of door nalatigheid bescha-
v gen, onbruikbaar maken of storenJ 1̂ een computersysteem dat voor

iedereen toegankelijk is, zal even-
eens in de strafwet worden opgeno-
men.

Met het wetsvoorstel reageert het
kabinet op allerleivormen van com-
putercriminaliteit. Behalve de com-
puter moeten ook nieuwe telecom-
municatiemiddelen worden be-
schermd. Zo wordt het bestaande
verbod om telefoongesprekken die
via het PTT-net worden afgewik-
keld af te luisteren, uitgebreid. Het
aftappenvan telex-, telefax- en data-
verkeer wordt in het wetsontwerp

PvdA pleit voor
reorganisatie

Arbeidsinspectie
DEN HAAG - De PvdA wil de Ar-
beidsinspectie reorganiseren. De
dienst moet zich alleen gaan bezig-
houden met de controle van de ar-
beidssituatie in bedrijven. Het voor-
lichten en adviseren over werkom-
standighheden moet worden over-
gelaten aan een andere overheidsin-
stantie.

Dat voorstel deed PvdA-Kamerlid
Middel gisterenin een debat over de
Arbeidsdienst. Onder druk gezet
door de Kamer bleek minister De
Vries (Sociale Zaken) uiteindelijk
bereid het voorstel te overwegen.

ook verboden.
De rechter-commissaris krijgt de
bevoegdheid te besluiten om de
nieuwe telecommunicatie-kanalen
af te luisteren. Bij huiszoeking is
justitieal bevoegd te kijken naar ge-
gevens op ter plaatse aanwezige
computers. Die bevoegdheid wordt
in het wetsvoorstel uitgebreid tot
onderzoek naar bestanden, die met
die computer rechtmatig opge-
vraagd kunnen worden. Bij die be-
voegdheden gaat het om alle straf-
bare feiten, niet alleen computercri-
minaliteit.
Volgens Hirsch Ballin moeten de
bevoegdheden van de rechter-com-
missaris niet alleen worden uitge-
breid, maar dient het justitieelappa-
raat ook beter toegerust te worden
om computercriminaliteit op te spo-
ren en vervolging in te stellen. Zo-
wel de deskundigheid als de appa-
ratuur ontbreekt daar op het mo-
ment nog voor.

binnen/buitenland

BRD en DDR tekenen morgen 'monetaire unie'

Duitslanden akkoord
over staatsverdrag!Van onze correspondent

- De Westduitse minister
Financiën Waigel en zijn Oost-
Se collega Romberg zullen mor-
in Bonn het staatsverdrag teke-
Waarin de invoering van de

'ark begin juliin de DDR wordt
;geld. Daarna zullen kanselier
d en de Oostdüitse regeringslei-
De Maizière verklaringen afleg-

den bereikten Kohl en de mi-ers-presidenten van de West-
Se deelstaten een akkoord overL .financiering van de monetaire,Me en economische unie met deVR- Er komt een speciaal fonds

voor 'Duitse eenheid. De laatste
stand van dat fonds bedraagt 115
miljard mark. Twintig miljard zal de
centrale regering door besparingen
bijdragen, derest wordt door Bonn
en de deelstatengeleend op dekapi-
taalmarkt. Beide zijden uitten zich

tevreden over het bereikte compro-
mis.

Levenskansen
bij kanker
vergroot

ROTTERDAM - Met de gloednieu-
we 'diepwarmer', die de Daniël den
Hoedt-kliniek in Rotterdam een de-
zer dagen in gebruik gaat nemen,
verwachten de artsen de levenskan-
sen van bepaalde kankerpatiënten
aanzienlijk te kunnen verhogen.
Met het instrument, dat twee mil-
joen gulden heeft gekost, kan de kli-
niekvoor het eerst nu ook dieper ge-
legen tumoren behandelen.
Dit deelden dr J. van der Zee en ing.
G. van Rhoon gisteren tijdens de
presentatie van de installatie voor
warmtebehandeling mee. Zij ver-
wachten daarmee 15 tot 20 procent
van de locale tumoren meer te kun-
nen laten verdwijnen.Voor een deel
van de patiënten betekent dit te-vens een verhoging van de kans op
overleven.
De kliniek baseert haarverwachtin-
gen op de bemoedigende resultaten
van het onderzoek naar de effecten
van de behandeling van oppervlak-
tetumoren (borst- en lymfeklieren).
Hieruit is gebleken dat een behan-
deling in combinatie met radiothe-
rapie bij patiënten met terugkeren-
de borstkanker de kans op het ver-
dwijnen van de tumor twee- totdriemaal hoger maakt.

Paniek door 'gekke koeie-ziekte'
LONDEN -L/e doodvan een enkele
siamese kat, die rundvlees had ge-
geten, heeft op de Britse eilanden
een golfvan paniek ontketent. Na-
datvorige week in alle schoolkanti-
nes in Humberside het rundvlees
van de menukaart werd geschrapt,
breidde de boycot zich gisteren uit
tot duizenden andere scholen. In-
middels heeft de Sovjetunie beslo-
ten de invoer van rundvlees uit
Groot-Brittannië te verbieden, ter-
wijl West-Duitsland een verbod
overweegt. De EG heeft nadat de
ziekte in 1986 voor het eerst de kop
op stak, de import van levende die-

ren, ouder dan zes maanden, verbo-
den.

De ziekte waaraan nu al 1.300 Britsekoeien ten prooi zijn gevallen heetBovine Spongiform Encephalopa-
thy (BSE), in de volksmond bekend
als 'mad cow disease' (gekke koeie-
ziekte). Alle koeien die zich begon-
nen te gedragen alsofzij wat te diep
in het glas hadden gekeken, zijn in-
middels afgemaakt. Maar daarnaast
is er nog 6 miljoen stuks vee dat be-
smet is maar nog niet ziek geworden
is.

De eerste gevallen van 'mad cow
disease' werden alm 1986 geconsta-

teerd, maar deskundigen gingen er
steeds vanuit dat de ziekte niet
overdraagbaar was op de mens. De
dood van de siamese kat vorige
maand zaaide echtertwijfel over die
theorie. De koeien op hun beurt
zouden de ziekte hebben opgelopen
door de consumptie van veevoer,
waarin skeletten en hersenen van
zieke schapen waren verwerkt.

De Nederlandse Veterinaire Inspec-
tie voor de Volksgezondheid heeft
geen enkele aanwijzing dat de ziek-
te in ons land voorkomt. En al zou
dat het geval zijn, dan ontbreekt elk
bewijs dat de ziekte voor mensen
schadelijk is, aldus een woordvoer-
dervan de inspectie.

"Deze Londense veehandelaar toont zwart op wit hoe hij, ondanks de 'gekke koeie-ziekte', denkt
over de kwaliteit van de Britse bief.

'Brazilianen
helpen Irak

raket maken'
SAO PAULO - Braziliaanse des-
kundigen werken in Bagdad om
Irak te helpen een raket te maken,
die oorspronkelijk is ontworpen in
Brazilië. Dit is gemeld door twee
vooraanstaande bladen in Brazilië.
Volgens Veja, het grootste week-
blad in Brazilië, zijn sinds novem-
ber technici, die eerst bezig waren
met de ontwikkeling van een Brazi-
liaanse hitte zoekende raket 'Piran-
ha', in Bagdad aan het werk voor
een geheimraketproject. '
Een woordvoerder van het Brazi-
liaanse ministerie van de Lucht-
macht zei dat de regering niet direct
commentaar wil geven.
Irak is bereid tien miljoen dollar te
betalen voor het ontwerp en het
computersysteem van de raket. De
Braziliaanse ingenieurs malen deel
uit van een internationale groep in
Bagdad, waarin zich ook technici
bevinden uit Egypte, Frankrijk, Ar-
gentinië en Groot-Brittannië.

Justitie
De rechter heeft bepaald
dat de NOS en Veronique
niet-uitgezonden videoban-
den van derecente Molukse
rellen voor de ambassade
van Indonesië moeten af-
staan aan Justitie. Volgens
de raadkamer van de
Haagse rechtbank is de na-
tionale en internationale
rechtsorde bij de rellen zo

ernstig geschaad, dat het belang van de vrije nieuwsgaring daar-
aan ondergeschikt is.
Het is goed om even stil te staan bij de consequentiesvan deze op
het eerste gezicht redelijk lijkende uitspradk.
De vrije, onbelemmerde nieuwsgaring - een essentieel onderdeel
van een vrije democratie- is de niet geringe inzet van deze kwestie.
De uitspraak kan niet zomaar worden afgedaan als exclusief be-
doeld voor de belangenafweging bij ditene incident. Er zitten on-
vermijdelijke en principële gevolgen aan vast. Het belang van vrije
nieuwsgaring heeft het in dit geval 'verloren. Dat bevredigt mis-
schien het rechtsgevoel op korte termijn, maar kan op de langere
termijn toch een gevaarlijke ontwikkeling inhouden.
De media zijn geen verlengstuk van Justitie; zij mogen en kunnen
dat ook niet zijn. Uiteraard is het mogelijk dat men samenwerkt: bij-
voorbeeld bij het zoeken naar getuigen of het verstrekken van sig--
nalementen. Maar de beslissing tot die samenwerking moet vrijwil-
lig zijn en de verantwoordelijkheid moet bij de media blijven.
Niet omdat die media zelf zo belangrijk zijn, maar om wat zij verte-
genwoordigen. Omdat het voor de burgers in een democratie be-
langrijk is om over onafhankelijk verkregen informatie te beschik-
ken.
Indien algemeen aanvaard wordt dat de media een verlengstuk
van Justitie kunnen en mogen zijn, kan geen journalist, geen foto-
graaf en geen cameraman zijn'werk meer doen bij rellen, vechtpar-
tijen, gijzelingen, demonstraties, voetbalwedstrijden of andere ge-
beurtenissen die arrestaties tot gevolg zouden kunnen hebben.
Mediavertegenwoordigers zouden in die gevallen zelfs nog meer
fysiek gevaar lopen dan zij nu reeds doen.
Hier wordt overigens niet betoogd dat het verstrekken van niet-ge-
publiceerde informatie nooit zou kunnen. Die afweging zal iedere
krant of zendgemachtigde echter naar eigen geweten en verant-
woordelijkheid, en zonder dwang, moeten maken. Het belang van
de rechtsorde weegt zwaar en ook de media hebben een burger-
plicht, maar het belang van vrije, onbelemmerde nieuwsgaring in
een democratische rechtsstaat weegt minstens evenveel, en op
lange termijn misschien nog meer.
Van wèl gepubliceerde informatie of beelden kan uiteraard ook
door Justitie gebruik gemaakt worden. Die is immers onder verant-
woordelijkheid van de media algemeen vrijgegeven, met als doel
informatieverschaffing en niet opsporing.
De raadkamer van de Haagse rechtbank zegt geen principiële uit-
spraak te hebben gedaan. Alleen in dit ene geval vindt de recht-
bank de beslaglegging van devideobanden gerechtvaardigd. Het
belang van de vrije nieuwsgaring wordt door de rechtbank na-
drukkelijk erkend.
Men voelt dus wel enige nattigheid, zou je zeggen. Maar jekomt
niet van een gevaarlijk precedent af door simpelweg te stellen dat
het geen precedent is. R.B.

punt uit
Afgebeten

De politie heeft een 18-jarige
Eindhovenaar aangehouden
die ervan wordt verdacht dat
hij de beheerder van een Eind-,
hovense seksclub een stuk oor
heeft afgebeten. De man maak-
te herrie in.de seksclub omdat
een seksfilm waar hij naar keek
naar zijn smaak niet lang ge-
noeg duurde.

Hertenjacht
In de binnenstand van Amers-
foort hebben brandweer en po-
litie gistermorgen met vereen-
de krachten jacht gemaakt op
een hert. Het dier werd aange-
troffen in een straat binnen de
grachtengordel en raakte bij
een vluchtpoging te water. Na
een zwemtocht van een paar ki-
lometer dwars door de binnen-
stad konden duikers van de
brandweer het dier op de wal
krijgen. Het bleef ongedeerd en
is in de polder weer vrijgelaten.
Het is overigens niet bekend,
hoe dit hert midden in het cen-
trum van Amersfoort terecht is
gekomen.

Uitwisseling
De culturele uitwisseling tus-
sen Nederland en België is vo-
rig jaar sterk toegenomen. Het
optreden van Belgische groe-
pen en personen in ons land
steeg met 20 procent tot 1.055
voorstellingen, lezingen en ex-
posities. Omgekeerd steeg het
aantal Nederlandse evenemen-
ten in België met 47 procent tot
1.040.

Vaticaan
Het Vaticaan en Roemenië
gaan de diplomatieke betrek-
kingen herstellen. Roemenië is
na Polen, Hongarije en Tsje-
choslowakije het vierde Oost-
europese land dat ambassa-
deurs uitwisselt met de Heilige
Stoel. Joegoslavië heeft dit al in
1970 gedaan.

Muiterij
Muitende soldaten die gisteren
met automatische wapens het
internationale vliegveld van
Abidjan, de hoofdstad van
Ivoorkust, hadden bezet en van
de regering onderhandelingen
met de hoogste bevelhebber
hadden geëist, zijnnaar hun ka-
zernes teruggekeerd. De solda-
ten besloten hun actie te beëin-
digen nadat zij toezeggingen
hadden gekregen betreffende
verhoging van soldij en kle-
dingstoeslagen.
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ang
I oimir Lebedev, een Russische
f^aardigde in de Estse Opper-
« begrijpt ze maar al ted. „Als we niet bang zouden
?' zouden we hier niet staan".
,°edev: „Als we ër zeker vanden zijn dat we morgen werk. "ten hebben en eten voor onze, seren en gelijke rechten met

' ''Sten, dan zouden we hier nietjYen zijn"., 2lJn dan ook zo ongeveer de
f n die opklinken tussen de

wanden van de
ssiSch orthodoxe kerk aan de, *ant van het Toompeaplein en
j van het regeringsge-„ aan de andere kant, waar op
j, dak fier de 'onafhankelijke'
Se nationale driekleur blauw-

,art-wit wappert.
„ëaat een gejuich op als tegen
' einde van de bijeenkomst eenJternan via aangrenzende da-,e "et dak van de regeringszetel
m ' te bereiken met de door deSe regering afgedankte rood-r Uwe vlag van wat tot voor kortII; de Sovjetrepubliek Estland
U "
L°la Djet'. 'Goed gedaan', klinkt
L ln koor als de waaghals zijn
CJf naast de blauw-zwart-witteLh

te plaatsen en ookroepen de
sy en: 'De Sovjetmacht terug in

Uitzinnig
igj,
k l Minuten lang hangen de twee
}nB§en naast elkaar. Dan haalt
i^ °nzichtbare Estse van
ük J?uit de 'rode' vlag van het
ig.' uitzinnig wordende me-
! tracht daarop het ijzeren hek
>en regeringsgebouw te ram-
'eid ?m 'nun' Sovjetvlag met ge-
èm terug te zetten. 'Wij gaan nieter weg', scanderen de men-

sen, ze willen de vlag terug heb-
ben.

De vlam slaat in de pan. Het hek
wordt opengedrukt, tientallen
stromen de binnenplaats van het
regeringsgebouw op. Een fontein
wordt getooid met rode Sovjet-
vlaggen en vlaggen van de Sovjet-
republiek Estland. Het lijkt ineens
een beeld als uit het Rusland van
1917.
Een kennelijk in paniek geraakte
ambulancechauffeur, opgeroepen
om iemand met een hartaanval te
helpen, raast plotseling door de
menigte en verdwijnt door de
poort van de binnenplaats. Men-
sen stuiven alle kanten op. Er
klinkt gegil. Russische vrouwen
schreeuwen agenten toe dat ze iets
moeten ondernemen. Het is uit-
eindelijk minder erg dan het op
dit moment lijkt, maar de schrik
zit er diep in.

" Net als in de Estse hoofdstad Tallinn probeer-
denRussische inwoners ook in Letland het parle-
mentsgebouw in de hoofdstad Riga te bestormen.
De bevolking en eenheden van de verdedigings-
troepen van het Letse Nationalistische Volks-
front wisten twee van zulke pogingen af te slaan.
In de Litouwse hoofdstad Vilnius werden in de
nacht van maandag en dinsdagnog drukkerijen
en redactieruimten van verschillende kranten
verwoest. De Russsiche inwoners in de Oostzeere-
publieken hebben overigens gedreigd het niet al-
leen, bij betogingen te houden, maar gecoördi-
neerde stakingen uit te roepen.

Regering
Plotseling beginnen Esten het
plein op te stormen. 'Eesti, eesti,
eesti', 'Estland', scanderen ze on-
ophoudelijk: Er verschijnt een
blauw-zwart witte vlag, nog één.
Op het balkon van het gebouw
staat als bij toverslag dehele Estse
regering, aangevoerd door pre-
mier Edgar Sayisaar, die even la-
ter ook geflankeerd wordt door
president Arnoldi Ruutel.
De Russen op het plein versmel-
ten als het ware tussen de Esten
die maar blijven toelopen. De Es-
ten nemen elkaarbij de hand, hef-
fen hun volkslied aan, wiegen met
hun ineen geslagen handen boven
het hoofd. Vanaf het balkon wor-
den ze geïnstrueerd om de laatste
Russen die nog op het binnen-
plein vreedzaam te laten gaan.

Er wordt in het midden van de
menigte een pad vrijgemaakt. Met
hun rode vlaggen boven het hoofd

druipen de Russen tenslotte af.
'Ga naar huis, ga naar huis', klinkt
het uit duizendenEstse kelen. Het
is tweeledig bedoeld: niet alleen
moeten deRussen het plein verla-
ten, ze moeten het liefst ook uit de
republiek.

Een enkele achtergebleven rode
vlag zal later worden verscheurd
en minachtend als zakdoek wor-
den gebruikt. De Esten inmiddels
houden met allerlei oude liederen
een nationale demonstratie die
zijn weerga in Tallinn nog niet
heeft gehad.
Ook al zijn er deze middag geen
doden gevallen, de gebeurtenis-
sen maken op iedereen een diepe
indruk. Vladimir Lebedev zegt
onheilspellend dat als de Russen
'iets beginnen te doen, dan zijn ze
moeilijk te stoppen. Hij gelooft
dat door de gemeenschappelijke
verklaringvan de presidenten van
de drie Baltische republieken Est-
land, Letland en Litouwen, „alle
drie uit zijn op een conflict, zowel
intern als met de Sovjetunie".

Het is maar een kleine groep Rus-
sen, die deze avond het hek van
het regeringsgebouw bestormd.
De meeste demonstranten, dik bo-
ven de veertig en verweerd door
werk, drank en eindeloos wach-
ten, wil vooral dat er een referen-
dum wordt gehouden zoals Mos-
kou heeft voorgesteld. Maar wat
vele Esten op het Toompeaplein
dwars zit, zijn de aanvoerders van
de relschoppers.
Eén van hen is een ontslagen mili-
tie-agent, die ooit ikonen en zilver
achteroverdrukte, de ander is af-
komstig van het grote militaire be-
drijf Jarovoj, dat onder meer duik-
bootonderdelen maakt. Estland
heeft niet alleen door de Baltische
vloot veel met het Sovjetleger te
maken. Russische troepen zijn in
groten getale in de republiek aan-

wezig, bovendien wonen er nog
talloze gepensioneerde officieren

aan de aangename Baltische kust.
„Dit was een provocatie", zegt een
Estse journalist dan ook. „Een
provocatie van Moskou". Op de
vraag welk Moskou hij bedoelt,'
aarzelt hij geen moment: „Dmitri
Jazov, de minister van Defensie,
en Jegor Ligatsjov. Nu ging het
nog goed. De volgende keer heb-
ben ze geweren bij zich". En hij
weet ook waarom: „Na deTweede:
Wereldoorlog zijn er honderden
wapens onder de Esten achterge-
bleven. En de Russen maken ze
zelf.

Het lijkt vooral onderdeel van de
psychologische oorlogsvoering
die beide kampen hier bedrijven.
Een complot is hier al snel be-
dacht. Als op een gegeven mo-
ment tijdens één van de toespra-
ken een opgeschoten 16-jarige
jongenaan komt slenteren die zijn
pasverworven ghettoblaster laat
schallen, klinkt het meteen uit
drie, vier monden: 'Estse provoca-
teur!'

aly knol

binnen/buitenland
Esten maken einde aan betoging Russen in Tallinn

De burgeroorlog
komt naderbij'

j^LINN- „Dit is geen de-J^stratie, maar de voorbo-
; Van groot geweld in een
T^e staat", roept de
""ordvoerder van de Estse
kring met overslaande
'*&. Een plaatselijke jour-
est zegt met een angstige
ijj in de ogen: „De burger-r»og komt naderbij".

*!> leek ook de Estse hoofdstad
'inn gisteravond zijn vuurdoop

Rijgen in het etnische geweld
|^e laatste driejaaral tientallen
TOoffers heeft geëist in de Sov-
Rie. Maar hier in Tallinn zijn
! Seen ver weg wonende Kauka-|rs die elkaar naar het leven
,aA hier zijn het voor het eerst
i| pussen die het geweld lijken
'te lokken.

*. begint als een vreedzame be-
jj^g op het Toompeaplein in""inn van enkele duizenden ver-loste Russen. Zij maken in de

re hoofdstad bijna vijftig pro-
U' van de bevolking uit. De Rus-ia!v.eren zien te§en °^e naderende
r^ankelijkheid van Estland.
~etis zijn ze al hun zekerheden

Jjj|} zoon studeert in Lenin-
,(j\ zegt een vrouw, „als ze<jks de grens dichtdoen, hoe
!*& hem dan nog bezoeken? En
'Ze hier een eigen munt invoe-
-1 \vaar moethij danvan leven?"

Medische hulp
voor Roemenië

DEVENTER- Elf Nederlandsepsy-
chiatrische ziekenhuizen gaan
waarschijnlijk vriendschappelijke
betrekkingen aan met een Roe-
meense instelling. Daardoor ont-
staan contacten met tien van de
veertig Roemeense provincies.
Voorzitter D. Essink van de sectie
Geestelijke Gezondheidszorg van
de Nationale Ziekenhuisraad heeft
dit gisteren in Deventer meege-
deeld op de ledenvergadering van
de sectie.

In hetkader van het 'Roemenië-pro-
ject'van de sectie is aan de hand van
de wensen van de Roemenen ook
een lijst opgesteld van de meest
noodzakelijke medicijnen en labo-
ratoriumspullen-.

Verder is een Engelstalige docu-
mentatie opgesteld van de Neder-
landse wetgeving met betrekking
tot geesteszieken, de wetgeving op
het grensvlak met justitie, en de so-
ciale verzekeringen. Doel is volgens

Essink de Roemenen te helpen met
het herschfijven van hun wetge-
ving. In Roemenië zelf is inmiddels
een commissie ingesteld die eventu-
eel misbruik van psychiatrie nader
onderzoekt.
Enkele Nederlandse instellingen
werken samen met de Rijksuniver-
siteit Utrecht en de vereniging van
RIAGG's aan een stageprogramma
voor in totaal zestien Roemeense
psychiaters. De Vereniging van Ne-
derlandse Ziekenfondsen heeft toe-
gezegd zich sterk te zullen maken
voor een goede ziektekostenverze-
kering voor de Roemenen tijdens
hun verblijf in Nederland.
Essink zei dat in Roemenië nu een
vrije associatie van psychiaters is
opgericht die met de ministeries ge-
sprekken gaat voeren. Doel is alle
instellingen met psychiatrische pa-
tiënten onder de verantwoordelijk-
heid van Volksgezondheid te bren-
gen. Dat zou de patiënten de kans
bieden op een menswaardiger be-
staan.

Explosief
De gebeurtenissen in de
Baltische republieken ont-
wikkelen zich van kwaad tot
erger. Massabetogingen
pro en contra zelfstandig-
heid in Tallinn en harde con-
frontaties in Riga hebben het
nationaliteitenconflict in
deze regio van een aanvul-
lende explosieve lading
voorzien.

Dat gebeurde na de uitvaardiging van een decreet van Gorbats-
jov, waarin deze Letland en Estland beschuldigt met hun onafhan-
kelijkheidsverklaringen de Sovjetgrondwet te hebben geschonden.
De vraag die zich opdringt is of de Sovjetuniezich uiteindelijk toch
niet geroepen voelt militair in te grijpen. Nog is zon interventie niet
zeker, maar de kans daarop lijkt wat groter te worden.

Tot dusver heeft het Kremlin, militair gezien, terughoudendheid be-
tracht. Het Westen - met name de Verenigde Staten en Groot-Brit-
tannië - hebben bij Moskou aangedrongen op beheersing en ma-
tiging en ook wat gedreigd met sancties voor het geval Moskou
toch voor de harde oplossing kiest. Die bemoeienis heeft ontegen-
zeggelijk tot de 'aarzeling' aan Sovjetrussische zijde bijgedragen.
Maar dat het Moskou menens is met zijn waarschuwingen blijkt uit
de reeds in werking gestelde economische strafmaatregelen je-
gens Litouwen.

Nu gaandeweg duidelijker wordt dat het bewind in de drie Balti-
sche logden principieel voet bi| stuk houdt, lijkt het er op dat de Rus-
sen hun geduld beginnen te verliezen. Wat is voor de Sovjets nog
acceptabel? Hoe diep moet Gorbatsjov buigen?
Onbeantwoord blijft vooralsnog de vraag of de massabetogingen
van dinsdag - in het bijzonder de bezetting van het Estse rege-
ringsgebouw - door Moskou-gezinde activisten met instemming
van het Kremlin op touw zijn gezet. Als dit zo is, bestaat reden tot
grote zorg. In een interview met het Amerikaanse tv-station CBS
wees Sovjet-minister van buitenlandse zaken, Sjevardnadze, dins-
dagavond op het gevaar voor anarchie, nu de Baltische landen
met hun eenzijdige verklaringen 'de Sovjetgrondwet hebben ge-
schonden.' En ziet Moskou in het uitbreken van anarchie geen legi-
tieme reden om in te grijpen?

Of het zover komt, is een kwestie van afweging. Gorbatsjov kan
niet met zich laten sollen. Hij kan dat al helemaal niet, nu zijn vijf
jaaroude politiek van perestrojka aanhoudend onder zware kritiek
staat, zelfs dreigt te mislukken. Van de andere kant zal militair in-
grijpen in de Baltische staten de Oost-Westverhoudingen ernstig
ontregelen en zelfs een hernieuwde Koude-Oorlogperiode kunnen
inluiden. Een ontwikkeling in die zin zou rampzalig zijn.

Hoe legitiem het onafhankelijkheidsstreven van de Baltische staten
ook is, geen van drie landen- ook niet in gezamenlijkheid - kan de
Sovjetunie de wet voorschrijven. De enige weg naar een mogelijk
vergelijk is die van onderhandelingen, al of niet in internationaal
verband, waarbij van alle betrokken partijen matiging en inschik-
kelijkheid zullen worden gevraagd. Aanhoudende polarisering
leidt onherroepelijk tot een uitbarsting. Met gevolgen die nu niet te
overzien zijn, maar wel hard zullen aankomen en in ieders nadeel
zullen zijn.

F.S.

Van onze
parlementsredactie Lubbers gematigd

positief over
sociale dienstplicht

DEN HAAG- Pre-
mier Lubbers staat
gematigd positief te-
genover pleidooien
van de CDA-jonge-
renorganisatie om te
komen tot een socia-
le dienstplicht voor
jongeren tussen 18
en 30 jaar.

Dit bhjkt uit een
brief van de eerste
minister aan de Ka-
mer. De VVD had
daar dinsdag om ge-
vraagd.

Lubbers meent dat
het voorstel van de
CDA-jongeren dui-
delijk maakt dat er
een geïntegreerde vi-
sie moet komen op
de positievan de jon-
geren. Daarnaast
geeft het voorstel
aan dat de situatie,
waarbij groepen jon-
geren buiten de boot
dreigente vallen, on-
bevredigend is, daar
waar er zoveel nuttig

werk te doen is in de
samenleving.

Lubbers zegt de ge-
dachte van een gelij-
ke behandeling van
alle jongerenpositief
te waarderen. Hij be-
schouwt dit als een
'bijdrage aan de de-
mocratiseringvan de
samenleving en aan
de solidariteit daar-
binnen.
De premier geeft toe
dat er nog heel wat
haken en ogen zitten
aan de uitvoering
van het plan. Hij zegt
het dan ook te zien
als een nuttige bij-
drage in de discussie
over de sociale
dienstplicht en de
positie van de jonge-
ren, „maar ik heb

daarmee dit voorstel
nog ' niet overgeno-
men".

De minister-prei-
dent reageert wel di-
rect op een onder-
deel van het voor-
stel, de ontwikkeling
van de militaire
dienstplicht in het
kader van de ont-
spanning tussen
Oost en West. Alhoe-
welLubbers het 'nog
te vroeg' acht precie-
ze uitspraken te
doenover de ontwik-
keling vah de dienst-
plicht stelt hij wel
dat het er 'voors-
hands' naar uit ziet
dat deze blijft be-
staan, 'wellicht
enigszins aange-
past.

- (ADVERTENTIE)
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"Er zit minder zout in en
toch hebben onze slagers de

juistesmaak te pakken'/
■

.. E
ie

« Hl :

Eigenbereide
slagersham
100 gramnuvan }Jösvoor K "*

WW

I

De eigengemaaktevleeswarenvan JanLinderszijnzobijzonderdoor HonigMie -|59 Beckers goulashkroketten "|59 Heel Tarvo Moutbrood "|79 Limousine: malse r^4s'de specialebereidingswijze. Onze heerlijke slagersham, bijvoorbeeld, pak a 500 gram LB& nu X« 4 stuks J^S* nu X« gesneden, ±800 gram L9s nu X* runderbaklapjes 100gram Zm* l

kunt u metrecht puur natuur noemen. Mora hamburgers light f^3s Sabatasso Pizza Bolognese r*)so Kandybrood -|98 Friki: verse ft^s (

Dat komt, omdat onze ambachtelijke slagers niet van kleur-en jgmJ 4 stuks nu
.^ 350 gram nu Z.. ±400 gram 2^S nu X* kalkoentournedos 500 gram O.

smaakstoffen houden. Ze maken échte ham, traditioneel bereid met ||§pf Unox: hamburgers, k .c^^Croxhalvarine rQ /V^?W Grote vruchtenvlaai Fijne Aalrauchschincken "|9B^
eerlijke ingrediënten. Waarbij ze bovendien minder zout gebruiken, ffifijffif» beefburgers, uienburgers l^^P kuip a 500 gramT^ J3>/ tf^^i met 4 srtn. vruchten Q5O 100gram 2-30 nu X«
want dat is nu eenmaal beter voor de gezondheid. >^3fti of cheeseburgers, foliepak j^^icoudvleesbouillon r^49 027 cm- V&nu O. Eigen boerenmetworst -JsocOnze eigengemaakte slagersham hebben we deze week in de £|g£ a 160gram 2^9" "|99 VOOr 9 fiter bouillon 2^9 nu Mona Biogarde Brunch -|29 l°°grami^nu X» i

aanbieding. Kunt u zelf 's proeven hoe lekkerhij is. Nu 70CENT voordeel: X*
fohma. farmersa iade metmuesli, 200 ml. l^nu X. Zwan tongkaas nu 150gram -f 169\

Hakrode kool met appeltjes -fl 59 Supra cafeïne-vriie koffie n49 Ruyter chocoladehagel f)&) of komkommersalade -| 79 Mona volle vruchtenyoghurt volprijs van 100gram X. 1

Pota72omlSnu 1. ÏÏ^^kaMOromAtó 2. melk/puur, 400 gram2^nu -£. bakje a 200 gram 2^5 nu X. bosvruchten of aardbeien. JTQ «feVerse worteltjes fJ3S\l IL, L \,l u -MJ»» pak a 250 gram f_- -:- Iglovissticks ' Bekertje a 150ml. jS^nu 3V l_M grote bos nu Z.. <
Met graus boodschappenblok,e b>, inkoop van 1 pot. «^ Bonduelle doperwtjes JE \* ';jT' nak alO stuks - r*^4R Rozijnenbollen . en flfffit „. . , _~m*
Campina halfvolle 149 RS! zeer fijn, literblik 1.99 _____j g^ram^nu 2t IEI 4 stuks 1.55 -g « Ca,T I'^" 159I59 H» Grote krop verse sla Q£ <chocolademelk literfles J^nuL ÖgS Nu het 2e blik QO "^^^ 285 gram "" I^P Nu 8 stuks voor 1. P"ddin^^^^nu X. Nu 2kroppen voor 73
Gouda's Gloriefritessaus -fl<S9 HALVE PRIJS: JJ Felix brokjes: kabeljauw, vis, —— . -^-A^ Vers„^ maBere pf^T Verseradijs QQ ,
.mm»rti.i7mmi io<„„ -* on kip, rundvlees ofrund-hart. -| 29 $Èm\ Kaiserbrötchen -% 45 f .^-«T». steelkoteletten .fulfen1 perbos O/emmertje a/sL)ml. U/b nu JL« Calve slasaus TS9 o" wv I abakkers il c 1 1-^ I is * JawrWSS„„_ UiHlriliUy_ sidMus »oy 300 gram J^fsnu X» SÈs§Ê 5 stuks L79^ nu X» met J Granny Smith'sRoycoCup-a-Soup: Chin. kip, - - fles a % liter2^ nu X. >" klein beentje.-fl "fl 95 M^ hanSn AISChinese tomaat, tomaten, ilflji Becel frituurvet /f95 *^K^B Nu helekilo van 14«9Övoor XX» | 1§ Vemakt Der 10 stuks 4. 1Champignons, groente. JKWjfV kibpak s^nu *+" I ****^^»*m aiMBP1"1'£WW _T_m,°mW*^jT"^ Ook^manneerd verkrijgbaar voordezelfdekilo-aktiepr*. k_ il

Nu 3 doosjes met r*)9B kïéïW Caveau wijnen- I^9l BI II §|§|Z Fijne malserunderschenkel r*9s :^HPDikke zoete r*>6s!
3 zakjes van j^voormaar Z.. :gc^| Vinblanc, rosé ofrouge 15MJI E fH " P IÖCM - 1 500 gram nu Dm blauwe druiven 500 gram mL» j
Duyvis zoute pinda's 250 gram -fl'69 l^Üfles è75 cl. 439 -i/|OO ■» . All u ' , . ,-,.., .. Vers magerrundergehakt y;3O lï^^M^Til^tlSSSS'+50 gram GRATIS! l>^nu 1. VÉpP Nu 3flessen voor XU. 'tAUerbeSteVOOr nvnendeÜjkepnjS 500 gram nu O.
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LOS ANGELES - De kleine ar-
tiest Sammy Davis Jr. - hij mat
1.68 meter en woog maar 57 kilo-
gram - heeft een groot aantal
moeilijkheden moeten overwin-
nen om een van de best betaal-
den in zijn vak te worden. Hij
was neger, miste een oog, beleed
het joodse geloof en moest al zin-
genvoor de kost toen hij driejaar
was.

Sammy Davis ging over tot het
joodse geloof na een auto-onge-
luk, dat hem het licht in een oog
kostte. Later zei hij gekscherend
dat het een grote handicap is 'een
joodseneger met één oog' te zijn.
Bij een bezoek aan Israël in 1969
ontmoette hij de Israëlische mi-
nister van Defensie Mosje
Dayan, die in de Tweede Wereld-
oorlog een oog had verloren. „We
hebben een gesprek onder twee
ogen gehad", aldus Davis.
Sammy Davis werd 8 december
1925 in New Vork geboren. Zijn
ouders, Sam en Elvira Davis, wa-
ren variété-artiesten. Zij gaven
hun zoontje een rol in hun voor-
stelling toen hij driejaar was. Op
5-jarige leeftijd was hij al in vijf-
tig steden in tien Amerikaanse
staten opgetreden. Toen hij ze-
ven was, speelde hij voor het
eerst in een film.

Na de oorlog stegen de inkom-
sten van het gezin Davis snel.
Sammy werd in Hollywood be-
kend als een jongeman die het er
goed van nam. Zijn kwaliteiten
als zanger en danser - en niet in
het minst zijn goedgevulde por-
tefeuille - verzekerden hem van
het gezelschap van veel ster-
retjes.
In november 1954 gebeurde het
ongeluk dat zijn leven verander-
de. Op weg van Las Vegas naar
Hollywood kreeg hij een auto-
ongeluk. Hij brak zijn neus en
zijn linkeroog moest wordenver-
wijderd. „Dat ongeluk was nodig
om mij tot inkeer te brengen", zei
hij naderhand. „Ik lag daar met
een gebroken neus en riog maar
één oog. Dagenlang kon ik niets
zien. Op zon moment ga je na-
denken over jezelf en God." Hij
besloot het joodse geloof aan te
nemen en voelde zich daardoor
gesterkt.

eschonden
tptai?dere klap, die de pupillen

grote schade heeft be-
lgs?nd' moet het besef zijn ge-

*> dat zij leefden in een omge-
waarin zij werden geschondenet werden geloofd om daarna

n n maatschappij terecht te ko-

' Waarin geloof en begrip voor'achtoffers evenmin bijster
Waren", aldus de officier.

Inmiddels is de aanvankelijk alert
reagerende vroegere directeur terug
gevallen in een quasi onverschillige
houding en krabbelt hij non-figura-
tieve tekeningetjes op een stuk pa-
pier, terwijl zijn bejaarde moeder op
de publieke tribune verder gaat met
haar breiwerkje.
Eerder op de dag ontkent de ver-
dachte nagenoeg alle beschuldigin-
gen. Hij noemt de verklaringen van
de slachtoffers 'bizar' en de situatie
'kafkaësk'. „Het betasten van bor-
sten paste in de medische setting.
Als dat nu ineens als ontucht wordt
beschouwd, kan ik daar verder niets
aan doen."

De officier wijst ondanks de catego-
rische ontkenningen toch op een
strafrechtelijke rode draad in de
praktijken van de psychiater, die in-
middels door het Medisch Tuchtcol-
lege voor de rest van zijn leven de
uitoefening van zijn ambt is ont-
zegd. Hij spreekt in dit verband van
een zorgvuldige opbouw van sek-
suele manipulaties, van geseksuali-
seerd algemeen lichamelijk onder-
zoek, van het gebruiken van schut-
tingtaai, het stellen van impertinen-
te vragen op seksueel gebied, het
plegen van ontuchtige handelingen
tot aan verkrachting met geweld
toe. Dat alles, nadat eerst zorgvuldig

een vertrouwensband met de pupil-
len is opgebouwd.

Afpakken
In een bij de politie afgelegde ver-
klaring zegt een van de aangeef-
sters: „Alles pakte hij je af. Je ge-
voel, je eigenwaarde, je lichaam.
Zelfs je dromen mocht je niet heb-
ben." Maar de zienswijze van de
voormalig directeur van het Kinder-
beschermingsinstituut staat haaks
op al die beschuldigingen. Hij
houdt het erop, dat zijn vroegere pu-
pillen zich het allemaal niet zo goed

meer kunnen herinneringen. Vol-
gens hem moet er minstens sprake
zijn van 'projectie' van vóór Zetten
opgedane seksuele ervaringen.

De seksuoloog prof. dr J. Frenken,
die op verzoek van de rechtbank als
getuige-deskundige zijn licht over
de gebeurtenissen heeft doen schij-
nen, komt echter tot de conclusie
dat aan de geloofwaardigheid van
de aangeefsters niet mag worden
getwijfeld. Dat zij hun ervaringen zo
lang voor zich hebben gehouden,
schrijft hij toe 'aan het verwachte
ongeloof, de diepgewortelde angst
voor depleger en de psychologische
onbereikbaarheidvan het personeel
van de Heldringstichtingen'.

Maar strafpleiter mr E. Sutorius be-
ticht Frenken van vooringenomen-
heid en vraagt de rechtbank zijn
rapportage verder buiten beschou-
wing te laten. Hij heeft de professor
op televisiebeelden ontdekt toen hij
maandagavond aanwezig was op
een solidariteitsbijeenkomst van
het 'Steunpunt Slachtoffers Zetten'
in het Amsterdamdse Paradiso.
Daar vertelde hij de slachtoffers, dat
zij over zijn conclusies 'niet ontevre-
den hoefden te zijn.

Volgens Sutorius, die in eerste in-
stantie ruim vier uur heeft uitge-
trokken voor zijn verdediging, is er
trouwens geen sprake van een eer-
lijk proces. De enorme voorpublici-
teit rond de zaak Zetten en de voor
de slachtoffers positief uitgevallen
uitspraak in het eerder gevoerde
kort geding, hebben naar zijn stelli-
ge overtuiging de onbevangenheid
van de strafrechter ontnomen. „Er
kan nog hooguit sprake zijn van een
schijn-onpartijdigheid, terwijl de
bevooroordeeldheid vanuit de me-
dia naar de slachtoffers toe een ef-
fectieve verdediging in de weg
staat."

Socioloog kritiseert sociaal zekerheidsstelsel

'Plichten werkloze moeten
meer de nadruk krijgen'

! "an onze correspondent

Ij;, |pEN - De enige moge-
WerL-1id om langdurige
is t lo°sheid te verwerken,
Het berusten in de situatie.
V^ gevolg hiervan is datrklozen zich steeds min-
CemWerkloos voelen. Zij ac-
ihani n de uitkeringsaf-
W Jkheid (recht), maar

'Öe y1 nietzo nauw met
'dvbP nten die daartegen-er staan.
Iv
Ve ,£ens Romke Jan van der
l^nivl e vandaaê aan de Leidse
dale eit promoveert in de so-
broef Wetenschappen op een

|fcen schrift over de sociale gren-
Pljch^ an het beleid, zouden die
|trij„ n meer nadruk moeten
Öe i5fn: "Maar dan moet er van
''W van de overheid wel wat
Ow°VerYer staan- Per jaar geeft de
«an ,®1? 120 miljard gulden uit
Pat Ultkeringen. Een deel van

ZOU efficiënter kunnen
Via ?en gebruikt door mensen
toer-w" en bijscholing aan hetrK te helpen."

V6e,°yerheid legt nog steeds te

' Öat v nadruk °P dat ene recht,
hejd an inkomen bij werkloos-
"JOip en, arDeidsongeschiktheid.
*ekp tn ere helft van het sociale
arbe,H eidsstelsel, het recht op

omt niet uit de verf.
*>eid zen en gedeeltelijk ar-
lïlopt geschikten zouden beter, Worden begeleid op de
bat h

g naar de arbeidsmarkt.
s. Kost geld, maar is op en duur

goedkoper dan het huidige sys-
teem."

Negatief
Van derVeen deed voor zijn pro-
motie onderzoek naar het func-
tioneren van drie instanties die
met sociale zekerheid te maken
hebben: een Gemeentelijke So-
cialeDienst (GSD), belast met de
uitvoering van de bijstandswet,
een Gemeenschappelijke Medi-
sche Dienst (GMD), verantwoor-
delijk voor de arbeidsonge-
schiktheidsverklaringen en -uit-
keringen, en een Gemeenschap-
pelijk Administratie Kantoor
(GAK), dat onder meer de werk-
loosheidswetten móet uitvoeren.
Uit zijn onderzoek blijkt dat niet
alleen uitkeringsgerechtigden
moeite hebben met het volhou-
denvan plichten als geregeld sol-
liciteren, het opgevenvan bijver-
diensten en of je 'voordeurdeler'
bent of niet. Ook ambtenaren
lichten- soms noodgedwongen -
de hand met regels en voor-
schriften.

„Controle op het naleven van
plichten is nu eenmaal niet een-
voudig. Hoe kun je als ambte-
naar controleren of iemand sa-
menwoont of niet? Het is begrij-
pelijk dat ambtenaren de zakengaan verwaarlozen. In de loopder jaren is in het sociale zeker-heidsstelsel steeds gedetailleer-der onderscheid gemaakt tussenbepaalde uitkeringsgerechtig-
den. Dat komt ten dele voort uit
een gevoel voor rechtvaardig-heid. Maar in depraktijk pakt het
negatief uit. Het hele systeem

werkt in de hand dat mensen
minder snel aan het werk komen
dan gewenst is. De overheid
komt er nu wel achter dat het
recht op een inkomen een te
duurrecht is gebleken. Daardoor
is het administratief steeds -inge-
wikkelder geworden, maar ook
slechter controleerbaar."

Dubbelzinnig
Van derVeen onderzocht niet al-
leen het functioneren van de drie
instellingen, ook een bepaalde
groep cliënten werd in het onder-
zoek betrokken. „Ik heb me ge-,
concentreerd op de jongere
werklozen en arbeidsongeschik-
ten. De leeftijd lag gemiddeld op
ongeveer 30 jaar. Het blijkt dat
langduriger werklozen in deze
groep- en dan spreek ik over eentermijn van een jaar of langer -
creatieve oplossingen vinden om
met die werkloosheid om te gaan
en het inkomen te verhogen. Het
is een beetje dubbelzinnig: de
overgrote' meerderheid, zon 90
procent, vindt het nietprettig omwerkloos te zijn, maar op een ge-
geven moment hebben zij een
oplossing om er vrede mee te
hebben. Hun leven raakt erop in-
gericht."
De overheid is langzamerhand
wel geneigd om her- en bijscho-
lingsprojecten te beginnen en in
sommige gevallen ook werkpro-
jecten, maar bereikt daarmee
maar een klein deelvan de uitke-
ringsgerechtigden. „Het gaat
erom dat het economisch ele-
ment wel een zekere rol speelt,
maar dat het toekomstperspec-
tief belangrijker is. Je kunt wel

een cursus van drie maanden
gaan volgen, maar als je daarna
weer met lege handen op straat
staat, is er nog niets bereikt."

Loonsubsidie
Van der Veen ziet als mogelijk-
heid om van die 'idioot hoge
werkloosheidscijfers' in Neder-
land af te komen wel iets in een
loonsubsidie. „Maar dan niet
voor multinationals, want tien
procent loonsubsidie als je een
werkloze of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte in dienst neemt, is
voor dergelijke bedrijven niet
aantrekkelijk. Nee, het zou om
kleine en middenbedrijven gaan.
Wie kan het tegenwoordig nou
nog betalen om zijn huis te laten
schilderen? Als de overheid dat
soort bedrijven, waarvan er in
Nederland heel veel meer zijn
dan die paar multinationals,
loonsubsidievan 20 of 30 procent
geeft, dan komen er veel meer
mensen aan het werk. Op die ma-
nier kan het sociaal zekerheids-
stelsel op den duur goedkoper
worden. En de loonkosten wor-
den tegelijkertijd lager."
Van der Veen ziet ook wel iets in
het planvan ministerKok (finan-
ciën) om iedereen tot een bepaal-
de leeftijd te verplichten te wer-
ken of te studeren. „Maar dan
moet de overheid niet te gemak-
kelijk omspringen met degenen
die zich aan die plicht onttrek-
ken. De regering verplicht zich
dan tevens om reële mogelijkhe-
den te bieden. Als die er zijn, kun
je mensen met sancties dwingen
om er ook gebruik van te ma-
ken."

binnen/buitenland

Officier eist zes jaar tegen ex-directeur/psychiater

'Afblijven van kinderen
die afhankelijk zijn'

Van onze correspondent

"NHEM - De verkrachtings geen daadwerkelijke ver-
hitting, maar slechts een
'Peelde situatie bedoeld als
jotionelereiniging. Het be-ten van de borsten moest
Ver worden gezien als een
Weling, passend in een 'me-che setting. En de met een
Jente aangeknoopte relatie
'est vooral niet worden be-
jouwd als een arts-patiën-
'atie, maar als een 'onduide-

r e situatie. „Gewoon een
'«^echtelijke relatie."

"schuddend om zoveel onbe-
Wijst de voormalig directeur en°hiater van de Zettense Hel-

Sstichtingen alle tien hem ver-
S{\ feiten met een omhaal van
"""den van de hand. Maar officier

Justitie mr N. Leeman heefteen geheel andere kijk op de
*" Hij eiste gisteren voor de Arn-
-3? rechtbank zes jaar onvoor-
'■uelijke gevangenisstraf tegenPsychiater, die ervan wordt ver-
Fï gedurende een lange reeks

Jaren aan zijn zorgen toever-
Wde pupillen en een privé-pa-le stelselmatig seksueel te heb--1 m'sbruikt.
straf dient aan de enekant ver-

ing voor verdriet en pijn uit te

"KKen en anderzijds moet zij een
aal zijn naar anderen: Handen

t!an kinderen, die afhankelijk
> motiveert Leeman zijn ver-..ue strafoplegging. De officier'seert zich bij de formulering
o2lJn eis evenwel, dat sommige
ploffers de gevraagde straf niet
\erhouding zullen zien staan tot"°orstane ellende en pijn. „Maarces dat geen enkele straf hierinslagen."
"ht°opt ecnter dat de meeste
*_ voortaan in de weten-. P leven, dat het openbaar mi-. re tenminste geloof hecht aan

relaas. Een wetenschap, waar-na na al dieboze jarenerkenning
i*j nputten en waarin ze zich be-
j, Sd zien. In zijn anderhalf uur
ttw^ reQuisitoir houdt hij de ver-
Itpi^ Voor' dat hij zijn pupillen on-

wjke schade heeft toegebracht
jjl ze als willoze en weerloze
jj

,Werpen naar believen te gebrui-

# Buiten het
gerechtsge-
bouw in Arn-
hem verzamel-
den zich een
groot aantal
mensen, onder
wie slachtof-
fers van de ex-
psychiater. Ze
probeerden een
plaatsje te be-
machtigen in
de overvolle
rechtszaal
waar het pro-
ces werd ge-
houden.

Schepnet
Ook oefent hij zware kritiek op de
'schepnetmethode' van de politie,
die driehonderd opgevraagde
adressen van pupillen is afgegaan
om te inventariseren wie eventueel
seksueel zou zijn misbruikt. Uitein-
delijk blijven er, nadat een aantal
verklaringen afvalt wegens verja-
ring, zeven over.

Surotius noemt het verder onbegrij-
pelijk, dat de geuite beschuldigin-
gen pas na al die jaren naar buiten
komen, terwijl zijn cliënt toch altijd
aan krachtige kritiek rond zijn func-
tioneren heeft blootgestaan. „Hij
heeft als enig medicus op het insti-
tuut altijd de klassieke rol van boe-
man moeten spelen naar kinderen
toe, die al door verbittering en on-
macht werden vergezeld eer ze in
Zetten werden geplaatst."

Als eindconclusie geeft Sutorius dat
het niet tot een strafrechtelijke ver-
oordeling kan komen nadat er zo-
veel twijfels rond de waarheidsvin-
ding zijn gerezen.

rob hirdes

Huwelijken
In 1960 trouwde hij met de knap-
pe, blonde Zweedse actrice Mai
Britt zonder zich te storen aan de
demonstraties tegen deze inter-
raciale verbintenis. Het huwelijk
hield acht jaar stand. De twee

kregen een dochter en adopteer-
den twee jongens. In 1970, twee
jaar na de scheiding, trouwde
Davis de negerdanseres Altavisa
Gore. Hij was toen 44 jaar en zij
20 jaar. Aan de twee huwelijken
was een korte echtverbintenis
met de zwarte actrice Loray Whi-
te voorafgegaan.

Davis was lid van de Democrati-
sche Partij en maakte zich in
1960 sterkvoor deverkiezing van
John Kennedy tot president van
de Verenigde Staten. Hij was be-
vriend met Frank Sinatra. Zij
werden in 1972 beiden gehoord
door een Congrescommissie die
een onderzoek instelde naar de
georganiseerde misdaad bij de
paardenrennen en andere spor-
ten.
Een van Davis' grootste artistie-
ke successen was de musicalver-
sie van het toneelstuk 'Golden
Boy' van Clifford Odet, dat han-
delt over een bokser die violist
wil worden. Sammy speelde met
zoveel vuur een boksscène dat
hij een keer knock-out ging tij-
dens een opvoering.
Een bezienswaardigheid was in
de jaren zestig op Broadway de
limousine van Davis, voorzien
van telefoon, televisie en een bar.

Meisjes
'Golden Boy' deed het ook in
Londen goed. Davis hield van
die stad en trad er vaak op. Hij
was dol op fotograferen en legde
bij voorkeur vrouwen vast op de
gevoelige plaat. „Sammy leeft op
als hij in gezelschap van meisjes
is," vertelde een van zijn mede-
werkers.

Zijn politieke en godsdienstige
overtuiging bracht hem er toe
mee te doen aan een concert, ge-
organiseerd door de Westduitse
krantenmagnaat Axel Springer,
om geld bijeen te brengen voor
Israël. In de Londense Playboy
Club trad hij op ten behoeve van
de kinderen van Biafra en hij
vervulde een hoofdrol in een
show van Black Power in de
Britse hoofdstad.
De moord op Robert Kennedy in
juni 1968 greep hem zo aan dat
hij een voorstelling van 'Golden
Boy' afgelastte. Enkele maanden
later kreeg hij last van zijn keel.
Hij liet zich in een ziekenhuis in
Chicago onderzoeken. Hij kreeg
te horen dat hij na een operatie
een halfjaar niet zou kunnen zin-
gen. Daarom wees hij de operatie
van de hand: „Als ik niet meer
mag zingen, heb ik geen keus. Ik
wil niet dat er iemand aan mijn
keel komt."

Sammy Davis Jr:
'Joodse neger
met één oog'

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

De bankservice
van de BBL

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

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

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

3590 Hamont Stad 20, bus 1 ® 09/32/11/44.58.71
3500 Hasselt de Schiervellaan 10 09/32/11/29.52.11
3688 Kirurooi-Molenbeersel Weertersteenweg 163 09/32/11/70.14.43
3760Lanaken Gemeenteplein 1 09/32/11/71.44.77
4000Luik Rue G. Clemenceau 13 09/32/41/20.25.11
3680 Maaseik Markt 37 09/32/11/56.40.57
3630 Maasmechelen Rijksweg 401 09/32/11/76.47.73 s
3771 Riemst Tongersesteenweg 29 09/32/12/45.18.26
3700 Tongeren Statielaan 1 09/32/12/23.39.71
4540 Wezet (Visé) Rue Haute 34 09/32/41/79.18.32
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Wat kunt u het beste gebruiken als u een
nieuweauto koopt? Benzine natuurlijk. Vandaar dat
iedereen die een Honda Civic 1.5ikoopt, nu ook
gratis kan tanken. En wel voor f 250,-!

Een bedrag waar u met een nieuwe Civic heel
ver mee komt. Omdat hij niet alleen snel is, maar

-.-r—.-—._. / IV WSk :~ï»>^ / .% vJÈmè\ ° noë biJzonc'er zuinig.

/TT—~^é*%C>: II mjC- rV ■■. «fi ]/iË&k (IÉÉ^ Y^ip^ DankziJ zijn zeer geavan-
f tS£ \sa V l"7 €jlL^^^^^ ; W---'/A:-^'^f*-fc| r' ceerde motor en aërodyna-

*■** Ir # ’ \ \r '■ jfM A^V-I: '' IJ^l)-----/ \ <_W u> '■A^ il^É!f^V ~lk mischeneus.

L^J^\^^ / Q! iftV^ U-—^l J / aar ve^e Honda-technie-

/0 f** É^^\ im^% :AO^^ ken in terug te vinden zijn.
(^^^^^ C^fclf^^Wy "'; -"----'■"" "^^VhaN- Zoals doublé wishbone-wiel-

X^ "^,/ Wptefli-ï i Pl^ I|P^ ophanging en de 16-kleppen
I j|F motor met PGM-FI Dual

Hoe verkunnen we gaan
met een aanbieding? t; eH;tc 1^or dat nu de3-deurs, de bedan

,of de Shuttle is - bijvoorbeeld naar Rome op
vakantie wilt, dan betaalt Honda eigenlijk de ben-
zine van de heenweg.

En omdat u die benzine niet in één keer kunt
meenemen, krijgt u van Honda ook nog eens een

gratis Eurocard.
Daar is al f 250,- op gestort, zodat u er met

alle gemak overal mee kunt tanken.
Dus ook langs de Italiaanse Autostrada, de

Franse Autoroute of de Duitse Autobahn.
De Eurocard blijft één jaar geldig, waardoor

u er niet alleen op vakantie plezier van heeft. En dat
laatste geldt natuurlijk ook voor uw Civic 1.5i.

'n Hondagaat zn eigen weg.

"Uw Honda-dealer heefl alle deiails over de aktie. die duuri l/m 2 juni 1990. De 1250.- woidi misluiiend
uitgekeerd via de gratis Eurocard (waarde MlO.-).'De Eurocard is één jaar geldig.

Bom. GarageKnops B.V, Sittarderweg 10,04498-53434. Heerlen. AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.
Brunssum. Auto Heral B.V,Haefland 15,045-252244. MaastrichtAuto Centrum Amby B.V, Bergerstraat 11,043-632880.
Geleen. Crombag Auto'sBV,Rijksweg 2 236,04490-46260.

"^—m——————mÈÊmm—^m—————^^^^ Mm
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Elektroartikel - Haushaltwaren - Werkzeuge - Autozubehör
Am Donnerstag, 17.5.90, von 8.30 bis 20.30 Uhr

£ am Freitag, 18.5.90, von 8.30 bis 18.30 Uhr
._ am Samstag, 19.5.90, von 8.30 bis 14.00 Uhr i
■g findet in der j
i Tivoli Eissporthalle !
I inslooAachen j
s eine Verkaufsveranstaltung statt.
<£ Aus der Lagerauflösung eines Elektrohandlers bieten wir an:
£| Gummi-Handlampe DM B,— Gummischlauchleitung 10 m DM 8,-

-"55 Schraubautomat, 16Amp DM 9,- Gong abDM 9—
J£j Steckdosen ab DM 3,- 4-fach Tischsteckdose DM 3j— j— Schutzkontakt-Kupplung DM 3,- Abdeckrahmen abDM 2,-
-03 - Antennensteckdose DM 9,— Orientierungslicht, rotleuchend DM 3,—

tm, Stegleitung 1,5 mm 380 V, 5 m DM 4— Feuchtraumkombischalter
« Helligkeitsregler 400 Watt abDM 10,- und Steckdose abDM 10,-

-15 Außerdem sind noch folgende Artikel im Angebot: J
Ochsengallenseife Heißklebepistole (TÜV/GS geprüft) DM 10,-

O (lost Flecken aller Art) DM 3— 52 tig. Steckschlüsselsatz
C^ Kugelgelenkausdrücker DM 29,— aus Chrom-Vanadium Stahl . DM 39,—

■ Fußball, echtesLeder DM 10,— SteinmeifJel mit Gummisch. DM 3,—
Ölfarbenset, Designer Schnitzwerkzeug 16tig. DM 15r- |

C (14 Tuben versch. farben) DM 6,— Friseurschere, stahlgeschm. DM 3,— (.g Blindnietzange, schwere Ausf. DM 8,- Telefonzange, gebogen . DM 3,-
-3 Wege-Lautsprecher, 2x150 Watt DM 39,- Funktelefon (nur für Export) DM 120,-

CÓ Schwenkstrahlregler, Malerpinsel, 5 St. DM 6,-
-**■ (paßtaufjedenWasserhahn) DM 6,- Autoradio DM 49,-

-* Drehmomentschlüssel, Wagenheber 2 to. hydr. fahrb. DM 65,-
-g 3xlB kp, automatisch DM 28,- Sandpapier, 20 tig.
*- Gewindeschneidsatz,4otlg. DM 26,- versch. Körnungen DM 3,-
O Metallsage, 300 mm DM 3,-
-tt Schraubzwinge, 150x50 mm DM 2—
09 Schraubzwinge 300x80 mm DM 5,- Power Pack System bestehend aus 3
"5 Motortester-Set, Geraten Staubsauger, Akku-Schrauber
O 5 tig. Zündzeltpunkteinstell-Lampe, AuBen- und Bits Akku-Taschenlampe DM 89,-

V* starter, Kompressionsprüfer, Motortester, Dübelpaket sortiert 250Stek. DM 4,—
-f- PrüfgeratfürEinspritzanlagen DM 79,- Stechbeitelsatz, 4 tig. DM 8,- (

Rosen- und Gartenschere Uhrmacherschraubendrehersatz DM 1,50 i
«g (Deutsche Qualitat) DM 12,- Batteriegerat DM 15,-

-q? Brotmesser.superscharfWellenschliff DM 4— Bolzenschneider abDM 15,- i
Metallsageblatter, 300 mm, 12St. DM 5,- Abisollerzangeautomatisch DM 5,-

O Spanplattenschrauben Elektro-Rasierer (mit Langhaarschneider)
> Versch. Grossen pro Schachtel DM 2— + Ersatz-Scherblatt im Etui DM 49,-

-*5 Federspanner Paar DM 30,- Tapezierschiene
CC Autopolitur, hochwertig DM 2,- tapezieren leichtgemacht DM 6,-
-_ Fuchsschwanz, 55 cm, gehartete Automatische Wascheleine« Zahnung Deutsche Qualitat DM 6^- 5 Lemen ausziebahr 4 m DM 12,--160 Amp., Schutzgas-Schweißanlage, regelbereich
"J 5 Kombigerat 220/380 V., Kupferwicklung DM23O,- 20-105 Amp., 220 Volt DM290,-
-3 Außerdem restposten Autozubehör
< Großer Elektroposten! }
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Accountants
liniware voor
de rechter

an onze redactie economie
«vLEN - Het accountantskan-
yardekoper & Hoffman wordt
de rechter gedaagd, omdat het

e,ls zakenman Willem Smit in
leen misleidende jaarrekening

goedgekeurd. Mede op basis
,'e goedgekeurde tussentijdse
fkening kocht Smit eind 1988
,^'rnburgse automatiseringsbe-
"tiniware.
,* maanden later werd Mini-
door de tussenkomst van een
de schuldeisers failliet ver-d- Smit bleek een 'kat in de
le hebben gekocht. Hij vond, achteraf dat de jaarreke-

Leen veel te rooskleurig beeld

' Begeven en stelt de accoun-
"Ui aansprakelijkvoor de gele-
chade van tenminste tien mil-

' Sulden.
Ccountants wijzen de beschul-
S van de hand en zeggen dat
erliezen van Miniware zijn ont-door het beleid van de nieuwec'eur.

Wegtransport
st compensatie
voor Duitse tol

|WIJK - NOB Wegtransport wil.e Nederlandse overheid het be-
Soederenvervoer volledig

Censeert voor de tol die vanaf 1
J* Duitse wegen betaald.moet
6tl- Gebeurt dat niet, dan vol-

facties. Blokkades en dergelij-
e orden uitgesloten, maar een
(>tieve weigering om de motor-
genbelasting te betalen be-
tot de mogelijkheden.

beurs-overzicht
Stilte

TERDAM- Het Damrak lag
I name in de ochtenduren
ferw kÜ> maar het beeld wasdelijk. De koersindex steeg
Lv>? punt naar 196,8. De ver-
dovingen bleven meestal erg
IjqS- De omzet kwam uit op

*.miljoen, waarvan f 747 mil-
'n aandelen. De obligatie-

t *' gaf aanvankelijk dalingen
r^nd de drie dubbeltjes te
jy' maar later werd een groot
!h, van de verliezen weer weg-
Perkt.
jkfcschoof nog eens f 1,10 om-
,jt naar f 128 en de grootste

rJandse verzekeraar, Nat.fanden, fl naar f74,20.
$ werd f 1,90 duurder op
t^j: Ook de voedings- en ge-
j'niddelenfondsenraakten in
v°P van de dag in trek. Wes-
jon ging f 1,30 omhoog naar
tor' Heineken trok f 2aan
jy 1233,50 en CSM f 1,70 naar
o'f!| "De grootste daler bij de
[fondsen was Volmac, die
>Üf) 1 Pr°cent van de koers of
"kwijtraakte op f36,70.

a.tft_V-ondor kwam weer in de
tj *ftg na de bekendmakingr, s*e fusie met Wessels-Rijs-
'o**et gaat om een „ongekeer-
l(jt erneming", want de fusie

via een bod in aan-
»s Van 188 op de veel grotere
H îs- Heteffect is het behoud
H beursnotering. De reactie
è J?eleggers was gematigd.steegflsnaarf6so.

U kon zich op f 118,50:l Iksdaalder herstellen van
b "ersdeuk die het fonds op-
uVa de aankondiging van een
Isriei?lissie van een op acht
>l UE>g. ACF was f 1,30 in her-
is °p f36,40. Grote verliezer

kaal Norit. Nadat het

*""* was aangetrokken
ir j\ de mededeling, dat dit
H j^t het hoge winstniveau

r\ Zal kunnen worden ge-
%ic; daarop verloor Norit ten

te van het slot van dinsdag
V»Cent van de-koers met eeni6t.g van fl2lB naar een bied-
|^ van f930. Ahrend moest f 9erenopf2so.

Bebe?s bleefwoensdag op de op-
irjs rs het drukst verhandelde
■bemet 58°0 contracten. Ver-
'Ssteii°nd er ook de nodige he-
r^ eUing voor bank- en verze-'gswaarden.

Uitbreiding
Reko in Beek bestaat al tien jaaren
biedt werk aan honderd man. Verle-
den jaar besloot DSM de recycling-
capaciteit van polyethyleen uit te
breiden tot 30.000 ton per jaar. Voor
de diverse engineerings plastics
met namePET is ook een besluit ge-
nomen tot een forse uitbreiding .
Voor PET 8000 ton oftwel 120 mil-
joenplastic frisdrankflessen.

beurs van amsterdam siotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.t
AEGON 126,90 128,00
Ahold 141,20 143,00
Akzo 119,60 119,00
A.B.N. 37,70 37,70
Alrenta 154,00 154,00
Amev 55,40 56,20
Amro A. in F. 89,20 89,00
Amro-Bank 74,20 74,60
Borsumrj W. 80,50 80,50
Bührm.Tet. 66,60 67,10
C.S.M.eert. 83,00 84,70
DAF 28,20 28,90
DordtPetr. 130,20 130,50
DSM 115,20 116,00
Elsevier 85.90 86,40
Fokker eert. 48,50 49,40
Gist-Broc. c. 32,40 31,60
HCS Techn. 14,80 14,80
Heineken 121,50 123,50
Hoogovens 75,80 76,40
Hunter Dougl. 106,50 107,00
Int.Müller 95,00 92,00 d
KLM . 32,60 32,70
Kon.Ned.Pap. 45,60 45,50
Kon. Olie 143,60 143,60
Nat. Nederl. 73,20 74,20
NMB Postbank 50,80 51,40
Nedlloyd 85,90 85,60
Océ 62,20 62,80
Pakhoed Hold. 190,30 189,00 d
Philips 33,50 33,70
Robeco 96,90 97,30
Rodamco 79,50 79,40
Rolinco 96,10 96,40
Rorento 58,20 58,30
Stork VMF 54,90 56,10
Unilever 148,30 148,60
Ver.Bezit VNU 95,80 97,70'
Volmac Softw. 38,90 36,70
VOC 38,40 38,00 d
Wessanën 71,50 72,80'
Wolters-Kluwer 53,30 53,80

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd -75,10 75,00
ACF-Holding 35,10 36,40
Ahrend Gr. c 259,00 250,00
Air Holland 29,50 28,80
Alg.Bank.Ned 37,40 37,60
AsdOpt.Tr. 18,10 18,80
Asd Rubber 5,10 4,95
Ant. Verff. 410,00 415,00 bAtag Holde 110,00 109,50
Aut.lnd.R'dam 111,00 111,00
BAM Groep 101,50 ' 101,50
Batenburg 102,00 102,00
Beers 137,00 136,80
Begemann 170,50 173,00
Belindo 323,00 321,50
Berkels P. 3,90 3,90
Blydenst-Will. 32,50 32,50
Boer De, Kon. 319,00 318,50
de Boer Winkelbedr. 69,10 69,80
Bols 175,80 177,50
Boskalis W. 18,80 18,65
Boskalis pr 22,10 22,50
Braat Beheer 48,00 47,00 a
Breevast 16,80 16,95
Burgman-H.j},, 3300,00 3300,00 aCalvé-Delft EW 815,00 815,00

Calvé-Delft c 990,00 995,00
Center Parcs 53,00 53,10
Centr.Suiker 82,00 83,50
Chamotte Unie 6,90 7,00
Cindu-Key 240,00 240,00
Claimindo 308,00 309,00
Content Beheer 25,50 25,70
Cred.LßN 45,30 46,00. Crown v.G.c 116,00 117,00
Delft Instrum. 50,00 49,50
Desseaux 242,40 238,20
Dorp-Groep 38,90 38,80
Econosto 414,00 412,00
EMBA 123,00 125,00
Eriks hold. 123,00 130,00
Flexovit Int. 94,00 94,00
Frans Maas c. 116,00 118,50
Furness 136,00 135,00
Gamma Holding 99,00 98,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 32,20 32,60
Geveke 49,00 48,60
Giessen-de N. 285,00 285,00
Goudsmit Ed." 417,00 417,00
Grasso'sKon. 120,10 120,20
Grolsch 137,00 138,00
GTI-Holding 206,00 206,00
Hagemeyer 107,00 107,80
HALTrust B 14,30 14,30
HALTrust Unit 14,30 14,30
H.B.G. 211,50 211,00
Hein Hold 103,50 106,00
Hoek's Mach. 191,00 192,00
Heineken Hld 103,50 106,00
Holl.Sea*. 1,23 1,25
Holl.Kloos 530,00 530,00
HoopEff.bk. 11,40 11,20
Hunter D.pr. 4,20 4,20
ICA Holding 14,50f. 14,30
IHC Caland 45,50 46,50
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek , 29,00 29,10
Ing.Bur.Kondor 635,00 b 650,00
Kas-Ass. 46,90 47,80
Kempen Holding 15,20 15,30
Kiene's Suik. 1433,00 1436,00
KBB 85,50 87,00
KBB c. 85,50 87,00
Kon.Sphinx 143,50 143,20
Koppelpoort H. 337,00 a 330,00
Krasnapolsky 215,00 215,00
Landré & GI. 66,00 66,00
Macintosh 44,10 44,10
Maxwell Petr. 683,00 685,00
Medicopharma 65,00 65,50
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1180,00 1179,00
M.Enim 08-cert 15300,00 15200,00
Moolen en Co 27,00 27,00
Mulder Bosk. 68,80
Multihouse 11,00 10,80
Mynbouwk. W. 412,50 412,50

■Naeff 300,00
NAGRON 49,70
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 17,20 17,40
NEDAP 365,00 368,00
NKF Hold.cert. 334,00 335,00
Ned.Part.Mij 43,40 43,60
Ned.Springst. 9600,00
Norit 1218,00 930,00 b

Nutricia gb 83,40 84,50
Nutricia vb 92,00 92,50
Nijv.t.Cate 106,00 108,50
Omnium Europe 14,20 14,20
OrcoBank c. 75,90 77.5 C
OTRA 227,00 228,50:
Palthe 110,00 109,80
Pirelli Tyre 30,10 30,10
Polygram 37,10 37,40
Polynorm 120,00 120,00
Porcel. Fles 175,00 175,00
Ravast 46,00 46,00
Reesink 76,10 76,50
Riva 52,90 53,00
Riva (eert.) 52,50 53,50
Samas Groep 73,50 75,00
Sarakreek 29,50 29,30
Schuitema 1300,00
Schuttersveld 51,50 50,50
Smit Intern. 68,30 71,00
Stßankiers c. 26,80 25,60
Stad Rotterdam c 47,50 47,20
Telegraaf De ■ 97,20 97,00
TextTwenthe 360,00 360,00
Tulip Comp. 47,20 47,20
Tw.Kabel-Hold 153,30 152,00
Übbink 96,00 101,00
Union Fiets. 41,60 42,30
Ver.Glasfabr. 351,00 354,00
Verto 85,00 85,00
Volker Stev. 83,00 83,00
Vredestein 23,50 23,10
VRG-Groep 70,90 72,70
Wegener Tyl 210,00 215,00
Westlnvest 25,80 25,90,
West Inv. wb. 120,00 b 120,00
Wolters Kluwer 210,00 210,50
Wyers . . 44,00 45,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,20 38,20
ABNAand.f. - 73,50 73,50
ABN Beleg.f. 59,60 59,00
ALBEFO 51,60 51,50
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 235,00 237,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,10
America Fund 285,00 285,00
Amro Eur.F. 74,70 75,00
Amro Far E.F. 61,60 62,20
Amro Neth.F. 77,00 77,40
Amro N.Am.F. 61,60 61,20
Amro Obl.Gr. 154,90 154,80
Amvabel 73,40 73,40
AsianTigersFd 61,70 61,70
AsianSelFund 46,70 46,70
Bemco Austr. 48,60 49,00
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 109,60 109,50
CLN Obl.Waardef. 101,40 101,30
DeltaLloyd 43,90 43,70
DP Am. Gr.F. 25,40 25,50
Dp Energy.Res. .45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 3,30
EMF rentefonds 59,60 59,50
Eur.Ass. Tr. 9,90 9,60
EOE DuStlnF. 301,00 302,00
EurGrFund 65,00 64,90
Euro Spain Fd 8,60 8,60
FlorenteFund 101,70 101,70

Gim Global 49,40 49,40
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 225,00
Henderson Spirit 63,90 64,50
Holland Fund 75,50 77,00
Holl.Obl.Fonds 116,80 116,80
Holl.Pac.F. 105,00 106,80
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 47,50 47,40
Intereff.Warr. 291,50 291,00
Jade Fonds 170,00 170,50
JapanFund 26,90 26,90
Jap.lnd.Alpha Fd 10300,00
JapanRot. Fund yen 9200,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 97,40 97,30
MX Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1360,00 1360,00
Nedufo A 131,00 131,00
NedufoB 135,50 135,50
NMBDutch Fund 41,10 41,00
NMBGlobal F. 48,50 48,50
NMBOblig.F. 35,20 35,30
NMBRente F. 102,60 103,00
NMBVast Goed 38,80 38,40
Obam, Belegg. 220,00 221,50
OAMF Rentef. 12,20 12,20, Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Pac.Dimens. 103,00 102,50
Pac.Prop.Sec.f. 44,20 44,20
Pierson Rente 101,50 101,40
Postb.Belegg.f. 52,30 52,40
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,30 73,40
Rabo Obl.div.f. 48,60 48,50
Rabo Onr.g.f. 83,70 83,70
Rentalent Bel. 132,30 132,50
Rentotaal NV 30,90 30,90
RG groen 50,70 50,70
RG blauw 49,50 49,50
RG geel 48,80 48,00
RodinProp.s 112,00 113,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 18,00 18,00
TechnologyF. 17,60 17,60
TokyoPac. H. 235,50 235,50
TransEur.F. 85,40 85,00
Transpac.F. 410,00 410,00
Uni-Invest 113,00 110,00
Unico Inv.F. 79,20 79,20
Unifonds 38,00 37,50
VWN 59,80 59,80
Vast Ned 124,60 124,60
Venture F.N. 39,50 39,60
VIB NV 82,20 82,40
VSB Mix Fund 51,10 50,80
WBO Int. 68,60 68,60
Wereldhave NV 198,00 198,00
Yen Value Fund 86,30 86,70

Buitenlandse obligaties
m EEGB4(I) 98,40 98,40
3/2 EngWarL 31,00 31,50 b

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 36,00 37,00
Amer. Brands 66,20 67,10
Amer. Expres 29,20 30,25
Am.Tel.& Tel. 42,20 41,70
Ameritech 64,70 63,00

Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 26,40 26,50
AU. Richf. 118,40 118,75
BAT Industr. 6,80 7,00
Bell Atlantic 52,60 52,00
BellCanEnterpr 39,30 39,00
Bell Res.Adlr 0,20
BeU South 56,60 56,10
BET Pubüc 2,60
Bethl. Steel 18,00 18,10
Boemg Comp. 77,30 77,20
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17,00 17,00
Citicorp. 23,50 24,00
Colgate-Palm. 61,50 61,20
Comm. Edison 33,50 33,50
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 20,00 20,00
Dai-Ichi Yen 2380,00 2360,00
DaiwaSec. yen 1670,00 1670,00
Dow Chemical 64,00 65,50
Du Pont . 40,00
EastmanKodak 40,10 40,10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 47,80 47,50
FirstPac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 47,50 47,70
Gen. Electric 67,80 68,25
Gen. Motors 47,70 47,70-
Gillette 53,50 54,20
Goodyear 35,40 35,00
Grace & Co. 29,40
Honeywell 95,50 95,80
Int.Bus.Mach. 113,90 115,10
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 50,00 51,40
ITT Corp. 56,00 56,30
K.Benson ® 5017,29
Litton Ind. 76,70 77,10
Lockheed 33,80 34,25 d
Minnesota Mining 83,70 83,00
Mitsub.Elect. 1030,00 . -
Mobil Oil 61,50 61,50
Morgan $ 37,20 37,70
News CorpAuss 10,40 10,00
Nynex 86,50 86,10
Occ.Petr.Corp 27,30 27,00
Pac. Telesis 46,40 46,40
P.& O.® 5,80 5,80
Pepsico 69,00 68,70
Philip Morris C. 44,80 44,75
Phill. Petr. 27,20 28,00
Polaroid 43,60 43,20
Privatb Dkr 290,00 289,00
Quaker Oats 47,00
StGobin Ffr 615,00 610,00
Saralee 27,80
Schlumberger 56,70 55,50
SearsRoebuck 37,50 37,40
Sony (yen) 45,50 46,50
Southw. BeU 57,60 57,20
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,30 33,70
Texaco 60,50 60,25
Texas Instr. 38,00 39,50
The Coastal C. 34,70 34,60
T.I.P Eur. 1,50 1,53
Toshiba Corp. 1090,00 1080,00

Union Carbide 21,00
Union Pacific 70,80 70,50
Unisys 13,60 14,20
USX Corp 34,40 34,30
US West 36,30 36,30
WarnerLamb. 109,00
Westinghouse 73,50 74,00
Woolworth 63,00 63,00
Xerox Corp. 49,20 49,50

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,50 46,50
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 76,50 75,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 217,00 219,00
BoeingCorp. 141,00 141,00
Can. Pacific 32,50 32,50
Chevron Corp. 128,00
Chrysler 30,00 30,00.
Citicorp. 42,50 43,00
Colgate-Palm. 113,00 113,00
Control Data 31,00 32,00
DowChemical 117,00 118,00
Eastman Kodak 71,50 72,50
Exxon Corp. 88,50 88,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 124,40 124,70
Gen. Motors 85,80 86,50
Gillette 95,00 97,00
Goodyear 65,00 64,00
Inco 46,50 45,50
1.8.M. 205,00 208,00
Int.Flavors 120,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 24,00 25,00
Lockheed 60,70 60,70
Merck & Co. 141,40 142,00
Minn. Min. 153,00 153,00
Pepsi Co. 124,50 124,50
Phiüp Morris C. 79,50 83,50
Phill. Petr. 48,00 49,00
Polaroid 72,50
Procter &G. 136,50
Quaker Oats 94,00
Schlumberger 101,00 101,00
Sears Roebuck 67,00 66,50
Shell Canada 57,50 57,50
Tandy Corp. 59,50 60,50
Texas Instr. 67,50 72,50
Union Pacific 130,00 130,00
Unisys Corp 28,50 28,50
USX Corp 63,50 63,50
Varity Corp 3,90

'Westinghouse 134,50 136,00
Woolworth 114,50 115,00
Xerox Corp. 83,00 85,00

Certificaten overig
Deutsche B. 772,00 790,00
Dresdner B. 425,00 432,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 291,00 291,00
Nestlé 8700,00 8700,00
Siemens 732,00 745,00
Warrants
Akzo 18,30 18,60
Bogamij 5,90 5,90
Falcons Sec. 24,30 24,50

K.L.M. 85-92 77,30 77,00
Stßankiers b 0,73 0,78
Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,00 12,60
10/2ABN 87 92,75 92,75
13Amev 85 , 98,00 98,00
10 AmevBs 101,60 101,60
11Amev 86 91,50
10/2Amro 86 95,50 95,50
10 Amro 87 93,50 93,50
5% Amro 86 90,00 90.00
Amro Bank wr 10,00 9,60
Amro zw 86 71,50 71,75
9 BMH ecu 85-92 95,75 95,75
7 BMH 87 94,75 94,75
10'AEEG-ecu 84 99,00 99,00
9%E18-ecu 85 94,75 95,25
12/2 HlAirl.F 95,75 95,75
11V4NGU83 100,00 100,00
2'ANMB Pb.B6 84,75 84,75
NMB Postb.war. 81,75 82,00
mPhil. 86 96,25 96,25
63/4 Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,50 101,50
9Rabo 85 94,50 94,50
7Rabo 84 94,00 94,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,00 6,00
Bredero aand. 25,30 25,50
Bredero eert. 22,00 22,00
11Bredero 24,00 24,00

LTV Corp. 1,40 1,70
5Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert 0,56 0,60

Parallelmarkt
Alanheri 26,70 26.70
Berghuizer 41,20 40,50
Besouw Van c. 56,40 56,30
CBI Barin Oc. yen 2060,00 2060,00
Comm.Obl.F.l 95,10 95,00
Comm.Obl.F.2 94,70 94,60
Cómm.Obl.F.3 95,20 95,00
De Drie Electr. 30,50 30,80
Dico Intern. 114,50 114,90
DOCdata 21,00 21,00fEhco-KLM Kl. 41,30 41,30
E&L Belegg. 1 72,20 72,20
E&L Belegg.2 73,70 73,70
E&L Belegg.3 75,90 75,90
Free Rec.Sh. 33,00 33.00
Geld.Pap.c. 72,00 72,00
Gouda Vuurv c 109,00 104,00d
Groenendijk 35,80 35,50
Grontmij c. 201,80 201,30
HCA Holding 55,50 55,50
Heivoet Holding 59,00 59,40
Hes Beheer 256,00 256,00. Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,75 3,75f
Interview Eur. 7,00 6,80
Inv. Mij Ned. ' 46,10 46,10
Kuehne+Heitz 50,00 49,70
LCI Comp.Gr. 16,60 16,30e
Idem 8 st. 0,70 0,70
Melle 281.00 286,00
Nedschroef 132,50 133,50
Nevas st(cert) 0,82

Nevas sUcpref) 0,66
Neways Elec. 9,70 9,70
NOG Belfonds 29,80 d 30,70
pan pacific 10,50 10,50 a
Pie Med. 14,60 f 14,40
Poolgarant 9,30 9,20
Simac Tech. 17,90 18,30
Sligro Beh. 56,00 56,50
VerkadeKon. 402,00 401,00
VHS Onr. Goed 13,90 13,90
Weweler 73,60 72,70

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s,k.

Abn c okt 40,00 496 0,80 1,00
aegn c jul 120,00 255 6,90 b 8,40
aegn c jul 125,00 328 3,90 4,40
aegn c okt 125,00 237 5,80 7,00
aegn c okt 130,00 536 3,80 4,30
aegn p jul 125,00 200 4,00 3,50
amro c okt 80,00 189 1,40 1,50
coc c mei 280,00 899 3,70 5,00 a
coc c mei 285,00 768 0,80 1,30
coc c mei 290,00 264 0,30 0,30
coc p mei 280,00 818 1,10 0,50
coc p mei 285,00 704 3,30 2,00
hoog c jul 75,00 266 4,50 5,00 a
hoog c jul 80,00 569 2,10 2,30
hoog c jul 85,00 204 1,10 1,20
hoog c jan 80,00 203 7,50 a 7,50
hoog p jul 75,00 220 2,80 2,40
kim c okt 40,00 264 0,50 0,60
kim e jan 37,50 232 1,70 a 1,60
kim p jul 32,50 190 1,50 1,50
kim p okt 35,00 231 4,30 4,00
knp c jul 47,50 222 1,30 1,10
knp c okt 45,00 256 3,80 3,80
natn c okt 75,00 265 2,60 3,50
natn c okt 80,00 324 1,00 1,30
natn p okt 75,00 189 3,90 2,90
phil c jul 32,50 257 2,30 2,60
phil c jul 35,00 674 1,00 1,20
phil c okt 35,00 939 2,30 2,40
phil c okt 37,50 280 1,30 1,50
phil c jan 37,50 333 2,10 2,00
phil c 093 30,00 390 10,70 11,00
phil c 094 45,00 421 6,00 6,20
phil p jul 32,50 352 1,00 0,80
phil p jul 35,00 315 2,20 2,00
phil p okt 35,00 353 2,80 2,50
olie c jul 140,00 481 4,30 4,50
ohe c jul 145,00 343 2,30 2,30
olie c jul 150,00 229 1,00 1,10
ohe c okt 140,00 196 6,90 6,90
olie c okt 150,00 226 2,60 2,50
ohe p jul 135,00 620 2,00 1,80
ohe p jul 140,00 486 3,90 3,60
olie p jul 145,00 351 6,00 6,30
unil c jul 145,00 232 6,80 7,00
unil c okt 160,00 207 2,90 3,00
umi p jul 140,00 322 0,90 a 0,70
voc c jul 40,00 401 1,60 2,00
voc p okt 37,50 203 4,50 a 3,20 ~
a=laten g=bieden+ei-div.
b=bieden h=laten+ei-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan-fbieden vk=slotkoers vorige dag
i=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

DSM sluit samenwerkingsverdrag met VW/Audi

Recycling van bumpers
bij Reko BV in Beek

BEEK/HEERLEN - DSM
start nog dit jaar met derecyc-
ling van kunststofbumpers
van auto's van Volkswagen
AG. De bumpers afkomstig
van de merken Volkswagen en
Audi worden na bewerking
opnieuw voor de bumperfabri-
cage gebruikt. De recyclingac-
tiviteiten zijn ondergebracht
bij het DSM-dochterbedrijf
Reko BV in Beek. De samen-
werking tussen DSM en
Volkswagen komt voort uit de
omstandigheid dat DSM een
belangrijke grondstofleveran-
cier van het autoconcern is en
het enige Europese chemiebe-
drijf is met een eigen recyclin-
gonerneming.
In het Westduitse Leer is al begon-
nen met het verzamelen van bum-
pers. In Leer is het demontagebe-
drijf van VW gevestigd. Hier wor-
den de gedemonteerde bumpers in
een installatie worden vermalen tot
brokstukken van 20 millimeter. Na
transport naar Beek wordt het ma-
teriaal bij Reko gzuiverd middels
een wasproces en vervolgens ver-
werkt tot regranulaatkorrels. Die
korrels worden daarna in Genk bij
DSM Speciality Compounds ge-
schikt gemaakt voor een nieuw pro-
ductieproces.

Opvallend is dat ook het ontwerpen
van nieuwe bumpers plaatsvindt in
nauw overleg tussen DSM en VW.
Wat de materiaalkeuze betreft is het
essentieel dat de bumper uit een of
een 'familie' van kunststoffen be-
staat.

# Directeur ir. Van der Goorberg van Reko voor een berg recyclingmateriaal. Binnenkort wor
den ook bumpers in Beek verwerkt.

Plan voor gigantisch
bedrijvenpark Schiphol

Van onze correspondent
HAARLEMMERMEER - In de di-
recte omgeving van Schiphol ver-
rijst, vlakbij Badhoevedorp, de ko-
mende twintig jaar een 10 miljard
gulden kostend zakencentrum van
internationale allure. Dat althans
wil de Chipshol Forward NV van za-
kenman JanPoot uit Wassenaar. Hij
zei dat gisteren bij de presentatie
van een van zijn andere projecten, te
weten het 40 hectare groot bedrij-
venterrein Chipshol Pare bij Rozen-
burg (Haarlemmermeer).

voor groen en waterpartijen.

Poot bezit in de omgeving van
Schiphol veel grond en heeft de
plannen voor het gebruik daarvan
in grote lijnen klaar. Hij denkt dat
het Chipshol Pare binnen vijfjaar is
volgebouwd. De provincie en ge-

meente Haarlemmermeer rekenen
op minstens tien jaar.
Het project kost 1 miljard gulden en
moet 7000 mensen (kantoor)werk
opleveren. Van de 40 hectare grond
reserveert Poot ruwweg 30 procent

Poot presenteerde gisteren zijn nog
veel grotere plannen voor een 200
hectare groot complex bij Badhoe-
vedorp-Zuid alvast een beetje toe te
lichten. Dat project zal op den duur
aan 70.000 mensen werk moeten
bieden. Poot hoopt begin 1994 met
debouw te kunnen starten en denkt
dat zich bij Badhoevedorp onder
meer hotels, (hoofd)kantoren van
multinationals, high-tech bedrijven
en congrescentra zullen vestigen.

economie
Voor ontwikkeling van superchip 'Jessie'

Driekwart miljard
steun voor Philips

EN HAAG - Minister Andries-
-1 (Economische Zaken) wil

740 tot 810 miljoen gul-
in steun geven. Het geld is bc-*«! voor de ontwikkeling van
£ superchip, een project dat*6nd staat onder denaam 'Jes-

werkt daarbij samen
JtSiemens en SGS-Thomson.'driessen wil de steun aan Phi-s over zeven jaar uitsmeren.
°r de te verlenen steun heeft
bessen tot nu toe binnen zijn
;&oting 40 miljoen gulden vrij-
maakt. Dat geld komt uit an-

"^ financiële regelingen ter sti-
lering van technologie-pro-ven. Voor de verdere steunver-

zal een beroep moeten

worden gedaan op de gelden die
in het regeerakkoord zijn vrijge-
maakt voor technologische ont-
wikkelingen (baten uit het terug-
betalen van leningen aan het be-
drijfsleven uit het verleden).
Overleg binnen Economische
Zaken zelf en met Financiën is

daarover nog gaande. In juni val-
len besluiten.

'Jessi' zal totaal 8,7 miljard gul-
den gaan kosten. De helftvan dit
bedrag wordt opgebracht door
de drie deelnemende bedrijven,
25 procent door de Europese

Commissie en nog eens 25 pro-
cent door Frankrijk, West-Duits-
land en Nederland. Voor ons
land betekent dit een bijdrage
van circa 280 miljoen gulden.

'Jessi' wordt gezien als strate-
gisch project waarbij Europa de
concurrentie met Japan en de
Verenigde Staten aangaat. De te
ontwikkelen superchip is be-
doeld voor computers, telemati-
ca, machinebouw, fijnmechanica
en de aüto-industrie. Het project
wordt gesteund door de weten-
schappelijkeinstituten in de drie
landen. De eerste fase van ander-
half jaar is inmiddels gestart.
Philips zal talrijke Nederlandse
bedrijven bij de zaak betrekken.

Vertraging bij oprichting Europese bank

Kleine landen houden
EG-bijdrage tegen

Van onze correspondent
BRUSSEL - Het is uiterst onzeker
ofde Herstelbank voor Oost-Europa
op 31 mei kan worden opgericht.
Oorzaak vormt het feit dat de Bene-
lux-landen, Spanje, Portugal, Grie-
kenland en Denemarken geweigerd
hebben de Europese Commissie
toestemming te geven voor een
eigen bijdrage aan de bank. Dat ger

beurde op een zitting van de perma-
nente vertegenwoordigers van de
EG-lidstaten in Brussel.
De zogenoemde 'kleine' landen bin-
nen de EG weigerden hun toestem-
ming omdat de statuten van de op te
richten bank, waarin ook de vesti-
gingsplaats staat vermeld, nog nooit
binnen de EG zijn besproken. Bo-
vendien zijn de kleine landen boos
over de koehandel rond de bank die
onlangs binnen de G 7 in Washing-
ton plaatsvond. Toen werd afge-
sproken dat de bank in London
komt en de Fransman Attali direc-
teur wordt. In de G 7 zitten de Ver-
enigde Staten, Canada, Japan,West-
Duitsland, Frankrijk, Groot Brittan-
nië en Italië.
Met de nu ontstane impasse zal de
zaak ongetwijfeld opnieuw aan de
orde komen bij een beraad van de
ministers van buitenlandse zaken
uit de EG-lidstaten, aanstaand
weekeinde in Dublin.

Winst Transavia
onder zware druk
SCHIPHOL - Ondanks een forse
omzetstijging van tien procent is de
winstvan TransaviaAirlines in 1989
gedaald met 11,2 miljoen tot 14,8
miljoen . President-directeur P. Le-
gro sprak gistermorgen tijdens de
presentatie van het jaarverslag van
een 'minder jaar. De onderneming
zal in 1990 alle zeilen moeten bijzet-
ten om het resultaat van 1989 te
evenaren. Transavia sluit verre-
gaande samenwerking met buiten-
landse chartermaatschappijen niet
uit.
De omzet steeg tot 317 miljoen gul-
den. De teruglopende winst heeft
een aantal oorzaken. Volgens Legro
stabiliseert de chartermarkt zich na
jaren van forse groei. Daarnaast
wordt de luchtvaart geconfronteerd
met hoge investeringen en forse
kostenstijgingen. Zo stegen de be-
drijfskosten met zeventien procent
tot 290 miljoen gulden. Vooral de
stijging van de brandstofprijzen is
een zware last.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 21.720-/22.320,
vorige ’21.490-/22.090 bewerkt ver-
koop ’ 23.920, vorige ’ 23.690; laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 260-/ 330, vori-
ge ’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370
laten, vorige 370 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,79 1,91
austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,51 1,62
deensekroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,97 3,22
finse mark (100) 46,00 48,50
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,04 1,24
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 118,00 124,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,18 1,36
Spaanse pes. (100) 1,71 1,87
zweedse kr. (100) 29,10 31,60
zwits.fr. (100) 129,50 134.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,85025-1,85275
antill.gulden 1,0225-1,0525
austr.dollar 1,4150-1,4250
belg.frank (100) 5,4285-5,4335
canad.dollar 1,57575-1,57825
deensekroon (100) 29,375-29,425
duitse mark (100) 112,365-112,415
engelse pond 3,1030-3,1080
franse frank (100) 33,285-33,335
griekse dr. (100) 1,0890-1,1890
hongk.dollar (100) 23,7250-23,9750
ierse pond 3,0050-3,0150
ital.lire (10.000) 15,250-15,300
jap.yen (10.000) 122,09-122,19
nwzeel.dollar 1,0585-1,0685
noorse kroon (100) 28,865-28,915
oostenr.sch. (100) 15,9650-15,9750
|saudi ar.ryal (100) 49,3750-49,6250
Spaanse pes. (100) 1,7890-1,7990
surin.gulden 1,0200-1,0600 "zweedse kr. (100) ' 30,755-30,805
zwits.frank(lOO) 132,125-132,175
e.e.u. 2,2960-2,3010

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196,10 196,80
id excl.kon.ohe 189,10 190,00
internationals 192,90 193,20
lokale ondernem. 201,60 202,70
id financieel 148,00 149,40
id niet-financ. 254,50 255,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 259,60 260,60
id excl.kon.ohe 240,60 241,90
internationals 263,50 263,90
lokale ondernem. 254,30 255,90
id financieel 197,20 199,00id niet-financ. 309,80 311,40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 117,90 118,30internation 106,80 107,00
lokaal 119,80 120,30
fin.instell 108,60 109,60
alg. banken 103,30 103,90
verzekering 114,70 116,10
niet-financ 123,20 123,50
industrie 126,80 127,90
fransp/opsl 128,00 127,50

DSM'er bij
Rockwool

HEERLEN - Ir W. Lunshof is per 1
mei benoemd tot directeur van de
divisie vezels binnen Rockwool La-
pinus. Hij is afkomstig van DSM
Kunststoffen. De heer G. van Zan-
den is per 23 april benoemd tot pre-
sident van Roxul in Canada, een
dochter van Rockwool Internatio-
nal.

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 119,00(119,00)
Kon Olie 143,40-143,60 (143,60)
Philips 33,50-33,70 (33,70)
Unilever 148,60-149,20(148,60)
KLM 32,70 (32,70)

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 2823.84 1175.50 216.80 1035.U8
Hoogst 2841.44 1181.72 217.81 1040.97
Laagst 2800.23 1166.43 215.4211026.93
Slot 2819.68 1174.08 217.0511034.04
Winst/ _2 77 -3.02 —0.19! -1.49
verlies
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Bereikbaarheidsdienst inzet van conflict
Anaesthesisten contra

directie ziekenhuis
Van onze verslaggeefster

KERKRADE - In het Kerkraadse
St.-Jozefziekenhuis is sprake van
een ernstig conflict tussen de anaes-
thesisten en waarnemend directeur
Janssen. Aanleiding vormt de op 1
mei ontstane personele onderbezet-
ting die volgens de anaesthesisten
gevaar oplevert voor de patiënten.
Janssen deelde hen eerder deze
maand mee dat, na intensief over-
leg, is besloten één anaesthesist in
te zetten voor de bereikbaarheids-
dienst van zowel het St.-Jozefzie-
kenhuis als de Moederschapszorg.

De afdeling anaesthesie klaagt al
langere tijd over onderbezetting.
Nadat op 1 mei een collega werd ge-
schorst, liepen de gemoederen hoog
op. Drie anaesthesisten voor twee
instellingen vinden zij volstrekt on-
voldoende. Bovendien zeggen zij
niet betrokken te zijn geweest bij de
even later genomen beslissing. Het
team weigert dan ook elke verant-
woordelijkheid voor eventuele ge-
volgen op zich te nemen.

door joos philippens
HEERLEN - Heerlen en Aken
moeten zich naar buitenlandse
bedrijven toe presenteren als
één economische regio. Op
deze manier kan optimaal ge-
profiteerd worden van het
wegvallen van de grenzen bin-
nen de EG, dat zal leiden tot
versterkte concurrentie tussen
de diverse Europese regio's.

Dat is de voornaamste aanbeveling
uit het onderzoek 'Bedrijventerrei-
nen en Europa 1992', de afstudeers-
criptievan planoloog G. Klinkers in
samenwerking met de Kamer van
Koophandel.

Klinkers enquêteerde 74 bedrijven
in beide landen en sprak aan beide
kanten van de grens met vertegen-
woordigers van instanties als Ka-
mer van Koophandel, LIOF en In-
novatiecentrum.

Heerlen en Aken kunnen volgens
Klinkers gemakkelijk samenwer-
ken omdat ze elkaar op het gebied
van bedrijventerreinen niet blijken
te beconcurreren. Het onderzoek
leert verder dat Heerlen en Aken
zich op het gebiedvan bedrijventer-
reinen min of meer onafhankelijk
van elkaar ontwikkelen. Dat zou
moeten veranderen door als één re-
gio naar buiten te treden.

'Maak Heerlen/Aken
economische regio'

Aanbeveling uit onderzoek naar bedrijfsterreinen na 1992:

Beroepszaak nietig verklaard

Kerkrade vergat
griffiekosten..

KERKRADE - Kerkrade moet
waarschijnlijk toch het nieuwe dak
van basisschool de Doorkijk beta-
len. De gemeente had beroep aange-
tekend tegen een uitspraak van de
Raad van State, maar verzuimde het
vereiste griffierecht van 150 gulden
tijdig te betalen. De RvS die vond
dat de gemeente de 30.000 gulden
voor herstel van het dak zou moest
betalen, verklaarde het beroep daar-
om nietig.

In 1988 had Gedeputeerde Staten
besloten dat Kerkrade eenderde
van de herstelkosten moest betalen.
Maar daartegen had het schoolbe-
stuur op haarbeurt beroep aangete-
kend. De provincie moet zich nu op-
nieuw over de zaak buigen.

Sloop Vossekuil
geen zaak

voor Heerma
DEN HAAG - De sloop van de Vos-
sekuilflats in Heerlen is geen zaak
van de rijksoverheid. De lokale in-
stellingen hebben in deze een eigen
verantwoordelijkheid. Het rijk zal
er op toe zien dat instanties als de
Bouwvereniging Heerlen behouden
blijven, maar tevens de- eigen riso-
co's beperken.

Heerma stelt in antwoord op vragen
van Tweede Kamerlid Lankhors't
van Groen Links dat door de instel-
ling van het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting het rijk niet meer
participeert in saneringsoperaties.

Herdershonden in
beslag genomen

LANDGRAAF- De politie in Land-
graaf heeft gistermorgen twee hon-
den van een bewoner van de Olym-
piastradt in beslag genomen. De po-
litie greep in omdat omwonenden
steen en been klaagden over het ge-
blaf van de Mechelse herders. De
honden bleken bovendien zeer
slecht verzorgd te worden en ook
hunhuisvesting liet te wensen over.
Tegen de eigenaar is proces-verbaal
opgemaakt wegens het veroorzaken
van overlast, verwaarlozing en over-
treding van de Wet op de Dierenbe-
scherming. De honden zijn inmid-
dels elders ondergebracht.

BRUNSSUM/LANDGRAAF -De politie in Brunssum heeft gis-
teren opnieuw een inval gedaan
in een flatwoning aan de Henri
Dunantstraat. Zoals bekend wil
de politie nogvoor de zomer een
einde te maken aan de welig tie-
rende drughandel in de flatwijk
Brunssum-Noord. In de voorbije
weken werden in de wijk al ver-
schillend dealers en klanten ge-
arresteerd.
Bij de inval gisteren werd een 36-
-jarige man aangehouden die
sinds januari in heroïne en cocaï-
ne handelde. Zijn klantenkring
bestond hoofdzakelijk uit Duitse

Flatwijk nog voor zomer verlost van dealers

Opnieuw inval in
drughuis Brunssum

I verslaafden. De man zou per dag
ongeveer 50 gram harddrugs
hebben verkocht. In de flatwo-
ningvond depolitie in een gehei-
me bergplaats in de badkamer

vijf gram heroïneen in de ijskast
acht flesjes methadon. Daar zou
de man ook in hebben gehan-
deld. Bovendien werd in het bat-
terijenvakje van een draagbare

radio 1500 gulden aangetroffen
en achter een ventilatierooster
een zogenaamde stroomstok.
De Brunssummer zal vrijdag
worden voorgeleid aan de offi-
ciervan justitie in Maastricht. De
woningvereniging is van plan
een procedure te starten om de
man uit de flat te zetten.

In Landgraaf werd gisteren ove-
rigens ook een inval gedaan in
een drughuis. De politie nam
tien gram cocaïne en heroïne in
beslag en arresteerde drie perso-
nen, onder wie de bewoner van
het pand.

Euregio
Een bij de grensovergang Bocholtz
te situeren Euregionaal bedrijven-
terrein zou prima passen in deze fi-
losofie, zo stelt de onderzoeker. Niet
alleen wordt voldaan aan de wens
van de ondernemers diehun bedrijf
graag aan de autosnelweg zien lig-
gen, met zichtlokatie en een goede
infrastructuur. Maar bovendien
wordt het in beide plaatsen heersen-
de tekort aan bedrijfsgrond opge-
lost.

# Het Landgraaf-
se winkelcentrum
Op de Kamp moet
uitgebreid worden,
vinden ook de
ondernemers.

Foto:
DRIES LINSSEN

Uitbreiding bepleit
van winkelcentrum

Ondernemers Op deKamp richten zich tot coalitie Ringens vreest echter de doodsteek
voor sub-centra als De Streep, het
Sunplein en het StenenKruis. Bruis
wil zo snelmogelijk met de collega's
van Op de Kamp en de gemeente
rond de tafel gaan zitten.
Het Landgraafse winkelcentrum
bestaat dezer dagen twee jaar. Op de
Kamp is momenteel 7000 vierkante
meter groot. Wethouder Wiel Hein-
richs heeft altijd gezegd dat uitbrei-
ding alleen bespreekbaar wanneer
de Landgraafse middenstand dat
wil.

De resultaten van het onderzoek
worden door de Kamer van Koop-
handel met enthousiasme ontvan-
gen. Woordvoerder L. Voorpijl ziet
in de nabije toekomst eéh werk-
groep ontstaan. De Kamer loopt ook
al langer rond met het plan voorzon Euregionaal bedrijventerrein,
mede ook omdat Aken de op één na
beste Duitse lokatie schijnt te zijn
voor bedrijfsvestiging.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het bestuur van de
ondernemersvereniging Op de
Kamp in Landgraaf vindt dat het
gelijknamige winkelcentrum bin-
nen nu en twee jaar met 3000 vier-
kante meter uitgebreid moet wor-
den.
Volgens voorzitter Fred Beuker kan
die uitspraak gedaan worden nu het
nieuwe coalitie-convenant die mo-
gelijkheid biedt. Grootste wens van
de ondernemers is de komst van een
warenhuis.F. Ringens en M. Bruis

van de ondernemersverenigingen in
Waubach en Schaesberg hebben ge-
reserveerd gereageerd op de wen-
sen van hun collega's in het Mid-
dengebied.
In het programma van de nieuwe
coalitie is te lezen dat Op de Kamp
uit kan breiden, mits de kernen
Schaesberg en Waubach gelijktijdig
evenveel aandacht krijgen. Zowel
Ringens als Bruis vragen zich af hoe
men zich dat dan voorstelt. Beiden
zijn overigens niet op voorhand te-
gen een groter Op deKamp.

In Nederland wijzen alle neuzen in
één richting, met een (tijdelijk)
voorbehoud van de provincie, maar
in Duitsland is het thema 'Euregio-
terrein' nog volop onderwerp van
soms heftige discussie.

Moravanka
lret concert, dat de Tsjechi
r e kapel 'Jan Slabak en Mo-
f ttnfca' zaterdag in Witte"
lln *s v°ttedig uitverkocht
vfns de organiserende ver-
Jln9, fanfare Kunst er,

heeft het geen en-/* zin om zonder kaartje of a.
?ne reservering naar dt
fötent nabij het klooster var,
Jfjn te komen. De blaasmurjiefhebber kan wel komendt
Jtndag nog terecht voor he)

van de MariniersJje' (aanvang acht uur), ter-M Zondagmiddag vanaf halj..ee de Göhltaler Musikanter,
«'eden.
J-lefhebbers van Moravanko

alvast 1,2 en 3 juni ir,
3 Q-genda reserveren. De po-mre Tsjechen treden dar,
1 tereenvolgens op in Merseloynlo en Weert.

Voettocht
9 Schutterij St. Hubertus ir,
■ aesberg neemt geen enfcet ri-

° Toen de de schutterig
_<■ Juü 1978 voor de eerste fcee?

Oud Limburgs Schutters-
I hield, regende het pijpeste-
mi^u mag St. Hubertus heiJjj opnieuw; organiseren. Om
*%Maal verzekerd te zijn van
L^ iveer trekken de Schaes-
J!j9se schutters volgende weekKj a 9 te voet naar Wittem.

' 'Vi?aar naar een al°ud ge-
e l* een tuorst te offeren aan
j. Paters Redemptoristen. De
Ur* J.£ers ze-tten er al om zeven
jjj

,s morgens de sokken in.
i >

l« hun kielzog deken Thee
3 Galen. Rond kwart voor el]

de paters in Wittem de; s* tegemoet zien. Echt gezel-
lüordt het trouwens op de te-J^eg. Dan worden schutters-

> a'en in Ej/s, Übachsberg.., rendaal en Heerlen met een'Oek vereerd.

Fietsdag

i ttUri°9. even terugkomen op de
dt^ijke fietsdag, afgelopen
fyyfdag. Volgens cijfers van de

Z^n er *n Heerlen, Bruns-
I £ en Landgraaf 500 mensen
<ien an °P de /ie£s gespron-
\q °wi een van de uitgestippel-

'dn tes te rijden. De pedde-rs kochten in totaal 223fiets-(Mrten> waarvan de opbrengst
jj feitelijk ten goede komt aan
ie ereniging tot Behoud van
ij t De heer Boelen
l'tn schreef de speciaal
beschreven behendigheids-
H^tryd op zijn naam. Hij

9de erin om in tioee minu-en tu;ee seconden de buiten-
*iei nenoanct van een /iets-
Cq te demonteren, weer in el-
ie *" Je zetten en op te pompen.
!fee , r Weerds, eveneens uit
'li en ' l(;erct met de poedel-
W* beioond- WiJ Pompte de
'"o* nd me£ zoveel enthou-

dat met een ,/lïnke
*eln -*l elkaar spatte. De poe-
lo^ Js bestond, hoe fcan het
Mr>L.ancters> uit een banden^*K~set.

Promotie
" jten' Rondeel uit Welten-Heer-
kr promoveerde, u kon het gis-
(toc in deze krant lezen, tot
loc °r in de geneeskunde. Maar
&D u ergaten er bij te vertellen
cies e"c Proefschrift dat nu pre-
Iftjj 9^°eurde. Welnu, de disser-
S ~.raa0£ de t»tél: 'Regulatie
V f>T 'Wot'lalame' afgifte
S-n hyr°tropin-releasing hor-
l>o| 5* (TRH).' Een hele mond
kt s ,n hee/t in ieder geval

Jna'een me£ hormonen enklieren. Promotor wasi»^" dr ir T. J. Visser. Rondeel
2aam op de afdeling in-Wr> l^e Qeneeskunde van zie-,

Wls Medisch Spectrum
Knt-e in Enschede.

Fair Play bouwt
toch in Kerkrade

Kwestie Hubertushoes blijft actueel
Discussie
Alhoewel de Kamer van Koophan-
del zich niet wil mengen in de inter-
ne Duitse discussie heeft men alvast
een 100 hectare groot terrein uitge-
tekend dat voor 85% op Duits
grondgebied ligt. Het wordt aan
westelijke zijde begrensd door de
autosnelweg A76 én in het oosten
door de Alte Heerlerweg, die op
Duits gebied in het verlengde van
de Locht ligt.

(ADVERTENTIE)

I BLIKSEMS IGOy»!

Vertrouwde -Van Melik Kwaliteit- van onze Chef-Kok.
Voor Uw vakantiegemak en/of onverwachte gasten.

Nu: 10 weken lang: ledere week 1 blik tegen een vakantieprijs.
Deze week: GOULASH p. blik ’ 7,50

L=C v^ü Miyk )=J
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MAASTRICHT WINKELCENTRUM ENTRE DEUX. SHOPPING CENTRE BRUSSELSE POORT SITTARD WINKELCENTRUM DEN TEMPEL. WINKELCENTRUM SITTY POINT

HEERLEN WINKELCENTRUM DE PLU. WINKELCENTRUM 'T LOON. WANNERSTRAAT 3. BAUTSCHERWEG 31 HOENSBROEK HOOFDSTRAAT 78
GELEEN WINKELCENTRUM ZUIDHOFSTEIN WINKELCENTRUM STEIN

Het terrein moet zich richten op dis-
distributiebedrjven en lichte indu-
strie. Het door Heerlen gewildeBei-
tel 2, tussen de A76 en de stadsauto-
weg, zou teveel concurrentie ople-
veren voor Kerkrade, dat De Beitel-
/Locht gaat ontwikkelen.

Onvergetelijk
fte?^ ontroerde, 81 -jarige

rrTUw Jongbouwer in Heer-
ïo.Q ,oet even iets kwijt: „Maan-
*t rreft de stichtin9 Da(a)gje
jw lTn achthonderd bejaarde
j>eïore?\ een onvergetelijke dag
9e?-s 9d. Ontelbare vrijwilli-
-luto'^erl zich in om ons met
*Ls «/ te brengen naar plaatsen
!°e jLorïschau- 's Avonds hebben

\ zn allen gegegeten. Ik
*e a,° ochtens opgehaald en in
$>n T

ond Werd ik weer voor de
Kn lJBezet. Kunt val diefijnen diezich zo voor ons heb-
%->, lr}aezet, hartelijk bedan-

" Natuurlijk.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Fair Play-exploi<-
tant Janshen Hahnraths gaat de
nieuwe hoofdvestiging toch in
Kerkrade bouwen. Over veertien
dagen wordt in Terwinselen aan
de Heerlenersteenweg begonnen
met de nieuwbouw diezes tot ze-
ven miljoen gaat kosten. In ja-
nuari 1991 zou het futuristische
kantoorcomplex opgeleverd
moeten worden.
Janshen Hahnrats wilde een
maand geleden een andere loka-
tie voor het nieuwe pand. Dit uit
rancune na een beslissing van
burgemeester Mans. Hij gaf Fair
Play een vergunning voor vesti-
ging in het Hubertushuis, maar
beperkte het toegestane aantal
speelautomaten tot 44. De direc-
tie had echter 120 apparaten wil-

len installeren. Zij zette daarom
een procedure in gang bij het
College van Beroep voor het Be-
drijfsleven. Ook werd bij Mans
aangedrongen om het besluit te
herzien.
Gisteren heeft de burgemeester
van Kerkrade de kwestie in een
besloten vergadering besproken
met de commissie voor Algeme-
ne Bestuurlijke Aangelegenhe-
den. Hoewel van die zijde wordt
geweigerd om enige informatie
te geven, is wel bekend dat het
college nu om advies gevraagd
zal worden.
De beroepsprocedure van Jans-
hen Hahnraths en van concur-
rent Automaten Limburg, die
ook een beperkte vergunning
kreeg voor een vestiging inKerk-
rade, loopt nog.

Inbreker snel gepakt
HEERLEN - Kort nadat hij had in-
gebroken bij een tankstation aan de
Heesbergstraat in Heerlen werd een
21-jarige Kerkradenaar dinsdag-
nacht door de politie opgepakt. De
politie werd getipt door een getuige
die bij het benzinestation een man
hard had zien wegrennen. De inbre-
ker had sigaretten en een zonnebril
ontvreemd die hij op het moment
van zijn arrestatie nog bij zich had.
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In een reactie weerlegt Janssen de
argumenten van de anaesthesisten:
„Alle ziekenhuizen kampen met
problemen en proberen de kwaliteit
op peil te houden. Als de anaesthe-
sistenbereid zouden zijn om wat va-
ker dienst te draaien, was er niets
aan de hand. Er zijn nu eenmaal
moeilijk invallers te vinden. We
hebben nu iemand uit Polen aange-
trokken en een assistente uit Enge-
land."
Volgens Janssen-is het probleem al
opgelost en is er maar drie dagen
sprake geweestvan een onderbezet-
ting.



Enige en algemenekennisgeving

,t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat nog onverwacht van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Helena Mroczek
echtgenote van

Eugen Schlachter
Zij overleed op de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament derzieken, in het St. Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: E.O. Schlachter
Keerbergen (B): Ed Schlachter

Brunssum: Thea en Jan
Kunowski-Schlachter

Kerkrade: Jo Schlachter
Landgraaf: Eugen en Gerda

Schlachter-Dassen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Mroczek
Familie Schlachter

6374 BV Landgraaf, 15 mei 1990
Reeweg 101 b
Corr.adres: 6441 CW Brunssum, Poorterstraat 69
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zater-
dag 19 mei a.s. onvll.oo uur in deparochiekerk van
de H. Bernadette te Abdissenbosch; aansluitend
zal de crematie volgen in het crematorium te Heer-
len.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vrijdagavond a.s. wordt de overledene bijzonder
herdacht in een gebedsdienst om 19.00 uur in de
kapel van de verpleegkliniek Schuttershof te
Brunssum.
De dierbare overledene is opgebaard in de chapelle
ardente van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum; bezoektijd dagelijks tussen 17.30en 18.30 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons heeft omringd, geven wij u kennis
dat, geheel onverwacht, van ons isheengegaan, op
de leeftijd van 73 jaar, gesterkt door het h. oliesel

Piet Feron
echtgenoot van

Annie Overweel
0

Schaesberg: Annie Feron-Overweel
Algarve: Charles en Marisa

Feron-Calapez Pinheiro
Marisa
Chantal
Pablo

Stedum: Marie-José en Henk
Beeldstroo-Feron
Henri
Arthur

Paterswolde: Guillaume en Joke
Feron-Limbeek
Eva
Merel

6372 XE Landgraaf, 16 mei 1990
Dormansberg 13
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 19 mei as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg-Veldstraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag 18 mei om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote droefheid namen wij kennis van het plot-
selinge overlijden van ons zeer gewaardeerd en
trouw lid

Piet Feron
Wij zullen hem in onze vereniging echt missen.

Bridgeclub De Ruitenboer
Weiten

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, onze broer, zwager, oom en
neef

Zef Moonen
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth Mia en Zef Souren-Moonen

Meerssen zuster Leontine Moonen
Nuth Piet Lamberts

Elly Houben
zijn neven en nichten

Nuth, 15 mei 1990
Hellebroek 44
Corr.adres: Op den Toren 80, 6361 VE Nuth
Een eucharistievieringte zijner gedachtenis zal ge-
houden worden op vrijdag 18 mei om 13.30 uur in
de St. Bavokerk te Nuth, waarna hij in besloten
kring wordt gecremeerd. Bijeenkomst in de kerk.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van ons zeer gewaardeerd
koorlid, de heer

Chris Gielkens
Wij zullen hem met respect en waardering in onze
herinnering bewaren.

Bestuur, dirigent, organist en leden
kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Kerkrade-Centrum

Kerkrade, 16 mei 1990

Mét leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van de heer

Chris Gielkens
De heer Gielkens was een zeer gewaardeerd, actief
lid van onze vereniging.

Bestuur, dirigent en leden van het
koninklijk Kerkraads mannenkoor
St.-Lambertus

Mei 1990

t
„Op het kleurrijke palet van het
levenzal voor altijd dieene warme,
opvallende kleur ontbreken die wij
ons blijvend zullen herinneren."

„Haar gezin was haar leven,
haar leven was haar gezin."

Geheel onverwacht, overleed, op 73-jarige leeftijd,
in de Egthe te Echt, voorzien van de h.h. sacramen-
ten der zieken, onze onvergetelijke mamma en lie-
ve oma

Tiny
Tummers-Römkens

weduwevan

Harry Tummers
Echt: Riet Geurts-Tummers

Marcel Geurts
Alfons, Rik

Maasbracht: Pierre Tummers
Mien Verhulst

IJsselstein: Hub Tummers
Jeannie Tummers-Leurs
Bart, Marjolein

Landgraaf: Hilde Jeurissen-Tummers
Ed Jeurissen
Yvonne, Yvette

Echt, 15 mei 1990
Correspondentie-adres: familie Geurts-Tummers
Drukkerstraat 1, 6101 GN Echt
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
zaterdag 19 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Landricus te Echt, waarna per autonaar
het crematorium te Geleen voor de uitvaart om
12.30 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vrijdag 18 mei om 18.45 uur gebedsdienst, gevolgd
door de avondmis, in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 19.00 uur in het mortuarium huizeSt.-An-
tonius, Gasthuisstraat 3 te Echt.
Geen bezoek aan huis.

t
Aan hem die intens de eenvoudige dingen in het le-
ven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrien-
den, zullen wij de gelukkigste herinneringen bewa-
ren. Gesterkt door het heilig sacrament der zieken,
na een langdurigeziekte, is in de leeftijd van 65 jaar
van ons heengegaan

Antonius Carolus
(Tus) van Laar

echtgenoot van

Tiny Schmetz
Kerkrade: Tiny van Laar-Schmetz
Kerkrade: Finy Essers-van Laar

Victor Essers
Ivo, Krista en Niels

Kerkrade: Hub van Laar
Angeline van Laar-Kerres

Kerkrade: Serge van Laar
Familie van Laar
Familie Schmetz

6461 TS Kerkrade, 16 mei 1990
Dir. Petersstraat 20
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 19mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H Jozef en Norbertus te Kerkrade-
Rolduckerveld, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op debegraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 18 mei a.s. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van
dankbaarheid voor wat zij voor ons is geweest, ge-
ven wij kennis dat heden, na een liefdevolle verzor-
ging in het bejaardencentrum Panhuis, van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 79 jaar, onze lieve en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Anna Maria Petronella
De Wit

echtgenotevan wijlen

Johannes Hubertus
Hochstenbach

Klimmen: Jan Hochstenbach
Klimmen: Annie en Huub

Krutzen-Hochstenbach
Landgraaf: Hub Hochstenbach
Klimmen: Math en Rosy

Hochstenbach-Didden
Schimmert: Theo en Lieke 'Hochstenbach-Wehrens- Klimmen: Peter Hochstenbach

Ransdaal: Jos en Mia Hochstenbach-Cremer
en al haar dierbare kleinkinderen
Familie Hochstenbach
Familie De Wit

Hulsberg, 15 mei 1990
Corr.adres: Klimmenderstraat 92
6343 AE Klimmen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor debegra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 19 mei as. om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Remigius te

Klimmen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis vrijdag as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het be-
jaardencentrum Panhuis te Hulsberg; bezoek van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen' kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tTan, Giok Tien Nio, 63 jaar, weduwe van Willy
Sassen, Deken Rhoenstraat 14, 6045 CT Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op vrijdag 18 meiom 10.30uur in deSt. Jo-
zefkerk (Kemp) te Roermond.

I ~
Na een dapper en geduldiggedragen lijden, is, toch nog onverwacht, van
ons heengegaan, ons allerliefste moedertje.
Wij zullenvan moedertje eeuwigblijven houden, haarin ons hart. bewaren
en haar goede zorgzaamheid overnemen.

Tonny
van den Boogaard-Otte

weduwe van
Frans van den Boogaard

vriendin van

Sjefke Brandtf
in de leeftijd van 61 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Stiny en Sjef
Tonny, Freddy
Francesco

Heerlen: Janen Marijke
Elvis

Schaesberg: Alois en Danielle
Schaesberg: Petra enLéon

Haelen: Désirée en Rowdy
Schaesberg: Leon en Nathalie
Schaesberg: Kyra en Danny

Familie Otte
Familie Van den Boogaard

6372 AX Landgraaf, 16 mei 1990
Beneluxstraat 10
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 19 mei as.
om 14.00 uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van moedertje, wordt gebeden op vrij-
dag 18 mei om 18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkapel van Lindeman Uitvaart-
centra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij het overlijden van

Tonny
van den Boogaard-Otte

Wij uiten onze dankbaarheid voor haar gastvrijheid.
Medewerkers glashandel en schildersbedrijf
Sjef van Ooyen

Landgraaf, mei 1990

I t n
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons
steeds heeft omringd, geven wij u kennis van het onverwachte overlijden,
op de leeftijd van 75 jaar, van mijn lieve en zorgzame man, onze vader,
schoonvader en opa

Wilhelm Johannes
Huiskes

echtgenootvan

Catharina Johanna Crol
In dankbare herinnering:

Brunssum: C.J. Huiskes-Crol
Jan en Marga
Marianne en Jim
en kleinkinderen

Heerlen, 16 mei 1990
Julianastraat 13 HS 10, 6441 BR Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 19 mei as. om 13.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemd crematorium.
Onze overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum de Universele,
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; gelegenheidtot afscheid nemen dagelijks
van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Diep is de pijn
Stil het verdriet.
Vergeten zullen we jeniet.

De eerste jaardienstvan mijn lieve man, onze vader en opa

Peter van de Ven
zal gehouden worden op zondag 20 mei a.s. om 11.00 uur in de Augusti-
nuskerk te Lutterade-Geleen.

Clara M.C. van de Ven-Crijns
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat vrij plotseling, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op de
leeftijd van 86 jaar, is overleden, onze dierbare, zorgzame vader, schoon-
vader, lieve opa, schoonbroer, oom en neef

Johannes Marcus Beers
echtgenoot van wijlen

Wilhelmina Johanna Maria
Lamberta Nijssen

en huisgenoot van

mevrouw. M. Bemelmans
De bedroefde familie:

Valkenburg a/d Geul: mevrouw M. Bemelmans
Valkenburg a/d Geul: Francien Meerveld-Beers

Jo Meerveld
Heerlen: Mia In de Braekt-Beers

Chris In deBraekt
Martin en Julie
Wilma p
John en Sabine

Schin op Geul: Ad Lemmens-Beers
Maurice Lemmens E
Corinne en Renée ti
Bart fValkenburg a/d Geul: Piet' Beers
Els Beers-Huynen
Mare
Roger bj

Stem: Odi Soons-Beers i
Henk Soons it
Nicole en Jeffrey |t
Jacqueline ,
Familie Beers c
Familie Nijssen e

Valkenburg a/d Geul, 15 mei 1990
Oud-Valkenburgerweg 9
Corr.adres: Cremerstraat 49, 6301 GD Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
zaterdag 19 mei as. om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Mauritius te
Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 18 mei om 19.00 uur de
avondwake worden gehoudenin voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29 te Valkenburg a/d Geul; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

f
Vandaag hebben wij afscheid genomen van onze lieve, zorgzame moeder
en oma

Maria Hubertina
Jozefina Pommé

*27-7-1909 tls-5-1990
sedert 11 november 1978 weduwe van

Mathieu Frederiks
Soms is heengaan een verlossing; maar het doet pijn.

Geleen: JoFrederiks
Mienie Frederiks-Schepers
Raymond, Danielle

Voerendaal: Ed Frederiks
Willy Frederiks-Engelen |
Edward, Cyndi, Angèle

Heerlerheide, 15 mei 1990
Bejaardencentrum Ter Eyck
Corr.adres: Teggert 112, 6367 XP Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 19 mei as.
om 13.00 uur in deparochiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide, waar-
na aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van moeder, wordt gebeden op vrijdag
18 mei om 18.45 uur in voornoemde parochiekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

i 1
Diep is de pijn
Stil het verdriet
Vergeten kunnen we hem niet.

Op 16 mei was het een jaar geleden dat

Zef Wijers
mijn lieve man, onze fijne vader, schoonvader en opa, is overleden.
Bedroefd omdat hij er niet meer is en de leegte die hij achterliet, geden-
ken wij hem in de eerste jaardienst, die wordt gehouden op zondag zon-
dag 20 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van Maria Onbevlekt Ont-
vangen te Amstenrade.

Mevrouw Hubertina Wijers-Heugen
kinderen en kleinkinderen

Schinnen, mei 1990

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
haar voorbeeldig en werkzaam leven, geven wij
kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is heen-
gegaan, in de leeftijd van 88 jaar, onze lievemoeder,
schoonmoeder, oma, overgrootoma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Helena
Limpens

weduwe van

Leonard Snackers
Heerlerbaan: Wiel Snackers en Ursula

Harrie en Geert
Heerlerbaan: Jan Snackers

en Mia Snackers-Eussen
Anita en Paul

Voerendaal: Mia Zimny-Snackers
en Peter Zimny
Rob, René en Marcel

Hoensbroek: Annie Prieckaerts-Snackers
en Hub Prieckaerts

Heerlerbaan: Twan Snackers
en Antoinette Snackers-Pestel
Frans en Marco
en haar achterkleinkinderen
Familie Limpens
Familie Snackers

Nuth, 16 mei 1990
Corr.adres: Bongerd 31, 6367 CL Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden op zaterdag 19 mei om
11.00uur in deparochiekerk van St.-Bavo te Nuth.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondwake vrijdagavond om 19.00 uur in dekapel
van het bejaardentehuis Op denToren te Nuth.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van dever-
pleegkliniek te Heerlen, H. Dunantstraat 5, alwaar
bezoek mogelijk is tussen 15.00 en 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig té beschouwen.

t
Wij danken God voor het leven van onze zorgzame
moeder en lieve oma

Jet Cantelberg
weduwe van

Willem Bogers
Zij mocht op de leeftijdvan 90 jaarafscheid nemen
zoals zij dat wenste: een kort ziekbed, thuis, om-
ringd door wie haar dierbaar waren.
Westwoodside (Engeland): Riet en Dave

Yolanda en Rob
Paul

Heerlen: Anne-Marie en Harry
Corine en Willem
Nicole
Esther en René

Mierlo: Corry en John
Anouk en Dirk
Danielle

Bunde: Marlies en Henk
Saskia
Marijke

15 mei 1990
Corr.adres: Harry Bogers
Pijnsweg 31, 6419 CJ Heerlen
De dankdienst, gevolgd door de begrafenis op de
algemene begraafplaats Akerstraat, ingang Groene
Boord, zal plaatsvinden op zaterdag 19 mei as. om
11.00 uur in de St.-Pancratiuskerk te Heerlen-Cen-
trum, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren vanaf 10.40 uur.
Moeder wordt herdacht op vrijdag 18 mei in de
avondmis van 18.30 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 17.30 tot 18.00
uur.
Wilt u, als wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

i i i1"
Temidden van allen die hem zo dierbaar waren,' i
zacht en kalm, in de vrede van Christus, van o&
heengegaan mijn lieve man, onze fijne vad^' |
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wladymir Malensek :.
echtgenoot van

Anna Catharina Offermans
Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed hü
de leeftijd van 64 jaar.

■Kerkrade: A.C. Malensek-Offermans
kinderen en kleinkinderen
Familie Malensek
Familie Offermans

6466AP Kerkrade, 16 mei 1990
Krichelbergsweg 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden°P
zaterdag 19 mei as. om 12.00uur in deparochiekef
St.-Jozef te Kerkrade-Kaalheide, waarna aanslu'
tend begrafenis op de algemene begraafplaa
Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf ê^
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats >
gezorgd.
Vrijdag 18 mei zal de overledene bijzonder word e
herdacht tijdens de avondmis van 18.00 uur in P°
vengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmort^rivm, gelegen op het terrein van de Lückerhe
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevr 6

mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot l"-3
uur.

teMochten wij zijn vergeten u een kennisgeving ~zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodat1

te beschouwen. >

Vervolg familieberichten zie pag.
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dr. Th. Krans van de Pan-
(samenwerkende grind-

inrer0 gaf gisteren tijdens de pre-
fatie van het plan toe dat de bag-
D aars in het verleden te weinig

’ hebben gehad voor de land-
',aPpelijke gevolgen van de grind-
mning. Maasdal toekomst mogelijk woningbouw

zou moeten plaatsvinden, bij Roer-
mond te voelen.

Dit laatste plaatst de PvdA-fractië
voor een dilemma, waar ook het ka-
binet zich nog eens zou moeten be-
raden, zo schrijven de sociaal-demo-
craten. Zij vrezen dat de 'kwestie
Roermond bij deze herindeling wel
eens een 'wrange nasmaak' zou
kunnen achterlaten.

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Roermond betaalt
volgens de PvdA-fractie in de Twee-
de Kamer de prijs voor een 'haal-
baar' herindelingsvoorstel voor
Midden-Limburg. Dat blijkt uit de
laatste schriftelijke reactie van de
PvdA op het wetsvoorstel over de
gemeentelijke herindeling Midden-
Limburg, waarmee het aantal ge-
meenten in die regio van 28 wordt
teruggebracht naar 15.

In de visie van de landschapsarchi-
tecten zou dè grindwinning zich
moeten beperken tot het Maasdal.
De nieuwe grindplassen zouden in
Midden-Limburg gegraven moeten
worden aan dewestzijdevan hetLa-
teraalkanaal. Voor de Grensmaas
zijntwee opties. De ene gaat uit van
beperkte lokaties en diepe plassen,
de andere voorziet in ondiepe ont-
grindingen op veel lokaties.

J^die reden hebben we nu eens'hankelijke visie laten maken
e toekomstige grindwinnig voor
ingeving acceptabel te maken",
*■ Krans. Die visie is geleverd» r maar liefst drie buro's: Groen-

in Maastricht, Taken
Jpschapsplanning in Roermond
u^genieursbureau Oranjewoud in;sterhout.
°t in hetrecente verleden heeft de
°vincie steeds ontgrindingsgebie-

Van onze verslaggevers

Amerikaanse universiteit communicalieleer

Emerson College vestigt
dependance in Maastricht

ondermeer betrekking op het in-
huren van de wetenschappelijke
staf, het gebruik van de biblio-
theek en andere voorzieningen.

De fractie handhaaft onder andere
ook haar twijfels over de toevoeging
van Ohé en laak bij Maasbracht erf
niet bij Echt, en ook die over de 'vie-
rerideling' van Linne.

Al in eerste instantie toonde de
PvdA zich ongerust over de relatief
geringe uitbreiding van de 'cen-
trumgemeente' Roermond met Her-
ten, Lerop en het Leropperveld.
Daardoor ontstaat een gemeente
van dik 41.000 in plaats van de oor-
spronkelijk beoogde 60.000 inwo-
ners met navenante gebiedsuitbrei-
ding. De oorspronkelijke grotere ge-
biedsuitbreiding was echter door fel
verzet in Midden-Limburg politiek
niet haalbaar.

In alle gevallen zullen de boeren in
het Maasdal een flinke stap terug
moeten doen. Voor de landbouw is
er volgens de onderzoekers in het
Maasdal sowieso geen plaats meer.

Door veelvuldige overstromingen
zijn de uiterwaarden vervuild. Om
die reden wordt gepleit voor sane-
ring van de landbouw in het Maas-
dal om verpaupering van het land-
schap te voorkomen. De gevolgen
voor de boeren zouden volgens de
onderzoekers via fondsvorming tij-
dig en adequaat opgelost kunnen
worden.

Schadeclaims
na explosie
bij DSM

"De grindproducenten tijdens de bekendmaking van hun plan.
Foto: JEROENKUIT Venlo

Wat Noord-Limburg betreft vraagt
de PvdA-fractie aan het kabinet of
dit van mening is of een grenscor-
rectie ten voordele van Venlo vol-
doende is. Het eveneens met ruim-
tegebrek kampende Venlo wil een
deel van Grubbenvorst hebben om
daar uit te kunnen breiden. De
PvdA wijst daarbij de in de Tweede
Kamer levende wens om Venlo de
status van stadsgewest toe te ken-
nen; daardoor krijgt de stad met
name meer mogelijkheden op het
gebied van de woningbouw.

De PvdA-fractie is met het kabinet
van mening dat ook in de toekomst
grotere herindelingsvoorstellen niet
uitgesloten mogen worden. Het pro-
vinciebestuurvan Limburg heeft in
ieder geval geen herindelingsvoor-
stel voor Noord-Limburg op het
programma staan.

- Bewoners van de woon-
3>enkampjes aan de Kinskyweg
l de Julianawegin Stem en elf an-
J6 omwonenden van DSM heb-
,JJ bij DSM in Geleen schadever-
J^ding geëist die dinsdag 8 mei is
~-staan door een ongeval opDSM-
Katie Noord.

Vrees
De PvdA vreest dat het om ruimte
schreeuwende Roermond daardoor
te weinig mogelijkheden krijgt op
het gebied van de woningbouw en
aanleg van bedrijfsterreinen. Het
kabinet antwoordde enige tijd gele-
den echter verdere uitbreiding van
Roermond niet te overwegen. Ster-
ker nog: de toevoeging van het Le-
rop en het waardevolle natuurge-
bied Leropperveld aan Roermond
wordt heroverwogen. Veel fracties,
waaronder de PvdA hadden laten
blijken weinig voor toevoeging van
het Leropperveld, waar dan in de

THORN - Een gisteravond ge-
vormd comité van boze benzine-
pomphouders is bezig met de voor-
bereiding van klantvriendelijke ac-
ties tegen de aangekondigde ac-
cijnsverhoging. De pomphouders,
die sinds 1986 hun inkomsten als
gevolg van het 'tanktoerisme' naar
West-Duitsland fors zagen dalen,
komen dinsdag 29 mei weer bijeen
en dan wordt gestemd over de aan-
pak van de acties.

nen bestaande comité daar niet op
vooruitlopen. Wel staat vast dat de
verontruste pomphouders zo spoe-
dig mogelijk Kamerleden schrifte-
lijk zullen vragen niet akkoord te
gaan met de geplande accijnsverho-
ging van 8 cent. „Limburg moet de
tunnels voor het Westen betalen",
merkte een ontevreden pomphou-
der op.

Bovag-woordvoerder Rob Boon
meldde dat de overheid door de ver-
hoging van de accijnzen en de daar-

Onderzoek
De hoop van de pomphouders is nu
gevestigd op een onderzoek dat na
aandringen van CDA-kamerlid Wal-
terPaulis verricht wordt naar de ge-
volgen van de acijnsverhoging. „De
minister houdt zich niet aan een
EG-afspraak, die gemaakt is over de
prijzen. Wij gaan kapot door een fa-
lend overheidsbeleid."

Pomphouders bezig
met actieplannen

op volgenderun op benzine in West-
Duitsland, sinds 1986 461 miljoen
gulden minder aan inkomsten heeft
ontvangen dan was gepland. Naast
de verminderde benzine-afzet in
Limburg, verdwijnt ook andere
koopkracht. Een inkomstenvermin-
dering die volgens de Bovag 375
miljoen gulden beliep over de afge-
lopen vier jaar.

Gisteravond wilde het uit vijfperso-

Krans stelde niets tegen een sociaal
fonds te hebben maar de grindwi-
ning moet volgens hem danwel eco-
nomisch mogelijk blijven. Uitvoe-
ring van het plan tegen de achter-
grond dat er na de huidige conces-
sies en het Stevolgebied nog maar
35 miljoen ton grind uit de Lim-
burgse bodem gehaald mag wor-
den, is volgens Krans in elk geval
niet mogelijk. De grindproducenten
mikken er dus op dat straks veel
meer dan het huidige plafond van 35
miljoen ton ontgrind mag worden.

«^ beide kampjes liggen aan de
r^ van het open gebied dat grenst
J? het DSM-complex waar bij de
Ivetheenfabriek 's avonds kort na
J^n een brandje ontstond. Hier
){J§ een fikse explosie aan vooraf.

r de luchtdruk sneuvelden di-
ruiten van woonwagens op

ure kampjes. Verder daalde door
liet nd in de nabiJe omgeving een
h ' hader te bepalen hoeveelheid«et neer.

De grindproducenten willen met
het plan een bijdrage leveren aan de
discussie over de grindproblema-
tiek. Het onderzoek zal voor com-
mentaar naar Rijkswaterstaat, de
provincie, Milieufederatie, gemeen-
ten en gewest worden gestuurd.
Over circa twee maanden zal het
concept eventueel worden aange-
past.

J ÖSM werden de afgelopen da-
-5k a*s gevolg van de explosieen de
rJ"?cl in totaal 34 schadeclaims in-
l^end. Ruim twintig waren af-
Sh^füg van woonwagenbewoners
Le" van andere omwonenden. De
Vo e groep eist een vergoeding
&eüVervuiling van kleding of was-

doorroet. Over de hoogte van
l Schadebedragen en de exacte af-
rost van de claims kon DSM nog

11 mededelingen doen.
tionale bedrijfsleven. Voor stu-
denten is een studiesemester in
Los Angelés voorzien. Blijkens
een marktverkenning bestaat in
Europa - gelet op de eenwording- grotebehoefte aan een dergelij-
ke communicatie-opleiding, al-
dus president Zacharis.

den van de Europese Gemeen-
schap naar Maastricht komen. In
1993 worden er 375 studenten
verwacht. Zij moeten per jaar
aan cursusgeld 17.500 gulden be-
talen.

(ADVERTENTIE)
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modern - eiken - klassiek
Limburgs Handwerk

Akerstraat Noord 362
Heerlen-Hoensbroek

(verbindingsweg Heerlen-Sittard)
tel. 045-229191

MAASTRICHT - Het Ameri-
kaanse Emerson College uit Bos-
ton, een universiteit voor com-
municatiewetenschappen, gaat
de Europese dependance vesti-
gen in Maastricht. Emerson Col-
lege is in de VS met 2600 studen-
ten de grootste particuliere oplei-
ding op het gebied van commu-
nicatieleer. Maastricht heeft
weer een aanvulling gekregen op
het nog steeds groeiend aantal
internationale instellingen en in-
stituten dat zich in de hoofdstad
van Limburg vestigde.

De instelling met zowel dagon-
derwijs als parttime cursussen
telt drie- en vierjarige opleidin-
gen voor onder meer public rela-
tions, massacommunicatie, jour-
nalistiek, film- en omroepvaar-
digheden, sociale wetenschap-
pen en spraakontwikkeling. De
lessen worden in het Engels ge-
geven.

In de, Maastrichtse vestiging
wordt 2 miljoen gulden geïnves-
teerd. Van de gemeente Maas-
tricht en van de provincie Lim-
burg krijgt de nieuwe onderwijs-
instelling een startsubsidie van
zeven ton.

"De deelnemers in het samenwerkingsverband zittend
v.1.n.r.: president dr J. Zacharis van het Emerson College,
burgemeester Ph. Houben van Maastricht en gedeputeerde
G. Kockelkorn, en staand(links) J. Gijsen van deRijkshoge-
school Maastricht en (rechts) L. Vredevoogd van de Rijks-
universiteitLimburg. Foto: WIDDERSHOVEN

Jorge Lefebre
overleden

- Jorge Lefebre, de
ÊJJ^iek leider van het Belgische
% et Royal de Wallonië, is na een
tij^ürige ziekte op 54-jarige leef-
tis.. overleden. Lefebre nam de ar-
let leke leiding van het Waalse bal-
ljj??zelschap op zich in december
C met het voornemen veel oor-
zakelijk repertoire te brengen.
W ziJn grootste successen worden
X v°eringen van 'Carmina Burana',

Sacre du Printemps' en 'Car-
(W n gerekend, die ook in Limburg
ii, len, Sittard) voor volle zalen

" rëden. Het Emerson College voor Euro-
pa gaat volgend jaar met 100 stu-
denten van start in het voormalig
kantoor van de Raad van Arbeid
aan de Brusselsestraat in Maas-
tricht. De bedoeling is dat die
studenten uit verschillende lan-

Parttime
Er wordt naar gestreefd om ook
parttime cursussen op te zetten
voor werknemers uit het interna-

nauw samenwerken met de
Rijksuniversiteit Limburg en
met de Rijkshogeschool Maas-
tricht. De samenwerking heeft

Sinds enkele jaren verzorgt het
instituut overigens in kasteel
Well in Noord-Limburg al zomer-
cursussen voor Amerikaanse
studenten. Die dependance blijft
gewoon functioneren. Het nieu-
we instituut in Maastricht gaat

Vrees van internationale hulporganisatie in Den Haag
Kind geruild

voor VW-busje
HEERLEN/DEN HAAG- Jaar-
lijksworden dertig a vijftigkin-
deren ontvoerd, zo meldt de in
Den Haag gevestigde stichting
International Social Service,
een maatschappelijke instel-
ling, die een verlengstuk is van
de Raden van Kinderbescher-
ming. Slechts vijfa tien procent
van die ontvoerde kinderen
komt terug bij de rechtmatige
ouder.

De stichting ISS gaat na waar
de (ontvoerde) kinderen in het
buitenland verblijven, en be-
kijkt of ze goed worden ver-
zorgd. Directrice mevrouw mr
P. van Eeuwijk: „Soms boeken
we succes. Laatst gaf een man
(woonachtig in een mediter-
raan land) het kind terug nadat
we hem een Volkswagenbusje
hadden gegeven..."

Volgens Van Eeuwijk zal het aantal
'etnische ontvoeringen' stijgen om-
dat er steeds meer gemengde huwe-
lijken worden gesloten. „Logisch
dat, wanneer een echtscheidings-
procedure wordt ingezet, dan een
vader of moeder de kinderen mee-
neemt naar het eigen land", meent
de ISS-directrice.

Godsdienst
Hoewel kidnapping naar of vanuit
landenrondom deMiddellandse zee
minder voorkomt, moet de ISS-di-
rectrice wel van het hart dat de een-
maal ontvoerde kinderen moeilijk
zijn terug te halen. „En.omdat er
met veel landen geen uitleverings-
verdrag bestaat, hebben wij- de Ne-
derlandse overheid, justitie etc. -
weinig in de melk te brokkelen. Mo-
gelijk ratificeert Nederland nog
voor de zomer hiertoe een overeen-
komst. Maar als andere landen dat
niet doen sta je nog met lege han-
den."

Van onze verslaggever
HEERLEN/DEN HAAG - Het aan-
tal ontvoeringen van kinderen naar
het buitenland, en vanuit het bui-
tenland naar Nederland, zal de ko-
mende jaren almaar toenemen.
„Sinds 1970 kennen we een geleide-
lijke toename. De laatste tien a twin-
tig jaarworden bij ons jaarlijks der-
tig a vijftig ontvoeringen gemeld",
vertelt mevrouw mrP. van Eeuwijk,
directrice van de stichting Interna-
tional Service (ISS) in Den Haag.
„Slechts vijf a tien procent van de
ontvoerde kinderen komt weer te-
rug bij de rechtmatige ouder".

Zij reageert hiermee op ontvoerin-
gen, onlangs in Limburg werden

uitgevoerd: januari 1989 ontvoerde
een Egyptenaar zijn kinderen van-
uit Venlo (de man zit inmiddels ach-
ter tralies in Roermond); in novem-
ber vorig jaar nam een Marokkaan-
se vader vanuit Helden zijn twee
kinderen mee; en einde maart jl.
nam de Marokkaanse vader zijn zes-
tien maanden jonge dochtertje So-
fia mee, van wie men vermoedt dat
hij in Frankrijk zit.

Ijsberg
Van Eeuwijk beweert dat er tegen-
woordig nog veel meer ontvoerin-
gen worden uitgevoerd. „Maar we
kennen slechts het topje van de ijs-
berg", aldus de directrice, volgens

wie er nooit een compleet overzicht
te krijgen is. Bij verschillende in-
stanties als het Centraal Bureau Sta-
tistieken in Voorburg en politie en
justitiein Limburg is, zo blijkt, nau-
welijks of geen cijfermateriaal te
krijgen omtrent ontvoeringen van
kinderen.

Meer kidnapping naar
en vanuit buitenland

Meer dan de helft van het aantal ont-
voeringen wordt uitgevoerd door
Nederlanders, Belgen en Duitsers.
In een provincie als Limburg, inge-
sloten tussen België en Duitsland
en waar relatief veel buitenlanders
wonen, is de kans ook groter dat er
ontvoeringen plaatsvinden, denkt
Van Eeuwijk. Ook komt het regel-
matig voor dat een Italiaan, een
Spanjaard of een Amerikaan of Ca-
nadees een kind mee neemt naar
zijn land.

Donderdag 17 mei 1990 "13

Grindboeren willen
nog lang doorgaan

Plan voor 'groene long' vergt 2000 ha. landbouwgrond derd maar er vanaf te hebben ge-
zien mee te dingen naar de baan.

(ADVERTENTIE)
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MAASTRICHT - De vertrou-
wenscommissie uit Provinciale
Staten van Limburg die zich
heeft beziggehouden met de op-
volging van gouverneur J. Kre-
mers, heeft daarover advies uit-
gebracht aan minster len Dales
van Binnenlandse Zaken. Moge-
lijk vrijdag al komt de kwestie
aan de orde tijdens het kabinets-
beraad.

Advies voor
gouverneur
ingediend

Naar verluidt heeft de vertrou-
wenscommissie een verdeeld ad-
vies uitgebracht over de gewen-
ste opvolger van Kremers. De
Nijmeegse hoogleraar S. Kort-
mann (39) zou zes stemmen heb-

De in Weert geboren Kortmann,
pas twee jaar lid van het CDA,
geldt nu als de belangrijkstekan-
didaat voor het gouverneur-
schap. Minister Dales heeft ech-
ter het recht van het advies van
de vertrouwenscommissie af te
wijken, zodat verrassingen niet
zijn uitgesloten. Of de benoe-
ming van een nieuwe gouver-
neur vrijdag al in het kabinetsbe-
raad aan de orde komt, wordt be-
sloten door premier Lubbers in
samenspraak met minister Da-
les.

ben gekregen, het Limburgse
Kamerlid René van der Linden
drie. De eveneens Nijmeegse
hoogleraar H. Hennekens, die als
kandidaat te boek stond, ver-
klaarde gisteren wel voor het
gouverneurschap te zijn bena-

- De zeventien grindproducenten zeggen twin-
ttS tot vijftig jaar nodig te hebben om van het Maasdal eengroene long' te maken. Om dat te bereiken moet bijna twee
;uizend hectare in Midden-Limburg en de Zuidlimburgse
£rensmaas ontgrond worden voor zand, grind- en kleiwinning.
ealisering van dit plan levert honderd miljoen ton grind op.

PvdA: Roermond
betaalt prijs

van herindeling
den aangewezen op lokaties waar
het het minste kwaad kon. Wij vin-
den dat je moet ontgrinden op die
plaatsen waar je het landschap het
meeste goed zou doen", aldus ing.
Ben Taken.

Limburgs dagblad _ provincie



Van onze verslaggever

'ROERMOND - Het nieuw-
bouwprogramma tot het jaar
2000 zal ontoereikend om het
groeiend aantal ouderen te,
huisvesten. De provincie wil
daarom vanaf 1991 ook subsi-
dies gaan verlenen om be-
staande woningen aan te pas-
sen voor ouderen en daarbij de
welzijnsaspecten laten mee-
wegen.

Dat voorschot nam deputé Riem on-

langs op een notitie over ouderen-
beleid die binnenkort verschijnt.
Tot het jaar 2000 schat de provincie
de behoefte aan nieuwe woningen
op 48.000. Bij huisvesting van oude-
ren in alleen nieuwe woningen zou
al driekwart vergeven zijn. Vandaar
dat de provincie ook nadrukkelijk
naar de bestaande bouw kijkt voor
de ouderenhuisvesting.

„Nieuwbouwkan maar beperkt bij-
dragen in de behoefte aan geschikte
huisvestingvoor ouderen", aldus de
deputé: „Tot het jaar 2000 zal het
aantal ouderen in Limburg toene-
men met 50.000 en dat is 20 procent.

Een explosieve groei van liefst 40
procent is te verwachten bij de 75-
-plussers."

„De sleutelwoorden voor de negen-
tiger jaren zijn aanpasbaar bouwen,
aanpasbaar renoveren, doorstro-
ming en woonruimteverdeling", al-
dus de deputé: „Daarbij zal reke-
ning gehouden moeten worden met
welzijnsaspecten als de vrees voor
sociaal isolement, bedreiging vajj
de leefbaarheid door het ontbreken
van winkel- en openbaar vervoer-
voorzieningen, de behoefte aan so-
ciale veiligheid en een afkeer van
betutteling."

Riem wees erop dat de gemeente
primair de verantwoordelijke in-
stantie is voor het volkshuisves-
tingsbeleid en dat de provincie een
stimulerende en coördinerende
taak in deze heeft. In de kleinste
woonkernen zullen regionale sa-
menwerkingsverbanden prioritei-
ten moeten stellen.

Voorzieningen
Sinds '87 heeft de provincie tien
miljoen gulden aan subsidie be-
schikbaar gesteld waarmee aan
1.500 woningen extra voorzieningen
voor ouderen getroffen zijn.

" DGD-directeur H.C.Huisman en hoofd ambulance-dienst L.Houben bij twee van de zA
ven wagens waarover men in Maastricht beschikt. Foto: WIDDERSHOVENMeer

doden in
verkeer

DGD-directeur Hulsman Maastricht wel voor traumacentra

'Ambulance-helikopter
absoluut niet nodig'Van onze verslaggever

HEERLEN - Het aantal ver-
keersslachtoffers in Lim-
burg is vorig jaarweer aan-
zienlijk gestegen. Niet al-
leen steeg het aantal gewon-
den vorig jaar met 137, ook
het aantal verkeersdoden
nam in 1989 aanzienlijk toe;
namelijk met zeventien.
Het Regionaal Orgaan Ver-
keersveiligheid Limburg
heeft die cijfers bekend ge-
maakt.

" Brandweermensen bevrijden een slachtoffer na een ongeluk. archieffoto.

De cijfers zullen worden toege-
licht op een bijeenkomst op 21
mei aanstaande in het provincie-
huis. Bij die gelegenheid ont-
vangt de voorzitter van het or-
gaan het jaarverslag 1989, met
daarin de aanbevelingen om te
komen tot een terugdringing van
het aantal verkeersslachtoffers.

door pierre rousseau teerd voor het aanschaffen van
een helikopter. Voor de Wadden-
eilanden is zon voorziening ech-
ter gewenst. In Nederland is bin-
nen een straal van 50 kilometer
topklinische zorg beschikbaar.
Die is volgens het rapport per he-
likopter nauwelijk. sneller be-
reikbaar dan per ambulance. Al-
leen voor de zuigelingenzorg is
vanuit Lelystad een helikopter
operationeel, omdat er nog on-
voldoende spreiding bestaat in
deze sector.

Volksgezondheid niet gewelf
Daarvoor zou immers een geh^
nieuw ambulance-bestel moeW
worden opgezet, en zou er e*i
scheidingmoeten komen van M
bestelde vervoer - bijvoorbeej
patiënten die op onderzoek "voor behandeling naar het ZJkenhuis moeten - en het spo^
eisend vervoer. Deze soorten V*

vervoer zijn echter niet te sch*
den zonder de exploitatie en "
zettingsstructuur van de &
staande ambulancediensten a*
te tasten.

Dat is de mening van direc-
teur H.C\Huisman van de
DGD Maastricht en omge-
ving en hoofd L. Houben
van de ambulancedienst
verbonden aan de DGD.

MAASTRICHT - „Er is
geen enkele noodzaak aan
te tonen om in ons land en
in onze regio helikopter-
diensten in te richten voor
het vervoer van zieken en
gewonden. De ambulance-
diensten,zijn dermate uitge-
rust en' de bemanning der-
mate deskundig dat er opti-
male hulp kan worden ge-
boden. Er hoeven dus geen
peperdure helikoptervoor-
zieningen hoeven te worden
aangeschaft."

Een milder standpunt wordt *Maastricht ingenomen ten of
zichte van de aanwijzing van b'
paalde ziekenhuizen tot traum^
centrum. Die mogen er kome'
En als er voor Limburg gekoze
zou moeten worden tussen He^1
len en Maastricht mag dat vo''
deze mensen uiteraard het A^1

demisch Ziekenhuis Maastric^
worden. Een traumacentru'
moet over een hoogwaardige cl*
rurgische afdeling beschikt'
en specialisten van de divetf
disciplines 24 uur per etmaal'
huis hebben. Academische $
kenhuizen hebben daarvoor $

eenmaal de beste papieren.

Snelheid
Bij de DGD in Maastricht is men
ervan overtuigd dat de ambulan-
cedienst nog teveel wordt gezien
als louter vervoer van zieken en
gewonden, die zo snel mogelijk
worden opgepakt om in ijltempo
naar het dichtstbijzijnde zieken-
huis te brengen. Natuurlijk blijft
snelheid een van de hoogste
eisen die gesteld mogen worden.
Maar er zijn in de ontwikkeling
van deze dienst andere factoren
een steeds sterkere rol gaan spe-
len die al even, zo niet nóg be-
langrijker zijn voor de directe
hulpverlening, met name voor
zwaargewonden of hartpatiën-
ten.

Momenteel overweegt de staats-
secretaris van Volksgezondheid
een reeks ongevallencentra
(traumacentra) in te richten en
tevens helikopterhulp als aan-
vulling op de bestaande ambu-
lancediensten. Er is gepleit voor
een netwerk van vijf helikopter-
bases, die 24 uur paraat moeten
staan. Er zouden ook vliegende
traumateams moeten komen met
artsen zoals die met name in
Duitsland als 'Notartz' functio-
neren. Over deze zaken is on-
langs gesproken op een sympo-
sium in Enschede.

Enerzijds is de opleiding van het
ambulance-personeel een spe-
cialisme geworden waarbij de
verpleegkundige ter plekke van
het ongeval maar ook tijdens het
vervoer naar het ziekenhuis, le-
vensreddende handelingen kan
toepassen, waarbij een arts niet
méér zou kunnen doen. Daartoe
behoren het toedienen van medi-
camenten en het inbrengen van
infusen en slangetjes tot afvoer
van slijm of toevoer van zuurstof
en lucht, het hanteren van hart-
apparatuur, enzovoorts.

Advies
Het zijn echter voorstellen die
van hun argumenten worden
ontdaan in het recente advies
van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid aan de staats-
secretaris. In de betreffende ad-
viescommissie had ook DGD-di-
recteur Huisman, arts en be-
stuurslid van de vereniging van
DGD-directeuren, zitting.

Daarnaast is de toegepaste tech-
niek zo ver geavanceerd dat de
ziekenhuisbehandelingin feite al
begint zodra de ambulance-
dienst ter plekke is. Apparatuur
waarmee de ambulance-auto is
toegerust kan via communicatie-
kanalen aangesloten worden op
specialistische installaties in het
ziekenhuis waarheen de zieke of
gewondewordt vervoerd.

GEMEENTE ECHT
OPENBARE BEKENDMAKING
Vastgesteld bestemmingsplan

„Echt-Zuid-Oost"
Ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 26, eerste lid, van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, maakt de
burgemeester van Echt bekend dat
met ingang van 18 mei 1990 op de
kamers 2.26 en 2.09 van het stads-
kantoor, Nieuwe Markt 55 te Echt,
gedurende één maand tijdens de
kantooruren van 9.00 tot 12.30 uur
voor een ieder ter inzage ligt het
door de raad van de gemeente Echt
in zijn openbare vergadering van 26
april 1990 vastgestelde bestem-
mingsplan „Echt-Zuid-Oost".
Met name als uitvloeisel van de be-
slissing op ingediende bezwaar-
schriften, is bij de vaststelling van
genoemde bestemmingsregeling op
onderdelen afgeweken van het ont-
werp zoals dit ter inzage heeft gele-
gen.
Ingevolge artikel 27 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening,' kunnen
zij die zich tijdig met bezwaren tot
de gemeenteraad gewend hebben,
gedurende de hiervoren genoemde
termijn van één maand bij Gedepu-
teerde Staten van Limburg, postbus
5700, 6202 MA Maastricht, bezwaren
tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan indienen. Gelijke be-
voegdheid komt toe aan een ieder
die bezwaren heeft tegen wijzingen
welke bij de vaststelling van het
plan in het ontwerp zijn aange-
bracht.
Burgemeester en wethouders van
Echt zullen bij afzonderlijk schrij-
ven de beslissingvan de raad mede-
delen aan hen die bezwaren hebben
ingediend bij de raad tegen het ont-
werp-plan.
Echt, 17 mei 1990.

De burgemeester van Echt,
mr. L.H.F.M. Janssen.

GEMEENTE BEEK (L)
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L) maakt, ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening,
bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 10 mei 1990 heeft
besloten te verklaren dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid
voor
een perceel gelegen aan de Hool-
straat, kadastraal bekend gemeente
Beek, sektie B, nr. 6630 (ged.).
Bedoeld besluit ligt, met de daarbij
behorende en als zodanig gewaar-
merkte tekening, waarop het per-
ceel in gelekleur is aangegeven, met
ingang van 18 mei 1990 ter gemeen-
tesecretarie (afdeling grondgebied-
zaken, sektorbouwen en wonen, ka-
mer 29)voor een ieder ter inzage. Op
deze dag treedt dit besluit in wer-
king.
Beek (L), 17 mei 1990.

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

Alleen in specifieke gevallen is
het dienstig een helikopter in te
schakelen, zo luidt de conclusie
van het rapport. Het vorig jaar is
aan de redding van een meisje
dat in de Geul was gevallen, een
helikopter te pas moeten komen,
die van elders ter assistentie was
geroepen. Maar die voorvallen
zijn zo zeldzaam dat het niet als
argument kan worden gehan-

De discussie is nog gaande. P
recteur Huisman zegt zich gepr'
voceerd te voelen door al de ê.
lanceerde voorstellen. Wat in zil,
ogen wél moet gebeuren is eÊ,
modus zoeken om meer geld hl
een tekrijgen voor de exploitaf'
van de ambulance-dienst. Ow
slagen over de bevolking 2"
elke inwoner van Nederland.
15,- per jaar moeten bijdrage
Nu worden de kosten betaa1'
door degenen die vervoerd w°
den (lees ziektekostenverzeK
raars), waardoor de indruk wof"
gevestigd dat ambulance-v6,
voer zeer duur is. In vergelijke
met andere landenvalt dat ove'
gens wel mee en is deze serv>
in ons land zelfs goedkoop,{
noemen. Toch verzoeken "DGD-directeuren de staatsseC*
taris een prijsverhoging van cfi
gerekend ’ 1,- te mogen doorv0

ren voor kwaliteitsverbeteri 11!op het gebied van derechtsp°s (
tic. Een regeling om de kostÊ.
van ambulance-vervoer landeW
te dragen, zoals ook andere die\.
sten van hulpverlening word 6

betaald, acht directeur Huisrfl^een voor de hand liggende za^
Maar of het er ooit van zal %
men?

Artsen
Het inzetten van artsen op de
ambulance-auto is ook volgens
de Nationale Raad voor de

heid komt met wettelijke bef
gen die de aanschafkunnen beSF
digen. i
Daarnaast bestaat de mogelijk11
dat loonwerkersbedrijven ill.
nieuwe techniek investeren
door de kosten voor de boer el,(
zins beperkt worden. Het de"!
stratieproject moet uitwijzen °\mest-injectie nog efficiënter
worden uitgevoerd. Tevens kul^veehouders er op deze manier P'
tijk-ervaring mee opdoen.

Mest-injectie trekt
veel belangstelling

Vandaag demonstraties in Schin op Geul

Hoewel de mest-injectie in hetf 1
den van Limburg al bij een twi?\
tal bedrijven wordt toegepast, K
techniek in Midden- en voo&j
Zuid- Limburg nog niet echt aaJ|
slagen. Volgens een woordvoe^van de Dienst Landbouw Voof^Jting ligt dat echter vooral aan h?:J
ringere aantal veehoudersbedrü
in deze gebieden. J
De laatste van de serie Limb^idemonstraties is vandaag in
op Geul. Bij het veehoudersb^Huntjens zal tevens het reSti,i'
van een soortgelijke proefn^jal
worden bekeken die daar vod*")
werd verricht.

Van onze verslaggever

HORST - De Dienst Land-
bouw Voorlichting van het Mi-
nisterie van Landbouw en Vis-
serij in Horst is zeer tevreden
over het aantal agrariërs dat
gedurende de afgelopen we-
ken in heel Nederland belang-
stelling heeft getoond voor de
landelijke demonstraties met
mest-injectie. Alleen al in Lim-
burg kwamen meer dan 600
geïnteresseerden opdagen.
Niettemin hebben veel boeren
hun twijfels over het nieuwe
systeem. Voora de hoge k;os-

ten van de benodigde machi-
nes schrikt hen af.

Met het injectiesysteem, dat overi-
gens al sinds een aantal jarenin ont-
wikkeling is, kan grotendeels voor-
komen worden dat er verzurend
ammoniakgas vrijkomt. De mest
wordt namelijk direct in de bodem
gespoten.

De ammoniak wordt daar gebonden
tot nitraat, wat op zich een nuttige
meststof is. Door de dure technie-
ken waarmee dit gebeurt stijgt de
verwerkingsprijs van de mest ech-
ter met enkele guldens per kubieke
meter. Veel veelhouders zijn daar-
om geneigd te wachten tot de over-
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(ADVERTENTIE)

KLASSIEK
Eigentijds en toch tijdloos.

Met de warme uitstraling van
hoog kwalitatief vakmanschap. B 1

Kom het ontdekken op de 1
afdeling Klasse Klassiek van

Sijben Wooncenter.

■ Internationaal Design Slaapland ■ 11
y ■ Eigentijds Klassiek SieMatic Keukenstudio ■III ■ Eiken Optima Woontextiel ■ tt

■ Modern Projekten ■

~Z^BhBHI

Maasnielderweg 33, Roermond telefoon: 04750 - 16141 Maandag gesloten. Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00uur. do. koopavond.

Huisvestingsbeleid
ouderen aangepast

Om gevolgen vergrijzing de haas te kunnen
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Een examendag met
schoolvoorbeelden

Donderdag 17 mei 1990 " 15

rERMOND - Van de drie Roer-
hhh enaren die deze week bekend
fJ'ben hun plaatsgenoot Jan vanF Meer op 15 januari 1987 ver-
red te hebben, is de 27-jarige
1. ■ gisteren overgebracht naar het
a s van Bewaring in Roermond.

r 22-jarige J.R. verblijft nog in hetf politiebureau en de der-
l^fdachte R.V. (26) in Tegelen, zo[| « Welingelichte bron vernomen.

fLI<jJer mevrouw E. van der Bijl
fa« van een 'beestachtige moord',

slachtoffer is afgeranseld en1 bijtend zuur in het gezicht ge-
J®n- Na beroving van zijn porte-'
ji^eheeft het drietal de man let-
jJM in de Maas geschopt, hem
/| afdrijven en kopje onder zien
7r\- Zijn lichaam is nooit terugge-ven.

e yerdachten worden binnen af-
6fbare tijd voorgeleid aan de offi-

Van justitie. Officier mevrouw, «er Bijl verwacht vrijdag meer
ütinen zeggen over de moord.

een leuke woordspeling, aldus
de leraar. „Mug is in het Frans
'moustique' en het artikel ging
over 'domestiquer' (temmen,
klein krijgen) en 'demóustica-
tion' (uitroeiing)."

BRUNSSUM/SITTARD - Bijna
een schoolvoorbeeld, zo kwalifi-
ceerde leraar Van Oeffelt van het
Romboutscollege in Brunssum
het vwo-examen Engels (tekst-
verklaring) van gisteren. Duide-
lijke teksten, een mooie opbouw,
weinig echt moeilijke woorden,
niet te gemakkelijk, niet te moei-
lijk. Bijna perfect dus. Ook het
havo-examen Frans kon onder
die noemer worden geplaatst,
vulde zijn collega Leon Toonen
aan. „Een schoolvoorbeeld, maar
wel gemakkelijk."

mavo Land van Gulick in Sit-
tard. De drie leerlingen hadden
het opgegeven werk niet hele-
maal af gekregen. Leraar René
Rouschop was het grotendeels
met zijn leerlingen eens. Goed te
maken, maar veel rekenwerk,
vandaar de tijdnood.

De Sittardse leerlingen hadden
wel wat moeite met vraag 20
waarin het verenigingsteken
werd gebruikt, terwijl in de klas
normaal wordt gewerkt met een
doorsneeteken. Op de havo en
het vwo waren er duidelijk pro-
blemen met wiskunde. Beide
examens werden als zeer moei-
lijk ervaren. Op het vwo werd
gisteren wiskunde b (zeg maar
wiskunde voor de professionals,
voor de bêta-klanten) geëxami-
neerd. „Het was veel te veel en
zelfs voor een goede leerling niet
te maken," reageerde een van de
eindexamenkandidaten.

Overigens wordt er op het havo
ook al geëxperimenteerd met
twee aparte vakken wiskunde,
wiskunde a en b. Deze aparte
keuzevakken - het gaat hier dus
niet om een niveauverschil zoals
bij de lbo/mavo examens c en d -
zullen met ingang van augustus
landelijk worden ingevoerd.

i De 27-jarigeverdachte H.S. wordt overgebracht naar hetHuis van Bewaring.
Foto: JAN PAULKUIT

Het vwo-examen Engels telde
vijf teksten, waarvan de leerlin-
gen van het Romboutscollege
het artikel over het welzijnswerk
'welfare' het moeilijkst vonden.
Leraar Van Oeffelt vond het jam-
mer dat er weer een beschou-
wing over een film ofboek bijzat.
Want wie de film (Cry Freedom)
niet heeft gezien, zal zo'n artikel
ook moeilijker begrijpen, rede-
neerde hij. Het examen was ove-
rigens wel goed te doen, zo dach-
ten ook de meeste leerlingen.En-
gels stond gistermiddag ook op
het lbo en mavo op het program-
ma. En ook daar leverde het exa-
men op beide niveaus geen op-
merkelijke problemen op. Er
was dus tevredenheid alom over
de talen.

AbvaKabo bang voor
afslanking bij ABP

KaderlidRobFranssen dreigtatmet acties
Bij wiskunde lag dat iets anders.
De d- en e-examens op de mavo
en het lbo waren te maken, maar
het was wel erg veel zeiden
Chantal, Danny en Cindy van de

Wiskunde

De reacties van de havo-leerlin-
gen waren gevarieerd. De een
vond het heel gemakkelijk, ter-
wijl een ander het razend moei-
lijk had gevonden. Maar ze was
dan ook niet zo goedin Frans, be-
kende de Brunssumse leerlinge
eerlijk. De tekst over het behoud
van de tempels van Abou Simbel
in Egypte vonden de eindexa-
menkandidaten het moeilijkste,
terwijl ook een anecdote uit het
leven van de Franse schrijfster
Francoise Sagan hoofdbrekens
had opgeleverd. Leraar Toonen
daarentegenvond tekst vier over
het muggenprobleem in Macon
het pittigst. De tekst bevatte wel

Van onze redactie economie

HEERLEN - De AbvaKabo vreest voor afslankingen bij het
ABP na 1992. „Als het zover komt, zullen we ons daar met hand
en tand tegen verzetten", aldus AbvaKabo-kaderlid Rob
Franssen gisteren. Het ABP heeft gegarandeerd dat tot 1992
het mes niet in het aantal medewerkers zal worden gezet.
„Maar zekerheden over deperiode die daarop volgt, wil de di-
rectie niet geven," meent Franssen. Volgens een woordvoerder
van de directie is er niets aan de hand. „De studie van de werk-
gelegenheidssituatie bij het ABP na 1992 is gewoon nog niet
gereed. Daarom kunnen we over dieperiode nog geen uitsluit-
sel geven."

DE EINDEXAMENKANDIDAAT

Franssen wijst erop dat in de toe-
komst gesneden wordt in de zoge-
noemde externe administraties
(door het wegvallen van de WUV-
administratie voor vervolgings-
slachtoffers) terwijl ook het oude
plan voor verdere decentralisatie
van de bedrijfseenheid arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen (AOV)
weer uit de koelkast zal worden ge-
haald. „We laten onder geen enkele
voorwaarde toe dat daarbij banen
verloren gaan," aldus Franssen.
„Desnoods gaan we staken."

Vuurgevaarlijke
ontsnapte Y.
aangehouden

SITTARD - De politie van Sittard
heeft de 24-jarige Belgische crimi-
neel Y.Y. uit Maasmechelen aange-
houden. De politie ging dinsdag-
avond over tot aanhouding nadat ze
de woning van V.'s vriendin lang
geobserveerd had. De man bleek bij
diens aanhoudingin het bezit te zijn
van een wapen.

Woordvoerder Jadoul van het ABP
stelt daar tegenover dat de overhe-
veling van de WUV-administratie
wat het ABP betreft geen banen
hoeft te kosten. „De medewerkers
gaan over naar de nieuwe dienst die
dat gaat uitvoeren. Over wat er ver-
volgens gebeurt, heeft het ABP niks
te zeggen." Volgens Jadoul zijn er
ook geenplannen om deverdere de-
centralisatie van AOV weer op te
pakken. „En dan nog zou niemand
uit Heerlen gedwongen worden
overgeplaats."

Naar nu pas bekend is geworden
ontsnapte Y.Y. voor de laatste keer
op 26 maart dit jaaruit de koepelge-
vangenis in Breda. Daarvoor was hij
op 15 januari in Partij-Wittem gear-
resteerd, nadathij aan de grensover-
gang de Locht in Kerkrade op een
douanebeambte had geschoten.
Y.Y. leek er toen alles voor over te
hebben om niet onderworpen te
worden aan een controle. Na het
schot op de douanebeambte gelost
te hebben, koos hij het hazepad via
het nabijgelegen B-weggetje.

getuige zijn beschrijving „stofje een plus stofje
twee geeft een ander stofje." Het heeft wat weg van
vissen kweken. Zijn vader was chemicus, en dat
wil Maurice ook worden. Vandaar dekeuze voor de
Middelbare Laboratorium Opleiding in Sittard.
Maar voordat het zover is, zal hij eerst afscheid
moeten nemen van zijn school. En dat zal hem
zwaar vallen. Vooral de lessen van leraar wiskunde
Rouschop zal hij missen. En dat zegt hij niet om te
vleien, slagen doet hij toch wel!

Tropische visjes en scheikunde. Maurice Geurts
"(17) is een jongeman met uitgesproken voorkeuren
en liefhebberijen. Hij mag graag vissen kweken.
Hoe dat moet? „In een klein aquarium met verwar-
ming zet je twee vissen (een mannetje en een
vrouwtje) bijeen. En dan maar hopen dat het lukt."
Gezinsuitbreiding is altijd welkom bij Maurice. In
zijn grote aquarium zitten verschillende vissen,
waaronder Sumatraantjes. „Maar er kunnen er nog
heel wat bij." Scheikunde vindt hij machtig mooi

Verkiezingen DE OPGAVE
de grafiek. Om aan een vierkant te komen, moet er
een driehoek worden doorgetrokken in het eerste
kwadrant. „Dus voorwaardenvoor x en y zijn datze
beiden groter ofgelijkzijn aan nul." Dan moetje de
oppervlakte van de driehoek in het tweede kwa-
drant uitrekenen. Dat is 20. De driehoek in het eer-
ste kwadrant wordt verkregen door 20 te minderen
op 64. „En als jeweet dat de driehoek 44 is, dan is y
8,8." Pfff.

Aantal toeristen
uit USA neemt toe

Het mavo-d-examen wiskunde, de laatste vraag,
nummer 32. Een abstracte opgave. Dat gaat meest-
al fout, zegt wiskundeleraarRené Rouschop van de
Sittardse mavo Land van Gulick. Rechts staat een
grafiek met een driehoek in het tweede kwadrant.
Links de vraag: 'onderzoek aan welke voorwaar-
den x en y moeten voldoen zodat de oppervlakte
van vierhoek OKLP gelijk is aan 64. Ga er maar
aan staan. De leraar begint te rekenen en wijst naar

De controle wilde hij destijds ont-
wijken aangezien hij op Tweede.
Kerstdag niet van weckend-verlof
in het Huis van Bewaring in Den
Bosch was teruggekeerd. Hij zat
daar in afwachting van de behande-
ling in hoger beroep van een roof-
overval op een kledingzaak in Ge-
leen. Daar schoot hij de eigenaar
van de zaak in een been. In de be-
rechting werden voorts zes andere
overvallen meegenomen.

Gisteren werden dienstcommissie-
verkiezingen gehouden binnen de
650 medewerkers tellende bedrijfs-
eenheid AOV van het ABP. De Ab-
vakabo kreeg er het grootste deel
van de stemmen, hetgeen leidde tot
zes zetels. Vorig jaarwaren dat er ze-
ven. De Vrije Lijst verwierf vijf ze-
tels, terwijl CFO en Ambtenaren
Centrum ieder één zetel kregen.

Duur

Van onze verslaggever

ÜJ^ASTRICHT _ De VVV in
ti)d St"Cnt constateert de laatste
W een toename van het aantal
vahSten uit deVerenigde Staten
(j n Amerika. Exacte cijfersgroverheeft de VW in de pro-
(wClehoofdstad niet. „Het gaat
(jjj? een schatting, naar aanlei-ung van contacten die wij heb-
(j n met de hotels in de stad," al-
dpS directeur Guill van Lijf van

VVV in Maastricht.

Een hele week elke dag één...

Zes en vier jaar geëist
voor reeks overvallen

MAASTRICHT - Voor de recht-
bank in Maastricht eiste officier van
justitie mr M. Kolkert gisteren res-
pektievelijk zes en vier jaar gevan-
genisstraf tegen twee 23-jarige Sit-
tardenaren diehij verweet de carna-
valsweek te hebben misbruikt voor
het plegen van overvallen op tank-
stions en een supermarkt. „Heelprecies één per dag, dat is heel uit-
zonderlijk", oordeelde de officier.
Verdachte E.M. gaf de feiten vol-
mondig toe, zijn makker A.D. ont-
kende daarentegen in alle toonaar-
den.

Van onze verslaggever

„Onderzoek van het Nationaal
Bureau voor Toerisme heeft aan-
getoond, dat de verblijfsduur
van Amerikanen in Amsterdam
is toegenomen van 1,8 dagen in
1988 naar 3 nu. Maar we hebben
geen cijfers voor Maastricht
daarover. Uit contacten die we
hebben met de hotels kan ik
slechts melden dat ook wij voor
de Amerikanen nu een gemid-
delde verblijfsduur van drie da-
gen hebben. Of 'Good Morning
America' daar debet aan is, valt
te betwijfelen, want ook voor dat
die uitzending er was nam het
aantal Amerikaanse toeristen al
toe. De effecten van de terroristi-
sche aanslagen en Tsjernobyl
zijn achter de rug, ik geloof dat
dat erg belangrijk is," aldus Van
Lrjf.

Aan de dagvaarding tegen M. was
een bijlage gehecht met daarop een
beknopte vermelding van 24 mis-
drijven: merendeels inbraken, maar
ook drie gewapende overvallen.
Meer concreet waren hem twee in-
braken en drie overvallen telastege-
legd. Dat gaf meteen de volgorde
aan waarin de jongeman 'vorderin-
gen' had gemaakt in het criminele
circuit.

fiT een onderzoek van de stad
in samenwerking

Sch et mimsterie van Economi-
din alcen bleek dat de uitzen-
c yg van 'Good Morning Ameri-
triß- ontbijtprogramma dat in
<Wi 1989 vi Jf dagen vanuit Ne-
w riand rechtstreeks in de USA
hpi? uitgezonden) geresulteerd
Sen ln 40000 extra verblijfsda-
OoV 311 Amerikanen in ons land.

k Maastricht was een morgen
°f Sren in dat Pr°gramma> maar
fipu aastricht meer Amerikanen

heeft door 'Good Mor-
-8 America', is niet na te gaan.

Maastricht krijgt 60 tot 65 pro-
cent bezoekers uit het eigen
land, daarna vormen de Ameri-
kanen de grootste groep bezoe-
kers en wel met ongeveer 10 pro-
cent. De derde groep in rangorde
van grootte zijn de Engelsen met
ongeveer 8 procent. Maastricht
heeft 21 hotels en bijna 2000 bed-
den.

hield met een 'echt' vuurwapen. De
buit varieerde van enkele honder-
den tot enkele duizenden guldens
en werd vaakin één dag opgemaakt.

Onderscheid
Officier mr Kolkert toonde zich in-
genomen met de houding van ver-
dachte M. Diens verklaringen acht-
te hij in alle opzichten betrouwbaar.
Minder te spreken was hij over de
zijns inziens „negatieve" opstelling
van de andere verdachte. Aantal en
zwaarte van gepleegdefeiten in aan-
merking nemend, meende hij toch
een onderscheid te moeten maken
in de strafeis tegen beiden. Dat be-
tekende twee jaarméérvoor de man
die schoon-schip hadwillen maken.

Raadsman mr Paulissen trok de te-
gen D. aangevoerde bewijslast op
tal van punten in twijfel en bepleitte
vrijspraak. Voor M. drong mr Men-
ger aan op een gedeeltelijk voor-
waardelijke straf met opname in
een aan diens situatie aangepaste
inrichting. Op 30 mei volgt de uit-
spraak van de rechtbank.Kennelijk teleurgesteld door de op-

overtuigd dat D. op 18 februari het
openingsschot had gelost voor een
reeks overvallen door gemaskerd en
gewapend toe te slaan op een tank-
station aan de Leyenbroekerweg in
Sittard. Op 24 februari volgde het
eerste gezamenlijke optreden. Dat
gebeurde in een tankstation aan de
Jos Klijnenlaan in Geleen. Op 25 fe-
bruari werd gewapenderhand aan-
gelegd bij een ander station in Ge-
leen, de volgende dag in Echt, 27 fe-
bruari in Nuth en 28 februari in
Beek, waar het bü een poging bleef

doordat de bediende snel de deur
had gegrendeld.

Gewapend
De reeks werd op 1 maart afgerond
met een overval op de Aldi-super-
markt aan de Bergerstraat in Sit-
tard. Daar werd een cassière een be-
drag van 3665 gulden afgeperst. Bij
alle gelegenheden zou D. met een
gaspistool op de kasbeheerder zijn
afgegaan terwijl M. vanuit de in-
gang de aanwezigen onder schot

brengst van inbraken ging hij zich
eind februari toeleggen op overval-
len. Daarbij vond hij in de persoon
van D. een alleszins ervaren com-
pagnon. Zo tenminste had hij ver-
klaard tegenover de politie. Giste-
ren echter wilde hij zich daarover
niet verder uitlaten, solidair als hij
leek te zijn met zijn medeverdachte
die alle beschuldigingen ver van
zich afwierp.

Mr Kolkert was er niettemin van

" Maurice Geurts: „Wiskunde was simpel, op de laatste vraag na." Zijn medeleerlingenen

leraar wiskunde vonden het 'wel te maken. Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)

Afrikaans avontuur]
Safari African Drink

Verdachte
Roofmoord
naar HvB

door ans bouwmans

examen '90

Limburgs dagblad i provincie



Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Jozef Willem Ghijsen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

Heerlen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 20 mei a.s. om 10.00 uur, in de parochie-
kerk H. Antonius van Padua te Heerlen-Vrank.

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke belangstelling en medeleven
betoond bij het overlijden en de uitvaart van onze
lievemoeder, schoonmoederen oma

Maria Hubertina
(Dina) Sehouw-Bruls

' betuigen wij onze oprechte dank.
Een speciaalwoord van dank aan de heer pastoor,
het personeel van Huize Tieder, de h. doktoren en
het verplegend personeel afd. Cl van het Grego-
riusziekenhuis in Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen
Merkelbeek, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 19 mei om 19.00 uur in deparochiekerk H.
Clemens te Merkelbeek.

-Dankbetuiging
De grotebelangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen bij het heengaan van mijn
lieve zoon, onze zorgzame broer, zwager en oom

Roel Griet
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt ditverlies te dragen.

S.E. Griët-Nieraeth
broer, zusters en schoonbroers

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 mei as. om 19.00uur in de parochiekerk
H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is,eenieder persoon-
lijk te bedanken" voor het medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Arnoldina
Eggen-Ortmans

willen wij u hierbij hartelijk danken.
Uw blijk van medeleven in de vorm van een
warme handdruk, een woord, een gebaar, een
bezoek, was voor ons een troost in deze zware
dagen.

Kinderen en kleinkinderen Eggen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 20 mei om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia te Ransdaal.

Dankbetuiging
Graag zeggen wij u dank voor de blijken van
deelneming, ondervonden bij het overlijden
en de crematie van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

Elise Körfer-Finders
Een speciaal woord van dank voor de afde-
ling de Linde van het verpleegtehuis Schut-
tershof te Brunssum.

A. Körfer
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur
in deparochiekerk van de H. Gerardus Majel-
la te Heksenberg-Heerlen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor devele blijken van medeleven, persoonlijken
in devorm van kaarten, brieven of bloemen, onder-
vonden bij het overlijdenen debegrafenis van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Herman Oldenburger
willen wij u heel hartelijk danken.
Een speciaal woord van dank aan dr. Martens voor
de warme belangstelling en bijstand gedurende
zijn ziekte.

Mede namens kinderen
en kleinkinderen
Mevr. G. Oldenburger-Pelzer

Landgraaf, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 mei om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.

Voor de vele blijken van medeleven, on-
dervonden tijdens zijn ziekte, overlijden
en begrafenis van mijn inniggeliefde
man, onze lieve en zorgzame vader en
opa

Jan de Bruijn
willen wij u allen hartelijk danken.

T. De Bruijn-Bock
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Wau-
bach-Groenstraat.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de warme belangstelling en blijken
van medeleven, die wij van u mochten ondervin-
den bij het overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man, onze vader en opa

Lambèr Aelmans
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Trees Aelmans-Hoeveler
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de Maria-
kerk te Elsloo.

De overvolle kerk, de vele bloemen, de brieven, te-
lefoontjes en condoleances, waren ons tot troost bij
het zo plotseling heengaan van onze zo dierbare
man, vader, zoon en schoonzoon

Sjef Hoogakker
Wij willen u langs deze weg bedanken.

Familie Hoogakker
Familie van Kann
Familie Asraa

Hoensbroek, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de Sint Jozef-
kerk te Hoensbroek.

Het is ons onmogelijk om iedereen per-
soonlijk te bedanken voor het medele-
ven dat wij mochten ontvangen bij het
verlies van mijn man, onze vader en opa

Willy Berkx
De vele condoleances, bloemstukken, h.
missen, uw warme betrokkenheid tij-
dens de eucharistieviering en de begelei-
ding naar zijn laatste rustplaats, zijn voor
ons een enorme steun geweest.
Heel veel dank hiervoor.

Mevr. P. Berkx-Hoenen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 20 mei om 11.30 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

Een hart vol liefde en goedheid
hield op met slaan

22 maart was het één jaar geleden datwij
afscheid moesten nemen van onze lieve
mama, schoonmama en oma

Marie Mechtildis
Schijen

weduwe van

Frans Josef Habets
Zoals zij wenste willen wij mama en
papa herdenken op zondag 20 mei a.s.
om 11.30 uur in de H. Remigiuskerk te
Simpelveld.

Hun kinderen en kleinkinderen

Voor uw zeer gewaardeerde bijken van
deelneming ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, tante en vrien-
din

Gerda Daemen
betuigen wij onze oprechte dank.

Fam. Daemen-Viegen
Fam. Scheffers
kinderen en kleinkinderen
en familie

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden in de H. Hart van Jezuskerk
(Paterskerk), Rijksweg Noord 35 te Ge-
leen op zaterdag 19 mei a.s. om .19.00 uur.

De vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van
onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Elisabeth
Ummelen-Schroiff

hebben ons gesterkt in deze moeilijke dagen. .
Daarvoor betuigenwij u langs deze weg onze harte-
lijke dank.

Kinderen Hodiamont-Ummelen
en Ummelen-Beese
kleinkinderen en achterkleinkind

Kerkrade, mei 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 19 mei a.s. om 18.30 uur in de parochiekerk van
de H.H. Jozef en Norbertus te Kerkrade-Rolduc-
kerveld.

Dankbetuiging
Voor uw belangstelling en medeleven, betoond bij
het overlijden en de uitvaart van onze vader, groot-
en overgrootvader

Jan Jozef Hartmans
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, mei 1990
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 20
mei a.s. om 11.30 uur in dekerk van St. Martinus te
Spekholzerheide.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedankenvoor het ondervonden medeleven bij het
overlijden en de overweldigende belangstelling bij
de begrafenis van mijn lieve man, onze vader,
schoonvaderen opa

Theo Derks
betuigen wij hiermede onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de leden van
het kerkelijk zangkoor, harmonie St. Caecilia en
pastoor van Lieshout.

Mevr. M. Derks-Quaedflieg
kinderen en kleinkinderen

Eygelshoven, mei 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St. Jan de Doper te Eygelshoven.

Dankbetuiging
Als je mijn liefste naam hebt gezegd,
ik mijn hand in jouwhandlieb gelegd,
weten wij beiden dat wij weten.

(ti. Bastiaans-Visser)
Ik zou zo graag u persoonlijk mijn dank ko-
men zeggen voor uw aanwezigheid, belang-
stelling en vóóral: julliebemoedigende woor-
den bij het overlijden van mijn zo nabije lieve
vrouw

Jet Duijsings
Ik wil datu weet datuvoor mij en onze kinde-
ren een onuitsprekelijk grote troost bent.
Daarom: Dank u wel!
De zeswekendienst zal gevierd worden op
zondag 20 mei om 11.30 uur in onze parochie-
kerk te Broekhem.

Math Gerards
Chantal, Guido, Mare

Broekhem 39, Valkenburg

Dankbetuiging ft
Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen ". stdanken. Dit is voor ons echter onmogelijkomda 11
met zovelen uw medeleven heeft betoond. Voor"Ij
hartelijke brieven, bloemen en h. missen na ' )t1
overlijden en bij de begrafenis van mijn innig' H.
liefde man en onze zorgzame vader te

Jo Nijhuis
betuigen wij langs deze weg onze oprechte daf' oi

Lenij Nijhuis-Vromen st
Michel en Dominique *i
Désirée

Heerlen, mei 1990 J
IDe plechtige zeswekendienst zal worden gehou" c

op zondag 20 mei a.s. om 10.00 uur in de paroc"
kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd 6(
Molenberg-Heerlen. is1

I >fc
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlij, Il
bedanken voor de vele blijken van medeleven. \
dens de ziekte en het overlijden, in vorm van o'
men, condoleances, h. missen en begeleiding
haar laatste rustplaats van mijn lieve vrouW
onze mam

Mieke Huynen-Oostinl
betuigen wij bij deze onze hartelijke dank.

Familie Huy^
Gulpen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden woi*".
op zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de dekC*
kerk van de H. Petrus te Gulpen.

j

De eerste jaardienstvoor

Toon Plum
" aiwordt gehouden op zaterdag 19 mei 3'

om 19.00 uur in dekerk van de H. Bef
dette te Abdissenbosch.

Truus Plum-HendrikS
en kinderen

-mS

Hetis 18 mei a.s. al weer een jaargeleden datwiij
laas afscheid hebben moeten nemen van een %
lijk, lief en hulpvaardig mens, mijn onvergeteW
vrouw, moeder en (oma)

Clara Marie
van Kruchten-Vijgetf

De plechtige jaardienstwordt gehoudenop zon^20 mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk C 1
tus Koning te Nieuw-Einde. .
I

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspP
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het ieve
Praat mee. Word lid. irn(«dEPILEPSIE VERENIGING NEP^.

Voor alle informatie: : «mïÏf
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE EN MAATSCH»'.!
schrijf naar: postbus 9840, 3fD6 GV UtreJM——, , -**^ i

Rii nu, betaal in 1991. |
W ,■■ mum

_
i —*W*Tll_i ijl.

_^m__\ -ïSÉÉË

■üt» wF«IÜ HpMI^BBBBBBBBBfIHgh^|| IP!*!» Bk hm^uihiii __ .. -■■■;,,,,-_-Mllr.-~-

jUe nieuwe Fiat Uno. Wat een auto! Hij is er al vanaf teren van een renteloos krediet" van maximaalf 10.000,-. helemaal niets. Ook geenrente of aflossing. Kom even bij

/ 18.590,-. En u kunt 'm nu al rijden zonder meteen Het verschil wordt waarschijnlijk gedekt door de inruil- ons langs en vraag ons naar de zeer gunstige mogelijkheden

alles te betalen. Tot in januari 1991 kunt u namelijk profi- waarde van uw huidige auto en dan betaalt u dit jaar dus en voorwaarden. ËmIÈÈFIwÊt

De nieuwe Fiat Uno. Eén brok temperament. I
* Huurkoopovereenkomstvolgens de gebruikelijke voorwaarden van Fiat CreditNederlandB.V. Hetminimumkrediet bedraagtf 4.000,-. Prijs is inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Afgebeeld Uno 75SXi.e.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. RÖCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN
8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 KERKRADE:-AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V.,KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V.,

MOLENSINGEL 5, TEL. 043-61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES.KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44
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Zilverenonderwijzer
U 'i Simpelveld geboren Jo

'* viert vrijdag zijn zilvereniaerwijsjubileum. Hij staat al
Jaar voor de klas in de basis-

*>ooi in Eys om halftien is een
,stelijke mis, met aansluitend
/J huldiging op school. Op ver-Jf yan de jubilaris vindt geen
'ciêle receptie plaats.

KERKRADE - De gemeente-
politie van Kerkrade en de
plaatselijke " commissie Mid-
den-en Kleinbedrijf gaan de
modeshows en de daaraan ver-
bonden loterijen nog scherper
controleren en toetsen aan de
voorschriften die zijn vastge-
legd in de Algemene Politie-
verordening van de gemeente
Kerkrade. In het recente verle-
den is al verbaliserend opge-
treden opgetreden tegen orga-
niserende winkeliers.

Van onze correspondent

!?} Reijnaerts uit Heerlen
I dde zijn derde doctoraalstu-
.'nu in de informatica, aan deJ"iolieke Universiteit te Nij-
Sen met succes af.

Eeslaagd

ï1 cic Katholieke Universiteit
*rtnt is Henry Thijssen uit
( «rade geslaagd voor het doc-
r^ examen fiscale economie.

Het aantal modeshows van plaatse-
lijke kledingzaken en boetieks
neemt in Kerkrade hand over hand
toe. Meestal worden hierbij loterijen
gehouden, waarbij geldprijzen en
waardebonnen te verdienen zijn.
Meestal worden de wettelijke voor-
schriften ruim overtreden, zo zegt
de politie die ingrijpen alleszins
noodzakelijk acht.

LANDGRAAF- De jeugdledenvan
het Wereldnatuurfonds in Oostelijk
Zuid-Limburg, ookwel deRangers
genoemd, nemen 24 mei deel aan de
estafette van het Groningse Pieter-
buren naar de St. Pietersberg in
Maastricht. Deze wandeletappe, die
in totaal 468 kilometer bestrijkt,
staat in het teken van de Zwarte
Ooievaar. Het Wereldnatuurfonds
zou dezezeldzame vogel graag terug
zien in de uiterwaarden langs de
groterivieren.

Jeugdleden WNF
lopen estafette

Bij het volleybaltoernooi wordt het
internationaal karakter versterkt
door de deelname van een dames-
ploeg uit het Zwitserse Chur. De of-
ficiële delegaties houden op zater-
dag 2 juni een kegeltoernooi in cen-
trum Dr Pool.

Buiten de normale openingsuren
moet een ontheffing met betrekking
tot de winkelsluitingswet worden
aangevraagd voor een modeshow.
Voor een lokatie buiten het winkel-
pand is een vermakelijkheidsver-
gunning nodig.

Wat betreft de loten is een bepaalde
inleg van de deelnemers nodig.
Maximaal veertig procent van de in-
leg mag uitgekeerd worden en dé
opbrengst van de loterij moet be-
stemd zjjn voor een doel van alge-
meen belang. Gratis loten tijdens
een modeshow zijn verboden, om-
dat het strijdig is met de Wet op de
Kansspelen.

J^GRAAF - Bijna tweehon-
o vaste donoren uit heel Zuid-
o Urg staan vrijdagavond belan-us een halve liter bloed af aan

ederlands Rode Kruis.
Ut k

r een te^ort *s aan donoren
,: het bestuur van het Rode
u Landgraaf iedereen die inj/jgezondheid verkeert op zich

aan te melden. Dit kan op
zelf. Na een kortesche keuring wordt het bloed

jU|°edafgifte-avond wordt van
1(j '°t 21 uur gehouden in de de-ance van scholengemeenschap
K^enberg, Hereweg 175 in Nieu-wen.

Avond voor
bloeddonoren

Parochie
viert feest

De jonge wandelaars uit deze regio
voegen zich in Sittard rond half elf
donderdagochtend bij de karavaan.
Vervolgens lopen zij tot Puth. Za-
terdag 26 mei wordt de milieu-esta-
fette afgesloten. Rond 13 uur ver-
trekt de groep bij het gemeentehuis
in Eysden enkomt ze 16 uur aan op
het Vrijthof in Maastricht. Belang-
stellenden kunnen de Rangers
sponsoren. Het verdiende geld
komt ten goede aan het WNF. Voor
inlichtingen: S 045-255200 (Bruns-
sum) en S 045-310882 (Landgraaf).

De vergunning daarvoor moet trou-
wens minstens drie weken voor de
datum van het evenement worden
aangevraagd.

Coriovallum viert
'laatste' jubileum

Voormalig St. Claracollege bestaat binnenkort 70 jaar
meisjes die datdeden, werden af-
geschilderd als een 'worstenpa-
rade. Maar goed, tijden veran-
derden, en in de jarenzestig wer-
den voor het eerst in de fietsen-
stalling de rok verwisseld voor
een lange broek. In 1969 trokken
de zusters zich terug uit de
school, sinds 1945 was hun aan-
tal steeds geslonken.

HEERLEN- De parochie 'Verschij-
ning van de onbevlekte maagd' in
Heerlen houdt op 19 en 20 mei een
parochiefeest, dat is opgedragen
aan iedereen die aan de restauratie
van het kerkdak heeft bijgedragen.KERKRADE - Harmonie Ste. Ma-

rie Gracht-Kerkrade viert in het
Pinksterweekend op het school-
plein van de basisschool Gracht aan
de Grachterstraat feest. Aanleiding
is vooral dat zes leden hun jubileum
vieren. Op zaterdagavond wordt in
een feesttent een reünie gehouden
voor oud-leden. Op tweede Pink-
sterdag worden de jubilarissen ge-
huldigd.

Feest harmonie
Ste. Marie Gracht

Pinksterfeesten'
Schaesberg nu
met Hemelvaart
j^GRAAF - De bekende
esbergse Pinksterfeesten he-

s. °ortaan de Schaesbergse Mei-
en worden gevierd in het

weekend: 24 tot en met
27 mei. De organisatoren,

ij Vereniging Schaesberg en
t^ er» tambourskorps St. Paulus
ld .°E niet ofde feesten ook vol-
jeJB3l" met Hemelvaart gevierd
i^ Worden. Belangrijkste attrac-
-or, Schaesberg is het Oostenrijk-
jf^stDie Orginal Fiedele Rein-

Karinthië. Zij zullen debu-
Nederland.

Reünie

En in die tijd werd er nog meer
dan degelijk onderwijs verleend.

hun hoofd kaalgeschoren en
droegen leren corsetten, zodat je
absoluut geen vrouwelijke vor-
men zag.

Werkgroep
3e Wereld

Zaterdag 19 mei gaan de parochiele-
den auto's wassen voor zes gulden.
In de middag is er onder andere een
kinder— en rommelmarkt. De vol-
gende dag vindt er om 10 uur een
sluitingsmis van het St. Antonius-
noveen plaats. Het feest wordt van
14 tot 17 uur afgesloten met kerk-
rondleidingen. Voor meer informa-
tie: S 045-415055.

Er werd een nieuwe naam geko-
zen, omdat de school voor het
eerst gemengd zou worden. De
naam 'Clara' zou wel niet veel
jongens trekken. Het werd 'Co-
riovallum', ook vanwege het
klassieke talenonderwijs. De eer-
ste meisjes die naar Bernardinus
gingen, moeten heel wat durf
hebben gehad, want dat werd
verre van vanzelfsprekend
geacht. Het duurde dan ook tot
ver in de jarenzeventig voor Co-
riovallum het stempel van meis-
jesschoolkwijtraakte.

0
$t °stenrijkse gasten zijn te be-
Q en op zaterdagavond 26 meiist? Zondagmorgen 27 mei in de

6]>sf nt aan de Schaesbergse Me-
isji raat. Ook Die Lustige Dorfs-
-6 j?anten (donderdagochtend) en
ga u"rtaler Oberkramer (donder-
en d) en de Göhltaler Musi-
Hj ’* (zondagavond) zullen optre-

Verzorgen. '

Parijs
Tijdens een Parijs-reis wilde een
zuster gezellig doen. Ze zette
haar hoofddeksel af en deed een
handdoek over het hoofd. Vol-
gens ooggetuigen moet dat 'ab-
soluut geen gezicht' zijn geweest.

Een gymleraarvan twintig moest
van de directrice, een zuster na-
tuurlijk, een trouwring dragen
om al te onstuimige jongemei-
den af te schrikken. Dat schijnt
volgens betrouwbare bron toch
geen belemmering te zijn ge-
weest voor hele horden meisjes
om toch verliefd te worden op
knappe leraren. Frivole kleding
was echter uit denboze, onder de
rok werd een broek gedragen.

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf is op zoek naar getuigen van
een aanrijding die zich maandag-
middag rond half vier afspeelde op
de kruising Pasweg/Lichtenberger-
straat. Daarbij botsten een vracht-
wagen en een BMW tegen elkaar.

Getuigen gezocht

HEERLEN - Als in septem-
ber het 70-jarig bestaans-
feest van het Coriovallum-
college wordt'gevierd, staat
de school aan het begin van
het laatste zelfstandige
schooljaar. De fusie met
Sintermeerten staat voor de
deur en de verwachting is
dat de naam van deze Wel-
tense school gehandhaafd
blijft, omdat het nieuwe, ge-
zamenlijke gebouw in die
wijk komt te liggen.

Van onze verslaggever

Het is onduidelijk hoe de aanrijding
is ontstaan: ® 045-328333.

Hoogtepunten waren de jaarlijk-
se voetbalwedstrijden tussen de
leraren van Clara en die van Ber-
nardinus. De paters speelden in
pij, wat technische hoogstandjes
bij voorbaat uitsloot. De aftrap
werd notabene genomen door de
directrice van Clara, ook in com-
pleet gewaad natuurlijk.

Onderscheiding
voor chefs-kok

KERKRADE - De Kefkraadse ver-
enigingen die zich inzetten voor
hulpverleningaan de Derde Wereld,
hebben een werkgroep opgericht
die het gemeentebestuur zal advise-
ren. Het initiatief daartoe is geno-
men door het college.Dit meent met
de betrokkenheid van deKerkraad-
se bevolking beter in te kunnen spe-
len op het onderwerp ontwikke-
lingssamenwerking.

Van 21 september tot 26 septem-
ber wordt feest gevierd. Hoogte-
punt vormt een reünie op 22 sep-
tember met 2000 gasten. Daar
kunnen wellicht zelfs vrouwen
van negentig worden verwacht,
maar de mannen zullen aanzien-
lijk jongerzijn. Wie in 1969 twaalf
was, is nu immers pas begin der-
tig.

6t|EUWENHAGEN - Het Fluit-
jfjj-3rnboerkorps Wilhelmina in
tL,Uwenhagen viert vrijdag, za-
su 8S en zondag.het 45-jarig be-
Qatl.sfeest. De festiviteiten spe-
de tïlQ^ af in de fanfarezaal aan
\v05*°°gstraat. Op vrijdagavond
'an om 18 uur intern de jubi-

j>j £t de jubileum-receptie
stna " Dan zal ook uitgebreid
dat

g
Kest3an worden bij het feit

korPs °P 23 aPril mBredainlands kampioen werd ineredivisie.
ke 30 uur begint de feestelij-
doQ eVnie, muzikaal opgeluisterdr Les Cubaneros'.

t^°r zaterdag 19 en zondag 20
c6rt staan diverse populaire con-
(let.?n> uitgevoerd door promi-
elk ï muziekgezelscnaPPen en
Of, gezellige bijeenkomsten

net programma.
% H "va»i ,lr»drukwekkende erelijst
*HH prijken onderMol e: Nederlandse FKM-kam-
(lg^chappen in Blokker
(199 n 'Haarlem (1980> en Breda
gihp '; Met de Limburgse titel
l9fin het korPS strijken in 1948,u> 1965, 1972, 1979 en 1989.

Wilhelmina viert
45-jarig bestaan

Fluit-en Tamboerkorps Nieuwenhagen Een extra zorgvuldige blik op
het Coriovallumverleden is dus
op zijn plaats. En dan blijkt de
school steeds onder sterk reli-
gieuze invloed te hebben gestaan
en tot 1969 volgden alleen meis-
jes de lessen.

Telegram
Toch was er soms sprakevan 'sa-
menspannen' tussen leraren en
leerlingen. Toen er een keer op 5
mei lessen werden vastgesteld,
zeiden de leraren: „Als jullieniet
komen, dan kunnen wij ook
thuis blijven". Dat gebeurde,
maar rond het middaguur had
iedereen een telegram thuis. En
dat leverde toentertijd nog een
ouderlijk pak slaag op ..

MAASTRICHT - Voor hun bijdra-
genaan het imago van de NCCK,
maar ook aan de promotie van de
opleiding voor koks, kregen Piet
Janssens en Wiel Diener de Ereket-
ting van Nederlandse Club voor
Chefs-kok.

Sfeer
En daaruit spreekt al dat de zus-
ters bij tijd en wijlezeker meede-
den aan gezellige dingen. „De
sfeer van jethuis voelen is steeds
belangrijk geweest", blikt de hui-
dige directeur terug.

Want tot aan de oorlog was er
sprake van een 'RKHBS voor
meisjes', hetgeen in de eerste ja-
ren erna 'St. Claracollege' werd.
De zusters Franciscanessen uit
Heythuysen zorgden zo voor de
vrouwelijke tegenhanger van het
Bernardinuscollege dat beheerd
werd door de paters Francisca-
nen.

Maar dat betekende niet datje zo
maar liggend op de grond naar
de wedstrijd mocht kijken. De

De minstens honderd zusters
woonden in het huidige Missio-
nair Centrum. „Je had hele
kloosters vol zusters, processies
lang nonnen en paters trokken
door Heerlen", herinnert een ex-
leerling zich. De nonnen hadden

De reünie is overdag vanaf 11.00
uur. Aanmelden kan door over-
makingvan twintig gulden op gi-
ronummer 1033905 t.n.v. Corio-
vallum College Heerlen. Dit on-
der vermelding van (meisjes-naam, examenjaar en schoolty-
pe.

klein journaalKerkrade

" Hein Bruystens

natuurwandelingin La Reid en Bec-
co in België. Men vertrekt om 9 uur
met eigen vervoer vanuit de Wilhel-
minastraat te Bocholtz. Voor infor-
matie: P. Possen, Schiffelderstraat
22, Simpelveld, S 440427

De uitreiking vond plaats tijdens de
viering van het koperen jubileum
van de afdeling Limburg Neder-
landse Club voor Chefs-kok in Ho-
tel Maastricht. President Jan Hek-
kelman van de NCCK loofde het
'trio van het eerste uur van de afde-
lingLimburg', de nu onderscheiden
secretaris (Piet Janssens) en pen-
ningmeester (Wiel Diener van Rol-
duc) en de reeds eerder onderschei-
den voorzitter Jan Vossen.

" In zaal Frijns aan de Marktstraat
geeft harmonie St.Caecilia zaterdag
vanaf 20.30 uur het lenteconcert. De
Jeugdharmonie van St.Caecilia zal
onder leiding van Roger Niese de
concertavond openen.

" Een gedeelte van de Markt is za-
terdag van 10 tot 18 uur gesloten
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers in verband met een kinder-
markt van de Clara Feyschool.

Landgraaf Bocholtz

Merkelbeek
" Het vakantiewerk houdt van 13
tot en met 18 augustus de jaarlijkse
kampweek. De deelnemers moeten
zelf voor veldbedden zorgdragen.

I

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

»
Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
__. 045-422345
Hans Rooijakkers,
«_. 045-714876
Frank Seuntjens, chef
__. 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Joos Philippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" De Stichting Sportraad Bocholtz
houdt zondag in envanuit het sport-
park De Bongerd een grote Buiten-
sportdag. Om 9 uur gaat een wan-
deltocht over 5, 10 en 15 km van
start. Een uur later treden de fiet-
sers aan voor een tocht over 35 km.
Het middagprogramma wordt om
13 uur geopend door burgemeester
Teheux. Er staan diverse demon-
straties en sportwedstrijden op het
programma." De christelijke harmonie De Ba-

zuin verzorgt zaterdag vanaf 19.30
"De afdeling Bocholtz-Simpel-
veld van het IVN maakt zondag een

SimpelveldTreebeek
" De Openbare Basisschool, Jen-
newegske 2 te Übach over Worm,
houdt zondag van 13 tot 17 uur een
lentefeest in en om de school.'Er
zijn eet- en drinkbuffetten, informa-
tiestands en een spellencircuit. De
opbrengst wordt gebruikt voor het
bekostigen van buitenschoolse acti-
viteiten.

" Het IVN maakt zondag een mid-
dagwandeling bij de Putberg in
Heerlen. Men vertrekt om 14 uur
aan de parkeerplaats van Welterhof.
ledereen mag gratis mee.

" De Zonnebloem maakt op 7 juni
een middagtocht naar de St. Gerar-
dushoeve in Epen. Deelname kost

’ 7,-. Men kan zich tot 29 mei aan-
melden bij de bestuursleden.

Brunssum
" het Kinderbivak van Landgraaf
gaatvan 15 tot en met 21 julinaar de
Bekerhof in Hunsel. Men zoekt er-
varen kamporganisatoren en bege-
leiders vanaf 18 jaar. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden bij Jo Cre-
mers, ® 313884 of bij De Kleikoel,
S 311738.

" Niet-leden van SJOB mogen
morgen om 18.30 uur mee naar
zwembad In de Bende te Landgraaf.
Voor hen kost deelname ’ 7,50.

Bingelrade

" Wie zitting wil nemen in het be-
stuur van de harmonie St. Ceacilia,
Kan zich aanmelden bij dhr: van
Aarnhem, S 250245." De fanfare Victoria viert volgend

jaar het 100-jarig bestaansfeest. On-
der supervisie van Pierre Peters
hoopt men een tentoonstelling te or-
ganiseren met als titel 'Brokkelse
wie 't vrugger woar'. Wie oude fo-
to's, schilderijen, boeken of ge-
bruiksvoorwerpen wil uitlenen voor
de tentoonstelling kan bellen naar
P. Peters, S 045-321315.

Rimburg

" Tijdens de Terwinseler Straat-
markt, die zondag gehouden wordt,
is weer een stand aanwezig van de
stichting Tilapia International
Foundation. De stichting maakt
zich al 25 jaar,sterk voor het oplos-
sen van voedselproblemen in de
Derde Wereld. Men doet dat door de
bevolking te leren hoe de voedzame
St. Petrusvis (Tilapia) gekweekt
wordt.

Schinveld

uur het voorjaarsconcert in de bap-
tistenkerk. Medewerking verlenen
de drumband van het korps en leer-
lingen van de muziekschool.

" Het IVN Oude Landgraaf houdt
zondag een middagwandelingin het
Savelsbos. Men vertrekt om 13 uur
aan de Petrus en Pauluskerk teSchaesberg of om 14 uur aan de
kerk in St. Geertruid.

" Burgerbelangen houdt vandaag
van 19 tot 19,30 uur spreekuur in de
bekende lokaties.

Instructeur
«e^ . rui Jstens is de man die
de2 bel3ngrijk aandeel had in
Vriiri successen. Hij is komende
?erb g 40 Jaar aan Wilhelmina
)Übii onden' een vrij uitzonderlijk
Qok e

1Um> als men weet dat mJkorn Vele jaren nog twee andere
£n en onder zijn hoede heeft.
bract evenzeer met succes. Zo
S^/^ hIJ °ns Genoegen uit

Eygelshoven in vijfjaar van de
derde naar de hoogste divisie.
Met de drie korpsen heeft hij in
de loopvan de jarenvele honder-
den concerten verzorgd in bin-
nen- en buitenland.
Bruystens: „Het grootste succes
vind ik persoonlijk dat de leden
van Wilhelmina de vereniging zo
lang trouw blijven. Het korps
kent maar heel weinig mensen
die minder dan 10 jaar lid zijn.
Het is daarentegen doodjammer
dat er zon geringe aanwas van
nieuwe leden is. Er is een tekort
aan leden, vooral fluitisten. Mijn
hartewens is dan ook om ooit bij
Wilhelmina eens met zon 30 a 40
fluitisten en 10 slagwerkers te
kunnen spelen. Maar dat zal wel
nooit lukken"

# In de naoorlogse
periode trokken de
voetbalwedstrijden
tussen de leraren
van Bernardinus en
Clara ook veel
vrouwelijke kijkers.
Enkele blote kuiten,
werden door de
zusters omschreven
als 'blote worsten'

KERKRADE - Het traditionele in-
ternationale stedentoernooi tussen
de partnersteden Winchester, Gies-
sen en Kerkrade wordt dit jaar ge-
houden in de Klankstad. In het
pinksterweekeinde komen de spor-
ten volleybal, tafeltennis en zaal-
voetbal aan de orde. Plaats van han-
deling is vooral sporthal Rolduc.

Vooral illegale loterijen zijn in strijd met de wet

Verscherpt toezicht op
modeshows in Kerkrade

■ Muziekvereniging Accordia
Selshoven viert zondag het ne-"jde lustrum. Om 10 uur wordt
**e H. Hartkerk te Haanrade de
"^mis opgedragen. In buurt-
Js Hagenrade vindt vanaf 11.30' de receptie met huldigingJ1 de drie zilveren jubilarissen

Het zijn de heren Ferjj^ers, Jo Dortants ern Sjaak?chs. Om 20 uur is iedereen
licom op de feestavond.

per persoon

ccordia 45 jaar
Stedentoernooi

in Kerkrade

Donderdag 17 mei 1990 "17

Partnerstad Versailles is definitief
afgevallen. De overige steden gaan
op 3 junimet elkaarrond de tafel zit-
ten om te overleggen over de toe-
komst. Maar de gemeenteKerkrade
verwacht dat door de eenwording
van Europa cic hechte band tussen
de steden blijft gehandhaafd.

oostelijke mijnstreek
..,. .1. —^■1111.

Limburgs dagblad
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DDR-topatlete: 'Heerlijk om te leven in een visa-vrij land'

De wedergeboorte
van Heike Drechsler

zei", zo redeneert ze. „Je kunt be-
ter iets achter de hand hebben".
Vies van geld is ze evenwel niet.
„Ik kan niet ontkennen dat onze
sporters in deze moeilijke tijden
meer aan het geld denken dan aan
andere dingen. We zijn eenvoudig-
weg gedwongen om anders te
denken. Jarenlang heeft men ons
voor dom versleten en nu moeten
we op onze qui vive zijn om tij-
dens wedstrijden niet afgescheept
te worden met een fooi. Dat we
met de atletiek niet rijk zullen
worden is me bekend. We moeten
er echter voor waken dat we niet
opnieuw worden uitgebuit".

JENA - De sport in de
JJDR Was jarenlang geke-
end en gekneveld doorvermeende communisti-
sche idealen. Sport werdgedreven voor volk en va-derland, zo werd gezegd.
Succesvolle sportmensenberden in ruil voor privile-ges gebruikt en misbruikt

s politiek uithangbordvan het voormalige SED-
'egime. Zij, Katarina Witt,tfeike Drechsler, Karin Ka-
Ma, pronkstukken van een
Mtfie, acteerden als willoze
Marionetten in het geopti-
maliseerde propaganda-

van partijchef Ho-
jjecker. Geen wonder dathet grote publiek met hetbrokkelen van de Muur
°°k het geloof in de funda-menten van de 'Leistungs-
jport' verloor. Ondoor-
dachte massapsychose was
i*lfs de oorzaak van een tij-
delijke hetze tegen de top-
sport. Met alles waarmee{jet oude regime kon wor-
den geassocieerd, moest
borden afgerekend. Dooreen volledige openheid van
?aken en ook door de opbanden zijnde annexatieJan DDR is de topsport, ai-
rhans wat daarvan over is,
Inmiddels weer in de luwtejerecht gekomen. Heikej^rechsler, die vanwege

sportief succes zelfsjjMkele jaren een stoel in
parlement warm mocht

houden, maakt de balans°P- De atlete blikt met af-
achterom en met ge-

iMengde gevoelens vooruit.jWe moeten voortaan den-en dat we Duitsers zijn en
Fat we straks zullen strij-
den voor één Duitsland.
~at zal moeilijk zijn, vooral
|°or iemand die in de DDR18 opgegroeid". Oostdüitse

aan de vooravondvan de 'Wiedervereini-gung'.

"Heike Drechsler werkt in het stadion van Carl Zeiss Jenakeihard aan haarrentree. „Eind juniben ik
weer van de partij in het Grand Prix-circus".

Hereniging
De Duitse eenwording is momen-
teel hétthema in deOost- en West-
duitse sport. Dat er nog heel wat
plooien moeten worden gladge-
streken is duidelijk. Het wil echter
nauwelijks vlotten met de contac-
ten tussen 'oost' en 'west. „De
Bondsrepubliek was vroeger onze
grootste vijand en nu is het onze
grote broer. Dat vergteen comple-
te mentaliteitsverandering", ver-
klaart Drechsler. „Vroeger was
het streng verboden om vooral
met Westduitsers te praten. Zo
werden we opgevoed en opgeleid.
Andersom was dat wellicht ook
het geval. De toenadering komt
daarom niet van vandaag op mor-
gen. Alles heeft zijn tijd nodig. We
moeten eerst eens leren om te
gaan met de nieuwe vrijheid", al-
dus Drechsler, wier schoonvader
inmiddels wel contacten heeft
met Wil Westphal, de trainer van
onder meer Tineke Hidding.

door frans dreissen

we gaan werken aan de snelheid
op de sprint en aan de sprong-
kracht bij het verspringen", zegt
hij. Een simpele test (kogelwer-
pen) fungeert als graadmeter voor
de vorm van de atlete. Eerzuchtig
als ze is, wil Heike Drechsler het
gevechtmet hbogspringster Britta
Vörös afgetekend winnen. En dat
lukt haar dan ook. „Ze ligt nog
twee meter achter bij haar beste
worp", constateert Erich Drechs-
ler met een tevreden glimlach. „Er
zit een stijgende lijn in. Vorige
week 16.40 meter, nu 17.20 meter.
Over vier weken is ze weer aan
haar top. De fundamenten voor
een goede rentree zijn aanwezig.
Het is alleen de vraag wat er straks
daadwerkelijk uitkomt".

Het heroptreden van Heike
Drechsler moet worden gevierd in
Helsinki, Bratislava of Berlijn.
„Maar alleen als ik me goed voel",
luidt de restrictie. „De vooruit-
zichten zijn niet slecht. Met een
middellange aanloop van dertien
passen kom ik tot 6.65 meter. Het
enige probleem is het wedstrijd-
ritme".

Trammelant
In het Grand Prix-circus dat weer
door de helewereld trekt, kan Hei-
ke Drechsler heel wat punten sco-
ren en geld verdienen. Dit seizoen
staan haar specialiteiten immers
weer op het programma: de 200
meter en het verspringen. „Mijn
doel is voorlopig het EK in Split.
Daar doe ik sowieso de 200 meter
en het verspringen en, afhankelijk
van de vorm, de 100 meter en de
estafette. Maar voor die laatste
discipline ga ik me zeker niet
meer aanbieden. In het verleden is
er altijd veel trammelant geweest.
Vooral met het duoKoch/Göhr. Er
was veel haat en nijd onder elkaar.
Op deeen ofandere manier accep-
teerden ze me niet. Ze vonden me
een indringster op hun specialiteit
en dat leidde tot animositeiten en
fikse uitbarstingen. Tot in het ex-
treme toe, want ook het privéle-
ven werd erbij betrokken".

Split is slechts een tussenstation
in de loopbaan van atlete uit Jena.
Drechsler, geroemd om haar lan-
ge, ideale benen en haar mooie
lange pas, kijkt al uit naar de
Olympische Spelen van Barcelo-
na in 1992. „In Seoel had ik de
pech dat Florence Griffith sterk
was. Ze heeft alle prijzen bedor-
ven met haar waanzinnige wereld-
record. Ik kan nu nog steeds niet
begrijpen hoe ze dat flikte. Er
wordt gefluisterd dat doping in
het spel was, maar niemand die
dat hardop durft te zeggen. Er zijn
gewoon geen steekhoudende be-
wijzen. Uiteraard blijf ik wel mijn
twijfels behouden", aldus Drechs-
ler, die zegt zelf nooit enig stimu-
lerend middel aangeboden te heb-
ben gekregen, laat staan te hebben
gebruikt.

Het blijft gissen hoe de toekomst
van de huidige DDR-topsport er-
uit gaat zien? Rooskleurig in elk
geval niet. Succes was gegaran-
deerd met het oude Systeem. Nu
ligt het zwaartepunt op de breed-
tesport. Geld voor die breedte-
sport moet trouwens gedeeltelijk
komen van de topsport. Heike
Drechsler, die door bemiddeling
van Puma in een Subaru mag rij-
den („Ik houd meer van BMW"),
zal ook straks nog een deel van
haar prijzengeld moeten afstaan.
De verdeelsleutel ziet er volgens
de laatste berichten als volgt uit:
50 % is voor de atleten, 30 % voor
de sportkas en 20 % voor de trai-
ner. „Maar het is nog altijd heel
wat meer dan vroeger".

Eén dingstaat volgens devoorma-
lige socialistische sprookjesprin-
ses als een paal boven water. Een
herenigd Duitsland zal tijdens de
Olympische Spelen in Barcelona
sterk voor de dag komen. „Zeer
sterk zelfs. De Bondsrepubliek en
deDDR vullen elkaar aan. De gro-
te strijd zal echter vóór de Spelen
geleverd worden. Er zullen im-
mers slechts drie in plaats van zes
sporters naar Spanje mogen afrei-
zen. Veel atleten zullen daaraan
ten gronde gaan. Het zal een bik-
kelhard gevecht worden om de
tickets. Daarnaast zullen we weg
moeten van het denken: ik woon
in deDDR en hij in de Bondsrepu-
bliek. We moeten denken we zijn
Duitsers en we vechten vooi
Duitsland. Hoe moeilijk dat ook
zal zijn. Vooralvoor iemand die in
de DDR is geboren"...

den uit blinde woede en beschul-
digden sporters van alles en nog
wat. Gelukkig heeft dat nooit tot
escalaties geleid".

dwijnen. Dat neemt niet weg dat
ik een enkele keer in het geniep
wijn heb gedronken met buiten-
landse atleten. Achteraf mag ik
blij zijn dat ze me toen nooit heb-
ben betrapt".

Heike Drechsler juicht de 'Wie-
dervereinigung' van harte toe,
maar heeft aan de anderekant ook
haar bedenkingen. „Als ik de
Westduitsers in ons land zie optre-
den, dan is dat voor ons volk zeer
deprimerend. Zij menen zich alles
te kunnen permitteren. Ik vind
het dan ook pijnlijk om te moeten
constateren dat wij voorlopig het
armere deel van het herenigd
Duitsland zullen blijven. Alles
heeft tijd nodigom te regenereren.
Er gaan zeker nog vier, vijf jaar
overheen, alvorens de situatie hier
weer enigszins is genormali-
seerd".

y °-a is een stad die niet de geringste vrolijkheid uitstraalt.
Iyel grijze en betonnen hoogbouw, ronkende en rokendeabants en Lada's en kwalmende schoorstenen bepalen het
v *lcht van de industrie- en universiteitsstad. Enkele dingen
i Uen echter meteen op. De communistische leuzen die de. üggen plachten te 'sieren' hebben plaatsgemaakt voor der^kondiging van de plaatselijke 'Tröttlermarkt'. En op de

razen hoofdzakelijk Westduitse Mercedessen
exponenten van de westerse hamburger- en cola-j. 'tuur die deDDR stilaan steeds meer in zijn greep begint telJgen. „Alles moet tegenwoordig op Westduitse leest wor-

h geschoeid. De industrie, de economie, de Mark, de sport.at vind ik beangstigend".

De topsport zal zich voortaan zelf
moeten bedruipen. Uit financiële
overwegingen kan voorlopig al-
leen de breedtesport met geld
worden gevoed. Chaos is troef,
want de Staatskas is bijna leeg. De
topsport ligt, platweg gezegd, op
zijn kont. Veel clubs verkeren in
liquiditeitsproblemen of hebben
het veld reeds moeten ruimen. „Er
zijn sponsors en bedrijven nodig.
Maar er is niemand die een Mark
in een failliete boel wil steken. Bo-
vendien moeten de bedrijven
eerst hun eigen problemen zien op
te lossen. Er zit niets anders óp
dan dat de clubs gaan fuseren".

mijnrentree in het Grand Prix-cir-
cuit. Mijn hoofddoel is uiteraard
het Europees kampioenschap in
Split. In Joegoslavië hoop ik mijn
prestaties van het EK in Stuttgart
(goud op de 200 meter en het ver-
springen, red.) te evenaren".

Professionalisme is thans het
toverwoord. Maar eigenlijk heeft
Heike Drechsler altijd een bepaal-
de aversie gehad tegen de prof-
sport. „Alléén sport maakt onno-

Comeback
Ondertussen werkt Heike Drechs-
ler keihard aan haar comeback op
de atletiekbaan. Schoonvader
Drechsler houdt als nieuwe trai-
ner(„Ik zocht nieuwemotivatie en
die vond ik niet meer bij Peter
Hein") de progressie nauwgezetin
de gaten. „Kracht en uithoudings-
vermogen zijn goed. Nu moeten

De ontwikkelingen in de DDR
volgden elkaar eind vorig jaar in
razendsnel tempo op. Onthullin-
gen, verdenkingen en verdacht-
makingen. De pedagogie-studente
kan begrip opbrengen voor de
mensen, die decennia lang in een
isolement hebben geleefd en nu
hun ongenoegen uiten over de de-
viezen-verslindende sport. „Het
klinkt paradoxaal, maar juist om-
dat het Sportsysteem perfect
werkte kwam de topsport in dis-
krediet. Er werden prestaties gele-
verd, terwijl het in de economie
van geen kant liep. De mensen
vroegen zich af hoe dat kon. Om-
dat het topsportgebeuren altijd
achter gesloten deuren plaats-
vond, konden dingen uit de duim
worden gezogen. Mensen reageer-

geen flauw benul van de talloze
problemen. Mede omdat ik veel
vergaderingen miste. Wij sporters
waren veel op reis, leefden in een
andere wereld; een schijnwereld.
Alles was gericht op de sport Pas
tijdens de revolutie werden mijn
ogen geopend. Ik was geschokt en
ontluisterd. Dat sport en politiek
zo extreem samengaan, dat mag
nooit meer gebeuren".
Heike Drechsler zegt intens de
nieuwe vrijheid te genieten. „Het
is een heerlijk gevoel om te leven
in een visa-vrij land. Er staat nie-
mand meer achter je, die je op de
vingerskijkt ofdie je op jeverant-
woordelijkheden wijst. Amper
een jaar geleden nog werd ons als
volwassenen altijd verteld hoe we
ons te gedragen hadden en hoe
laat we naar bed moesten. We kre-
gen dingen in de mond gelegd en
gaf je ooit je eigen mening, dan
stond je daarin alleen en wachtten
je sancties. Ik heb me geconfor-
meerd aan veel zaken. Ik had
angst dat ik van het toneel zou ver-

*'ke Drechsler is een slanke, rij-
l^e verschijning. Spontaan en
50j..- Vriendelijke en vooral men-jJk.Een ster zonder sterallures;
sul symbool van wilskracht. Ge-

n in mocneuze sportkledij
sa j'kt de sprintster/verspringster
jjMen met het hoogspringtalent

oros aan naar rentree op
o sportcomplex van Motor Jena.

{>J^d de accommodatie aan de
w^ies-Ring hangt een sfeer van
t^aarlozing, maar hoe onderko-
tL*1 °^e gebouwen ook zijn, voorHj^Portbeoefing zijn de voorzie-agen perfect.

November 1989 was een bewogen
maand voor de familie Drechsler.
In de eerste plaats door de geboor-
te van zoon Tony (1 november) en
vervolgens door de revolutie (en-
kele dagen later). „Ik heb alles
nauwgezetvia de televisie kunnen
volgen. Ik kon mijn ogen nauwe-
lijks geloven. Dat kan niet waar
zijn dacht ik. De DDR was immers
altijd zo soeverein naar buiten ge-
treden. Problemen in de econo-
mie waren er altijd al, maar dat die
van de ene op de andere dag zou-
den escaleren in een revolutie, had
ik nimmer voor mogelijk gehou-
den. Het ging allemaal zo snel.
Van het ene op het andere mo-
ment was de muur open. Ik was zo
blij als een klein kind".

to Ultenstaanders dachten dat de"|^PsPort een hemel in een hel was.
werkelijkheid wordt veel ge-
jogd van ons improvisatietalent.
(!„ mensen schrikken als ze deItJMitieve faciliteiten zien. Het
tij» Cntcentrum is zeer slecht geou-
Wp den de sprinthal behoeft al
Ii6l^ een onderhoudsbeurt. We
gj^ °en er mee leren leven. Zo
L § het nu eenmaal met alles int oude DDR-leven'".

" Verspringster/sprintsterHeike Drechsler (rechts) wordt sinds januari getraind door haar schoonva-
der. Erich Drechsler is tevens verantwoordelijk voor de hoogspringers van SC Motor Jena, waartoe ook
de talentvolle Britta Vörös (midden) behoort.

Zuivering
V 0 gesprek vindt plaats in het
Je lbalstadion van Carl Zeiss
Vri Ruim een halfjaar geleden
Spe^er» interviews nog geregis-
ger/* door clubvertegenwoordi-
H&3 Door de zuivering van de Ho-
fle sportofficials zijn

eesten van net Podium ver-
cWnen- „Veel- mensen hebben de

tnoeten verlaten. Daarbij ook
Mr! cneftrainer, in wiens bijzijn
tfiQp 1 het verleden al mijn fanmail

st openen".

i drechsler oogt ontspannen.
''ï j

een nieuw leven begonnen
tV geboorte van haar zoon
f^j. ,v en de politieke klimaatsve-
st^ering. De 25-jarige atlete
'^Vf. daarom vreugde en nieuwe
b^slust uit. „Door de bevalling
Ü^'k een halfjaar uit de runningeest. In januari heb ik de trai-
te g hervat. Vooral die eerste drie
S^'J vielen enorm tegen. Ik had
'uw?,kracht meer in de benen. Ge-
-0v 6 'S heb ik die periode snel

bonnen. Eind juni maak ik

Uithangbord
Heike Drechsler liep en sprongwereldrecords. Ze werd wereld-
kampioene in 1983 en won tijdens
de Spelen in Seoel eenmaal zilver
(ver) en tweemaal brons (100 en
200 meter). Ze had het idee presta-
ties te leveren voor de massa,
maar deed het in werkelijkheid
vooral voor die eenling in het Po--
litburo. Heike Drechsler ziet daar-
om om in wrok. Ze vervloekt de
toenmalige staatsleiding en hekell
het beleid van de sportbonzen
„Ze hebben de mensen gechica-
neerd en gecontroleerd.Wij, de zo-
genaamdemodelatleten, waren de
uithangborden van de politieke
leiding. Wij werden vereenzelvigd
met ministers. Wij werden mis-
bruikt. Die rol werd ons opge-
drongen, zonder dat we ons daar-
van bewust waren. Ik heb zelf na-
mens de Freie Deutsche Jugend
zitting gehad in de Volkskammer.
Ik was trots, want dat was voor
een jongeDDR-burger het absolu-
te hoogtepunt. Ik deed het puur
vanwege de representatie. Achter-
afheb ik daarveel spijt van. Ik had
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mmm In de winkel wacht u 'n leukeAloha verrassing van C&A, en é? Martinair Holland
fk. ■ J vakantres The otherDutch airline

5-Pockets western jeansvan «n Lichtgewicht pantalon met « Katoenen Avanti bandplooi- *g Katoenen Angelo Litrico band- Wijde taupe Avanti bandplooibroek ,g Naturelkieurïge Angelo Litrico bandplooi- -jQ Lichtblauwe Canda pantalon met riem. qQ
nDlim7

gebleekte blue denim. óLï" riem. Polyester/viscose. 1/.~ broek in lila of lime. . *r7." plooibroek met riem. JJr van katoen met dobby-effekt. O"" broek van linnen/katoen. Met riem. /"" Polyester/wol. O' 1
BRM-w/

_^

Ja, natuurlijk, ben ik halsoverkop naar (^tr) T^^\Z'if^TA
m'n dealer gesprint. Want in die sportieve

§

outfit is ie maar tijdelijk leverbaar.
En dat tegen een heel uitgekiende prijs.

Waar m'n dealer nog eens een onweerstaan-

bare inruilprijs naast zet.

■"Een speciaal model.
Hs^^^B^^H Een kanjer van een inruilprijs._____ Daar laat ik alles voor staan!"

Neem nou de Corolla Hatchback.
Op zich aleen puur sportieve auto met zn
snelle styling en zn multikleppen, multipoint
injectie en 3-wegkatalysator. Krachtig, maar >

SËébW
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.^g^f^gjj^ Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VRRaamsdonksveer. Tel. 01621-85900. *sks Toyota, nummer 1 in 4tÊm\^e Toyota's hebben 3 jaar garantie en 6 jaar carrosserie-
LOUWMAnSfFARQUI Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. multikleppentechniek. >^gpf garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. ,. ,—. ,.. —
HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN 8.V.-Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728«OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Provincialewég Zuid 91 -Te1.04492-1814"POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJAN BAKKES
B.V. -Roermondseweg 16A -Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 " MAASTRICHT-AUTO PETIT MAASTRICHTB.V. - Molensingel 11 -Tel. 043-616900 "SCHINOPGEUL-'GARAGEWIERTZ-Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258«SITTARD-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Rijksweg Zuid2l2 -Tel. 04490-21000"SUSTEREN-'AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V.-
Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.
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HEERLEN - Er wordt heel wat
afgelopen in dit landje. Van 's
morgens vroeg tot diep in de
nacht, langs polderpad en stads-
rondweg, altijd is er wel ergens
een jogger ofrunner op pad. Be-
zig de conditie te verbeteren of
overtollig vet kwijt te raken. De
een is een verbeten kilometer-
vreter en houdt zich aan strakke
oefenschema's, de ander neemt
de hele loopmanie wat luchthar-
tiger op en trekt zijn schoenen al-
leen aan, wanneer er tijd voor is
en het weer daartoe uitnodigt.
Voor beide wordt een onderdeel
steeds belangrijker: het schoei-
sel. Want hardlopen kan niet
meer op de oude gympies of de
voor enkele tientjes in een wa-
renhuis gekochte sportschoe-
nen. Integendeel. Een beetjerun-
ner loopt op gel, air of een ener-
gy-return system, met of zonder
torsion.

Dokter Gerard Hermans, 53 jaaren geboren te Venlo,
is als orthopedisch chirurg verbonden aan het zieken-
huis in Hilversum. De medicus werd na zijn studie in
Nijmegen, nadat hij al het assistentschap in het
Noordhollands hospitaal had bekleed, gevraagd deel
uit te maken van dekleine orthopedische afdeling van
het oude Rooms Katholieke Ziekenhuis in Hilversum.
De arts accepteerde diefunctie en verruilde het gemoe-
delijke Noordlimburgse Venlo voor 't Gooi. Daar be-
gon hij zijn reputatie als orthopeed, en dan vooral als
kniespecialist, op te bouwen. Via de aangeboren en
verworven ziekten en letsels van het houdings- en be-
wegingsapparaat kwam hij als vanzelf in de sportge-
neeskunde terecht waarin hij inmiddels een grote
naam heeft opgebouwd, vergelijkbaar met dievan dr.
Martens, de arts dieRuud Gullit behandelde. Dankzij
zijn goede resultaten met sportblessures werd hij al
gauw benaderd om functies te bekleden bij het lOC,
het NOC, deKNVB, deKNHB en deKNSB. Daarnaast
is Hermans bestuurslid van medische organisaties als
de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Internatio-
nal Society for Surgery of the Knee en het FIM, de we-
reldorganisatie van sportartsen. Als gerenommeerd
sportarts werd hij al driemaal gevraagd om Neder-
landse atleten te begeleiden naar Olympische hoogten,
in Moskou, Los Angeles en Seoel. Voor de Olympische
Spelen in '92 in Barcelona heeft hij ook weer een uitno-
diging op zak.

Dr. Gerard Hermans: 'Atletiek een bij uitstek gezonde sport'

Geneesheer en
globetrotter

JÜLVERSUM - Hij is net: uit Istanboel waar hij: vergadering van het'OC bijwoonde; een bijeen-
komst waar de Europese
'teelnemers aan de Olympi-
sche Spelen elkaar troffen.üaarna moest hij nog een le-

in Heerenveen verzor-gen. Als dr. Gerard 'Sjung'
ermans, niet op reis is

"oor een van zijn vele activi-sten binnen de sportwe-
is hij wel onderweg in

labyrint van de knie.v^n kruisband naar menis-cus v jce versa. Of het nou
[ et gewricht van prins Wil-

jemAlexander ofdat van at-'e^t Cor Lambregts betreft,ar- Hermans werkt altijd
j êt die nauwgezetheid en
jjefdevoor hetvak waarmee
jjy zich geschaard heeft on-

het illustere rijtje na-
en van artsen als Perug-

s3» Mariani en Martens.

door hans straus

"Dr. Sjung Hermans, orthopeed en kniespecialist, temidden van de attributenvan zijn
uafc in het Hilversumse ziekenhuis. Foto: KASTERMANS

tot het gesprek metJr- Hermans vormt een onlangs
jkPubliceerd KNAU-rapport,
:?n enquête van de Koninklijke
pderlandse Atletiek Unie onder
°Pers in Nederland, over blessu-es in de atletiek. Een onderwerp
??t Hermans niet alleen uit me-
Jsch oogpunt, na aan het hart
?St, want hy is immers zelf een
artstochtelijk sporter die met

schaatsen, hockey en trim-
en hoog in het vaandel heeft

.'aan. „Trimmen, gewoon lopen,
"|at is toch de meest natuurlijke
ü makkelijke wijze om de con-jtie op peil te houden?", alduse Limburgse arts. Maar het jog-

pft of trimmen en het lichame-
sWelzijn lopen niet altijd hand
Ij1 hand. En zeker niet daar waar

& loper van plan is zijn grenzen
* Verkennen of zelfs te verleg-gen.

door frans dreissen
*TTARD - Een soms sluimerende onvrede met een le-

eswijze van veel eten en weinig beweging blijkt een van,e Voornaamste drijfveren om te gaan hardlopen. Gezond-
i eid en conditie zijn de sleutelbegrippen. Ook sociaal con-
i^ct en gezelligheid spelen in toenemende mate een rol.
v °oral de ongeorganiseerde atletiek is in beweging. Hard-
?ï>en, trimmen en joggen. Volgens de laatste rapporten
f°en anderhalfmiljoen mensen op de een ofandere maniere§elmatig aan atletiek.

'Sport overdag'
voor mensen
die er even

tussenuit wUlen

bet recreatieve lopen is populair
ss?.^at het voldoet aan een men-
£ Hlke behoefte: ontspanning.
o\vel fysiek als psychisch. Lo-n als therapie. Een openbare
j3» is al voldoende om hard teunnen gaan lopen. Frappant isU^ gegeven dat veel mensen
L en m°fna een crisis in nun
L^ en de trimschoenen aantrek-
H?1*- Het tijdstip waarop iemand
v 6t hardlopen begint, markeert
lak in meerdere opzichten eenccrPunt in het leven.

is ook de grote inte-sse voor de sport in de zoge-
JaTmdc 'midlife'-groep (30-50
tjsy- Ruim de helft van de ander-
VJ* miljoen trimmers/joggers
*o vn deze categorie, die blijft
tg? en naar mogelijkheden om
v *Unnen gaanofte kunnen blij-
~rri sporten. Het is ook juist dezeHj^P die de Atletiekunie de
jjre^ste zorgen baart. Via tal van
(jj^cten (sport overdag; bc-
-|fsatletiek en atletiek om ge-

k
oU(*er te worden) probeert

tielf ne* Dechijven van atle-
fen Voorai overdag te stimule-

■ 'Sport overdag' betekent één tot
anderhalf uur sporten in de
meest ruime zin van het woord.
„Er wordt aandacht besteed aan
de warming-up, aan rekkingsoe-
feningen, aan het verbeteren van
de looptechniek en de houding
enzovoort. Er is gratis koffie en
regelmatig worden nog mensen,
zoals doktoren, diëtisten etcetera
uitgenodigd om informatie te
verstrekken".

die er eigenlijk een hekel aan
hebben, maar bevrediging vin-
den in het moment dat ze 7-10
km achter elkaar kunnen hollen,
wetende dat beweging goed is
voor het lichaam.

krijgen er ook ontzettend veel
voor terug. Deskundige begelei-
ding, schema's voor de rest van
de week, allerlei tips en niet te
vergeten de koffie". Bovendien
hebben onderzoeken aange-
toond dat blessures tijdens het
gemeenschappelijk sporten tijdi-
ger worden onderkend. Er zijn
trimmers die zich identificeren
met grote lopers. Ze maken we-
kelijks vele kilometers en dat is
vaak vragen om moeilijkheden.
Ze verleggen pijngrenzen omdat
ze gebiologeerd zijn door de ge-
dachte dat ze een bepaald aantal
kilometers moeten, lopen. „Daar
waken wij juistvoor", zegt Nic de
Groot. „Met onze methode boe-
ken de mensen ook sneller resul-
taat. Lopers hebben steun aan el-
kaar en kunnen ervaringen uit-
wisselen".

De Groot werkt met een vijftal
groepen. Mensen die de mara-
thon willen lopen, mensen die
een halve marathon willen uitlo-
pen, lopers die de halve mara-
thontijd willen aanscherpen, een
groep diewil trainen tot 10km en
de niet-prestatief-gerichten.

„Maar men is er nog lang niet",
stelt Nic de Groot tot slot vast.
„Er moeten nog meer mogelijk-
heden komen om overdag te
sporten. Overigens zouden ook
bedrijven wakker geschud moe-
ten worden. In Japan is het een
alledaags verschijnsel, in Neder-
land een uitzondering als een
werkgever zijn werknemer ver-
plicht tot enige sportactiviteit.
Bij de politie in Eindhoven
wordt er in de tijd van de baas ge-
sport. Dat levert de werkgever
geld op. Het ziekteverzuim is
minder, de mensen zijn fitter en
de sfeer in de groep is beter. Dat
zouden andere bedrijven moeten
overnemen".
Sport overdag is er ondere andere in:
HEERLEN: Emma-sportpark, elke don-
derdag tussen 9.30 en 11.00 uur onder
leiding van Nic de Groot.
KERKRADE: Sportpark Kaalheide
elke dinsdag en donderdag tussen 9.30
en 10.30uur onderleiding van Han Vos.
SITTARD: De Baandert, elke maandag,
woensdag en vrijdag tussen 9.30 en
11.00 uur onder leiding van Nic de
Groot.
MAASTRICHT: dagelijks van 12.30-
-13.30 uur sporthal Randwijck, dinsdag
(15.45 uur) woensdag (19.00) en donder-
dag (15.45 uur) DBSV-velden. Zaterdag
14.00 uur Kimbria, sportpark Jekerdal.

„Vooral de afstanden tot tien ki-
lometer zijn immens populair.
Niemand is overigens verplicht
om wekelijks aan de trainingen
deel te nemen. Er wordt ook niet
louter en alleen op de baan gelo-
pen. Veel gebeurt ook op de hei-
de of in de bossen. Het fijne van
sport-overdag is bovendien dat
ongeacht de weersomstandighe-
den, de bijeenkomsten het hele
jaar doorgaan. Al zullen we bij
uitzonderlijk slecht weer bij-
voorbeeld een alternatief pro-
gramma'in elkaar draaien, waar-
in bijvoorbeeld wat wordt ver-
teld over de verzorging, de voe-
ding etcetera".

„De leeftijden lopen flink uit el-
kaar", zegt De Groot. „Er zijn
mannen en vrouwen tussen de 20
en 65 jaar. Opvallend is vooral de
interesse bij de 55-plussers, die
bijvoorbeeld het tennis niet meer
zien zitten, om één of meerdere
dagen per week deel te nemen
aan een training. Maar sport-
overdag valt ook goed te combi-
neren met andere sporten. Hard-
lopen is de basis van veel spor-
ten".

Primair blijft uiteraard het spor-
ten zelf. Onder deskundige lei-
ding en met behulp van sche-
ma's kunnen de mensen op de
diverse atletiekbanen aan de
slag. „Ons streven is om per
maand honderd meter vooruit te
gaan op de Coopertest (duurloop
van 12 minuten). Na tien weken
moet iemand al lekker een half
uur kunnen dribbelen. Uiteraard
moet het plezier in het sporten
voorop blijven staan", zegt Nic
de Groot.

De sportartikelengigant Adidas
benadert de loopschoen met de
Torsion - '„de beslissende stap
naar het onbelemmerde natuur-
lijke lopen" - op een heel andere
wijze. Door een inkeping in de
middenzooi wordt de schoen fle-
xibel en kan het voorste deelin
de lengte as draaien (torderen)
ten opzichte van het hakgedeel-
te. Omdat de ondergrond vaak
onregelmatig is, worden zo bles-
sures voorkomen. De gele 'tor-
sion control bar' moet er juist
weer voor zorgen dat de schoen
niet te slap wordt.

Brooks, Nike en Asics passen
min of meer hetzelfde systeem
toe. Bij Asics heet het eenvoudig
Gel en: „U moet er op lopen om
het te geloven". Het bestaat uit
kussentjes met een dikke vloei-
stof in hak en zool. Brooks -„The
brains and the beauties"- noemt
een gelijksoortig systeem met
vloeistofdievan de ene kamer in
de andere wordt geperst Hydro-
flow.Bij Nike heet hetzelfde sys-
teem Air Base en zijn de buisjes
of kamers iets anders gevormd
en gevuld met lucht. Uit een test
van de Consumentenbond in
1988 kwam de Air Pegasus als
enige schoen met het predikaat
'zeer goed' uit de bus. Nike
brengt overigens zelfs - typisch
Amerikaans? - sportschoenen
voor baby's onder de namen
Baby Challenger Court en Baby
Trainer 11.

Een van de grote problemen
waarmee de projecten kampen is
de drempelvrees. Vaak wordt er
geredeneerd dat 'een vereniging
verplichtingen met zich mee-
brengt. „Dat is bij sport-overdag
juist niet het geval. De mensen
betalen per keer drie gulden of
kopen een knipkaart: 10 keer
voor 25 gulden. Drie gulden per
keer lijkt veel, maar de mensen

Lange tijd bewoog sport-overdag
zich in de 'huisvrouwensfeer.
Van dat stempel heeft het project
zich stilaan weten te verlossen.
Huisvrouwen, professoren, stu-
denten, administratieve mede-
werkers. Sport-overdag werkt
egaliserend. De deelnemers kun-
nen globaal in twee categorieën
worden verdeeld: a) zij diehet lo-
pen meteen op waarde schatten
en er verslaafd aan raken, b) zij

'o

behort over<*ag' speelt in op de
doften van veel mensen.. Nic
Va„ r°°t, die sinds 1 april al een
{^■■dienstverband heeft bij de
Cep (Atletiekunie), introdu-
in 1^het fenomeen vijfjaar ge-

reeds in Sittard. Vier en-
tvj^Usiastelingen waren present
aam ns de eerste training; een
*esr dat weldra groeide naar
v "g per keer. Tegenwoordig
W*' het Pr°Ject in Weert, Sit-
sen' Kerkrade en Heerlen.
Wf een die overdag even tijd
4Jr't,kan bij ons terecht. Alles is
Ver ezig om op een gezonde en
L antwoorde manier met sport
eg 2'g te zijn", zegt De Groot (28),
% k-

als STK-functionaris ac-
[f, atletiekvereniging Unitas. Sittard.

Wie goede loopschoenen wil ko-
pen, staat niet vopr een eenvou-
dige keus. Hij verdwaalt in een
woud van merken en systemen.
Daarom luidt ons advies: Koop
goede schoenen maar „Run for
fun".

immneu is en Diijrt een rage. Jegeeft het lichaam bij wijze van
spreken een onderhoudsbeurt enkunt weer even tegen eenstootje. DeKNAU, die in het ver-leden met afgrijzen de explosie-
ve, ongeorganiseerde trimgolf
volgde, heeft eindelijk ingezien
dat ook de niet-gelicentieerde
sporter aandacht behoeft. Met
een project als sport-overdag
speelt de bond(zij het wat laat) inop de behoefte om op een verant-woorde manier meer te bewegen.

Karhu -„Athletic footware, the
system of the future"- werkt met
de ortix-collectie. Dat houdt in
dat er voor elke schoen gekozen
kan worden uit verscheidene
binnenzolen die bepaalde afwij-
kingen corrigeren. Nieuw is het
Fulcrum-systeem met een ba-
lanspunt in de zool, ongeveer in
het midden van de schoen. De
driehoekige wig, een soort kan-
telpunt, zorgt voor een snelle
overgang van landing naar afzet.
De afwikkeling wordt verhoogd
en de stabiliteit blijft groot.

ken. Ik zou het lijstje hierboven
liefst andersom willen zien."

lopers kan gebruik maken van
directe medische begeleiding, is
dat niet te weinig om blessures
te behandelen?
„Behandelen is sowieso mosterd
na de maaltijd. Preventie is het
toverwoord. En preventie is
meer dan het ter beschikking
hebbenvan incidentele sportme-
dische adviezen en hulp. Als je
echt preventief bezig wil zijn dan
zul jeeen intensiefsysteem dicht
bij de sporters moeten opzetten,
waarmee het gezondheidsbesef
van de atleten wordt gewijzigd.
Als dat gebeurt zou je alleen al in
de voetballerij 75 % van alle on-
gevallen kunnen voorkomen, zo
blijkt uit een Zweeds onderzoek.
Die gegevens dienen als basis
voor het blessurepreventiepro-
gramma van het NISG, het Na-
tionaal Instituut voor Sportge-
neeskunde. Acties als 'Blessures
blijf ze de baas' vloeiden daar al
uit voort."

Dat is dus niet altijd gezond, met
name door motieven van buiten.
Sponsors bijvoorbeeld, brengen
financiële belasting met zich
mee. Die externe belangen cul-
mineren dan in de belangen van
een man of een vrouw die als ge-
volg daarvan te ver gaat."

ingewikkeld spel als handbal of
voetbal laat doen is het rende-
ment en dus de beleving nihil.
Het is beter om eenvoudige be-
weginssporten als fietsen, lopen
of zwemmen te bedrijven. Die
kan iedereen met een normale
gezondheid, met veel minder
kans op problemen, weer snel
oppikken. Bovendien zijn derge-
lijke activiteiten goed te doseren,
want je maakt zelf uit hoeveel je
loopt. Op een voetbalveld be-
paalt een ander dat."

Dan lijkt de vraag of sport ge-
zond is wel op zijn plaats?
„Het is gezond om te sporten,
tenminste als je sport in de zin
van trapsgewijs opgebouwde
training beoefent. Daarvan is on-
omstotelijk bewezen dat het ge-
zond is. Zowel in cardiologisch
opzicht als voor het bewegings-
en houdings apparaat, kortom
het lichaam zelf. Ook in geeste-
lijk opzicht is het goed om te
sporten, het houdt mensen sta-
biel."

Zoveel merken, zoveel systemen.
Reebok -„Get the feeling"- heeft
er zelfs twee. Het energy return
system (ERS) wordt gebracht als
de actieve loopzooien bestaat uit
buisjes in de hiel die worden sa-
mengedrukt en weer uitveren.
Nieuw is het hexalite systeem,
een ultra lichte schokdemping
door een honingraatstructuur in
hiel en zool.

De grote merken in loopschoe-
nen zijn Karhu, Asics, Brooks,
Reebok, Nike, Etonic en Sauco-
ny. Adidas lijkt met het torsion-
systeem de slag te hebben verlo-
ren. De schoen wordt wel goed
verkocht, maar niet aan lopers.
Het is vaak de stadsjeugd dievalt
voor de naam en de mooie
kleurtjes.

Voor welk merk gekozen moet
worden hangt af van vele facto-
ren. Voor een bedrag van rond de
200 gulden zijn er eigenlijk geen
slechte schoenen meer te koop.
Twee belangrijke factoren zijn
het gewichtvan de loper en de af-
stand die hij of zij gemiddeld per
week aflegt. Ook tellen mee op
wat voor ondergrond wordt ge-
rend en hoe de loper zijn voet
neerzet. De meeste joggers pro-
neren een beetje. Dat betekent
dat ze met de enkels naar binnen
lopen, een kleine groep loopt op
de buitenkant van de zool en su-
pineert.

De loopsport is door het streven
naar gezond en groen leven, big
business geworden en de grote
merken springen daar gretig op
in. Stabiliteit en een goede
schokdemping zijn de belang-
rijkste eisen waaraan een loop-
schoen moet voldoen. Vooral de
demping, omdat bepaalde delen
van een schoen tijdens het lopen
bij elke stap drie maal het ge-
wicht van de loper moet verwer-
ken. Voor iemand van 75kilo be-
tekent dat dus dat het schoeisel
per pas een dreun van 225 kilo
krijgt. Geen enkele schokdem-
ping houdt dat langvol. De slijta-
ge is dan ook groot. Een goede
schoen gaat gemiddeld zon 1200
tot 1500 kilometer mee. Vervan-
gen is dan nodig, want wie door-
gaat op schoenen waar, onge-
merkt, de demping van vermin-
dert, loopt gegarandeerd een
blessure op.

„Op sommige specifieke gebie-
denin de geneeskunde liggen we
tenminste vijfjaar achter op bij-
voorbeeld de Verenigde Staten,
en ik vrees dat het einde nog niet
in zicht is, gezien de.bezuinigin-
gen die de politici ons opleggen."
Dat zal arts en wereldreiziger
Sjung Hermans er niet van weer-
houden de duistere spelonken
van het meest ingewikkelde ge-
wricht dat de mens bezit te blij-
ven verkennen.

Schoeisel
Hoe belangrijk is goed schoei-
sel?
„Schoeisel is heel belangrijk. Het
probleem is dat schoeisel fa-
brieksmatig, seriematig voor
mensen gemaakt wordt. De voet
en de manier van bewegen ver-
schillen echter van mens tot
mens, neem een atleet als Cor
Lambregts, een loper van het
leptosome type, erg fragiel en
snel geblesseerd. Hij zal ander
eisen aan zijn schoenen stellen
als een recreatief loper. De
schoen blijft dus altijd een com-
promis, want steun staat haaks
op souplesse. Dan zit je alweer
met een materiaalprobleem,
want een materiaal dat soepel is,
is per definitie niet stijf en sterk.
Geleidelijk aankomt er meer be-
grip voor de essentiële eisen die
sporters aan schoeisel stellen."

Achterstand

Trimsport
in beweging

Is topsport gezond?
„Topsport is een ander verhaal

liefst 24,8 % van de geën-
quêteerde lopers raakte afgelo-
!jen jaar zodanig geblesseerd dat'e training geheel of gedeeltelijk
«staakt moest worden. Dat per-
a?.n^age bevreemdt dr. Hermans

„Dat is op zich geen
getal, in de groep 20

"ft 29-jarigen is het percentage
£elfs 32,9 %. Dat heeft alles te ma-
-0? 1» met het feit dat de lopers in
le leeftijdscategorie zichzelf een

gaarder regime opleggen, ze
?aan dieper en riskeren daarmeeKvvetsuren."

De favoriete maatregelen bij lo-
pers tegen sportblessures zijn
respectievelijk: geleidelijke
trainingsopbouw, goed schoei-
sel, spörtkeuringen, trainings-
adviezen en lezen over blessure-
preventie. Klopt die volgorde?
„Nee, informatie die de sporter
zelfheeft is het belangrijkste wa-
pen tegen sportblessures, tegen-
woordig kun je daar in heel toe-
gankelijke brochures over lezen.
Hoe meer je van je body weet,
hoebeter jenaar je eigen lichaam
kunt luisteren, want de signalen
ontstaan heel sluipend. De spor-
ter zelf moet ze het eerste opmer-

Is atletiek een bij uitstek aan te
raden vorm van sport?
„Atletiek is een bij uitstek gezon-
de sport. Met name als men lang
niet aan sport heeft gedaan. Men-
sen die lang hebben stilgelegen,
lijden aan bewegingsarmoede.
Coördinatie en behendigheid ne-
men af. Als je die personen een Maar 25% van de geënquêteerde

Blessurepreventie
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Nederlandse mannen

04 Halve marathon Festina Venlo
04 Sen. en AB-jun. wedstrijd Unitas Sittard
06 Int. atletiekgala Achilles TopKerkrade
09 Zuidelijke pupillen spelen Venray Regio
09 Sen. en AB-jun. werpmiddag Swift Roermond
10 Grensland Marathon Unitas Sittard
10 Zuidelijk C-jun.spelen Caesar Beek
10 Volksparkloop AV Tegelen
10 Bemelenloop Kimbria Maastricht
12 Sen. en AB-jun. wedst. Achilles Top Kerkrade
16 Pupillen comp.wedstr. SwiftRoermond
16 Pupillen comp.wedstr. Caesar Beek
16 CD jun.wedstrijd Unitas Sittard
17 2de sen. competitiewedstr. AV Weert
22 Rabo Singelloop AV Weert
23 CD jun. en pup.wedstr. Achilles TopKerkrade
24 2deAB jun. competitiewedstr. Unitas Sittard
26 Open avondwedstrijd Festina Venlo
26 Sen. en AB-jun. wedstrijd Kimbria/AV'34
27 Volksloop AV Tegelen .
30 CD jun.comp.wedstr. AV Weert
30 CD jun.comp.wedstr. Caesar Beek
30 Sen. en AB-jun.wedstr. Unitas Sittard

JULI
01 Stadsloop AV Mergelland Gulpen
03 Sen. en AB-jun. wedstr. Venray Regio
06 10 km Glanerbrookloop St. Geleen Beweegt
07 Sen. en AB jun. wedstr. Achilles Top Kerkrade
13 Sen. en AB jun. wedstr. Kimbria/AV'34 Maastricht
21 Sen. en AB jun. wedstr. Achilles Top Kerkrade
22 Centrumloop AV Mergelland Gulpen
28 Sen. en AB jun. wedstr. Unitas Sittard

AUGUSTUS
04 Sen. en AB jun. wedstr. Achilles TopKerkrade
05 Stratenloop Mheer Maasrunner Eysden
11 Sen. en AB jun.wedstr. Unitas Sittard
16 Sen. en AB jun. wedstr. Achilles TopKerkrade
17 Volksloop AVON Heerlen
19 Bakkerloop AV Mergelland Gulpen
21 Sen. en AB jun. wedstr. Kimbria/AV'34 Maastricht
25 Halve marathon Blerick Festina Venlo
25 Werp en springmiddag AV Tegelen
25 Volksloop AV Tegelen
25 7 km bergloop STB Landgraaf
25 10 km wegwedstrijd Maasrunners Eysden
25 Sen. en AB jun.wedstr. Unitas Sittard
26 Sen. en AB jun. wedstr. Caesar Beek
26 CD jun. en pup. wedstr. AVON Heerlen
29 Sen. en AB jun.wedstr. Kimbria/AV'34 Maastricht

SEPTEMBER
01 Sen. en AB jun.wedstr. Achilles Top Kerkrade
01 Pupillenwedstrijd Unitas Sittard
02 Halve en kwart marathon Heerlen
02 CD jun. en pup. wedstr. Swift Roermond
04 Volksloop AV Tegelen
06 Klevarieloop AV Mergelland Gulpen
07 Avondwedstrijd Swift Roermond
09 Stratenloop Eysden Maasrunners
15 D jun. en pup.wedstr. Achilles Top Kerkrade
15 Sen. en AB jun.wedstr. Kimbria/AV'34 Maastricht
19 10 km wegwedstrijd St. Geleen Beweegt
22 Sen. en AB jun.wedstr. Unitas Sittard
23 Stadsloop Maastricht SSM Maastricht
30 Halve marathon AV Venray
30 Jeugdwedstrijd AV Tegelen

OKTOBER
06 Volksloop AV Tegelen
06 Kwart marathon Caesar Beek
07 CD jun. en pup. wedstr. Swift Roermond
07 Centrumloop Achilles Top Kerkrade
13 10 km van Wijk AV'34 Maastricht
21 15 km koppelloop STB Landgraaf
21 Welterhofloop AVON Heerlen
27 Werpmiddag Swift Roermond
28 TV Torenloop Herkenbosch Swift Roermond

EEUWIGE RANGLIJST
2.09.01 Gerard Nijboer Daventria Amsterdam 26.04.80
2.10.04 Marti ten Kate Fortis Rotterdam 16.04.89
2.11.02 Cor Lambregts Unitas Rotterdam 20.04.85
2.11.41 Cor Vriend PSV Westland 07.04.84
2.12.22 John Vermeule Dynamo Westland 08.04.89
2.12.41 Rudy Verriet Nijmegen Westland 07.04.84
2.13.15 Ray Crabb Afcent Str Londen 17.04.83
2.13.15 Jos Sasse AVA Frankfurt ' 30.10.88
2.13.16 Tony Dirks De Keien Westland 08.04.89
2.13.43 Kim Reijnierse Dynamo Berchem 10.09.89
2.13.45 Jacques Valentin Olympus Westland 07.04.84
2.14.02 Roelof Veld Daventria Sneek 10.06.78
2.14.08 Richard Vollenbroek MPM W-Berlijn 04.10.87
2.14.14 Barry Kneppers AAC Tokio 08.02.81
2.14.47 " Ko vd Weijden AV " Sneek 10.06.78
2.14.52 Peter Rusman Unitas Rotterdam 20.04.85
2.15.14 Aart Stigter AAV Amsterdam 07.05.89
2.15.32 Adri Hartveld AAV Westland 12.04.86
2.15.49 Max van Wersch Achilles/T Westland 13.04.85
2.16.14 Dick Tesselaar Hollandia W-Berlijn 02.10.89

46. 2.20.42 Marcel de Veen Achilles/T Rotterdam 16.04.89
56. 2.21.41 Harry Driessen Kimbria Westland 13.04.85
84. 2.23.41 Bert Jacobse Kimbria Zwolle 27.10.79
88. 2.24.05 No Opdenoordt Kimbria Rotterdam 01.07.72
90.2.24.16 Paul Peeters Achilles/T Hüsum 28.09.74
112.2.25.19 Jacques Fiers Nederland Utrecht 27.04.86
120. 2.25.34 Pedre Brinaru Unitas Apeldoorn 03.02.90
123. 2.25.53 Peter vd Aart Nederland Rotterdam 19.04.86
128. 2.26.04 John Verhiel Achilles/T Rotterdam 14.04.84
134. 2.26.35 Derek Cornell Afcent Str Rotterdam 17.04.88
142. 2.26.50 Gé Krekelberg Swift Amersfoort 19.09.81
158. 2.27.28 Eugène Janssen Unitas W-Berlijn 30.09.84
180. 2.28.07 Matthijs van Deursen Tegelen W-Berlijn 02.10.89
187. 2.28.25 Har Pollen Festina Eindhoven 23.09.84
195.2.28.38 Henk van Zantvoort Weert Westland . 12.04.86
215. 2.29.13 Lou MaasKimbria Etten-Le ur 28.10.89
225.2.29.33 Ad Diederen Unitas W-Berlijn 09.10.88
(limburgers vetgedrukt)

Unitas moet zowel met de vrou-
wen- als mannenploeg in de eer-
ste klasse een belangrijke rol
kunnen spelen. De teams heb-
ben op het eerste gezicht geen
belangrijke versterkingen onder-
gaan. Vaak is het zo, dat handha-
ving van het niveau van voor-
gaande jaren al een goede uit-
gangspositie is.

De vrouwen van Unitas zitten in
poule 3 met onder andere AV
Nijmegen, PSV Eindhoven en
Sagitta Amsterdam. De wedstrij-
den zijn in Breda en Nijmegen.
Voor de Sittardse mannen is
Kerkrade en Den Haag het strijd-
toneel in de twee voorrondes.

Nederlandse vrouwen
Eeuwige ranglijst
2.26.34 Carla Beurskens Festina Tokio 15.11.87
2.32.28 Marja Wokke ADA Eugene 07.09.80
2.34.26 Heather McDuffPSV W-Berlijn 16.10.88
2.35.32 Wilma Rusman Unitas Rotterdam 20.04.85
2.37.28 Annie van StiphoutLG Deurne Amsterdam 08.05.82
2.37.44 Jolanda Homminga ADA Rotterdam 22.04.90
2.39.29 Ine Valentin HRR Frankfurt 22.10.89
2.39.32 Eefje van Wissen Hollandia Enschede 22.06.85
2.41.06 Gerrie Timmermans Marvel Rotterdam 16.04.89
2.41.46 Mieke Hombergen DAK W-Berlijn 01.10.89
2.42.23 Arme van Schuppen HRR W-Berlijn 09.10.88
2.43.28 Caroline Lucas Sagitta Tokio 17.11.85
2.46.35 Joke van Gerven NSL Rotterdam 20.04.85
2.47.11 Annie Rindt PSV Maassluis 07.04.84
2.47.50 Claire Spauwen Achilles/T Waldniel 03.10.76
2.47.58 Trijnie Smeerige Dynamo Amsterdam 12.05.84
2.48.33 Marlie Marutiak Geulle W-Berlijn 01.10.89
2.48.53 Joke Kleijweg Sparta Westland 8.04.89
2.49.54 Matty Dijkstra Zurich 24.04.88
2.49.59 Grietje Hooisma DOS Kampen Amsterdam 11.05.86

33.2.54.20 Desiree Heijnen Kimbria Rotterdam 16.04.89
44. 2.56.59 Trea vd Linden Achilles/T Duisburg 28.09.85
51.2.59.50 Marlies Schillings Unitas W-Berlijn 23.09.84
(Limburgers vetgedrukt)

GRAND PRIX-MEETINGS

MEI
20 Sao Paulo International (Bra)
26 Bruce Jenner San José (USA)

JUNI
10 Znamensky Memorial Moskou (Sov)

'20 31e Pravda Televizia Slovnaft Bratislava (Tsj)
27 World Games Helsinki (Fin)
29 Meeting BNP Villeneuve d'Asq (Fra)

JULI
02 DN Galan'9o Stockholm (Zwe)
04 OlympischerTag Berlijn (DDR)
06 Miller Lite lAC Int. Edingburgh (GBr)
10 Nikaia Nice (Fra)
12 Athletissima Lausanne (Zwi)
14 Mobil Bislett Games Oslo (Noo)
18 Golden Gala Rome (Ita)
20 Royal Mail Games Londen (GBr)

AUGUSTUS
05 Hungalu Boedapest Grand Prix (Hon)
10 Ivo van Damme Memorial Brussel (Bel)
15 Weltklasse Meeting Zurich (Zwi)
17 ISTAF Meeting Berlijn (WDI)
19 Weltklasse Meeting Keulen (WDI)

SEPTEMBER
07 lAAF Mobil Grand Prix Finale Athene (Gri)

IAAF/EAA invitatiewedstrijden
MEI
26 Memorial Nuhez Bianca Granada (Spa)
30 GP Diputacion Provincial Sevilla (Spa)
30 Makaria Nicosia (Cyp)

JUNI
02 Prefontaine Eugene (USA)
02 Venizelia Hania (Gri)
05 Stanislawa Walsiewiecz Mem. Krakau (Pol)
06 Comunidad de Madrid (Spa)
07 Golden Spike Ostrava (Tsj)
07 MemorialBris Hanzekovic Zagreb (Joe)
09 Harry Jerome Classic Vancouver (Can)
17 Mem. Janusz Kusocinsky Warschau (Pol)
18 Aluker Honved Cup Boedapest (Hon)
20 Contorta Spelen Umea (Zwe)
22.Meeting Int. de Saint Denis (Fra)
24 Matti a Liisa's Games Lapinlathi (Fin)
24 Meeting de Dyon (Fra)
25 Evzen Rosicky Memorial Praag (Tsj)
27 Meeting Int. de Reims (Fra)
30 Cork City Sports (ler)

JULI
01 Narodna Mladeje Sofia (Bul)
05 Ciudad de Vigo (Spa)
07 NACHT VAN DE ATLETIEK HECHTEL (Bel)
07 World Formia Meeting (Ita)
09 Karelia Games Lappeeranta (Fin)
15 Citta di Caorle (Ita)
16 Belfast Int. Meeting (ler)
16 Coca Cola Meeting Barcelona (Spa)
26 Trofea Teresa Herrera La Conuna (Spa)
28 International Meeting New Vork (USA)
28 Samarsko Zname Staa Zagora (Bul)
29 Lohja Games (Fin)

AUGUSTUS
01 Arhus Games (Den)
07 KVP Galan Malmö (Zwe)
08 International Meeting Sestriere (Ita)
12 Herculis Monaco (Mon)

Tweede klasse
De vrouwen- en mannenploeg
van Achilles-Top Kerkrade zijn
na een periode in de eersteklasse
te hebben meegedraaid, weer in
de tweede klasse beland. Beide
ploegen hebben zich ookvoor dit
jaar niet noemenswaardig kun-
nen versterken. De geringe kwa-
liteit in de breedte speelt de
Kerkraadse club al enkele jaren
parten. Desondanks hoopt men
in de tweede klasse goed voor de
dag te komen. De eerste wed-
strijd is al direct een thuiswed-
strijd in het gemeentelijk sport-
park. De tweede ontmoeting
volgt op 17 juni in Den Haag.

12 ADRIAAN PAULEN MEMORIAL HENGELO
13 Citta di Grosseto (Ita)
21 Palio Citta delle QuerciaRovereto (Ita)
22 Arena 90 Bern (Zwi)
22 Gugl Maxell Meeting Linz (Oos)

SEPTEMBER
03 Ciudad de Jerez Expo 90 (Spa)
03 Memorial Ferdo Skok Celje (Joe)
04 Int. L.A. Abendfest Koblenz (WDI)
09 Rieti 90 (Ita)
14 McVities Challenge Sheffield (GBr)
15 Tokio Super (Jap)
16 Trofeo Industria Padova (Ita)
19 New Delhi Int. Invitation (Ind)

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN
MEI
20 Comp. senioren (lste wedstrijd)
26 Bel-Ned-Zwi-Den-Lux snelw. Waregem (Bel)
26 Ned-Fra-Bel vet. Kerkrade

JUNI
02/03 NK meerkamp/estafette sen. Zwolle
02/03 NK meerkamp/estafette jun. Alphen a/dRijn
03 10 km Babyion City-loop Den Haag
06' INTERNATIONAAL ATLETIEKGALA
KERKRADE
10 Bouwfondsbokaal Assen
10 Competitie vet. 2de wedstrijd
17 Competitie sen. 2de wedstrijd
23/24 Westathletic Cup Kapfenberg (Oos)
24 Competitie jun. 2de wedstrijd
29/30 NK Junioren Leiden
30 EK Veteranen Boedapest

JULI
13/15 NK sen. + NK 10 km + NK est. Rotterdam
21 Ned-Bel-lerjun. A
21/22 Ned-Bel-ler meerk. sen/jun. A/B

AUGUSTUS
08/12 WK junioren Plovdiv (Bul)
12 Adriaan Paulen Memorial Hengelo
27/1-8 EK senioren Split (Joe)

SEPTEMBER
08 Westfalen-Ned. jun. C
08 BRD-Fra-Ned-Zwi 15km vr/25 km ma
09 Finale competitie senioren
16 Finale competitie junioren
16 Competitie vet. 3de wedstrijd
30 NK 50 km snelwandelen Leiden

OKTOBER
13 NK 25 km ma en NK 15 km vr Lisse
14 NK marathon vet. Eindhoven

REGIONALE KALENDER
MEI
19 Euromarathon AV Mergelland Gulpen
19 Pupillenwedstrjjd Unitas Sittard
20 Sen. competitiewedstrijd Achilles Top Kerkrade
20 CD jun. en pup. wedstrijd Swift Roermond
24 Ned-Fra-Bel vet. KNAU Kerkrade
24 Div. afstanden tot 10 km Kimbria Maastricht
24 10 km Hubertusloop Venray Regio
25 Avondwedstrijd SwiftRoermond
26 Halve marathon AV Tegelen
27 10 km wegwedstrijd AVON Heerlen
31 Sen. en AB jun. wedstrijd Kimbria/AV'34 M'stricht

JUNI
03 Moonenmeerkampen AV Weert

Ook de mannenploeg van Avon
Heerlen is nog steeds tweede
klasser, evenals AV Weert. Vorig
jaar kon de Heerlense ploeg op
het nippertje degradatie ontlo-
pen. AV Weert daarentegen voert
al enkele jareneen felle strijd om
promotie naar de eerste klasse te
bewerkstelligen. Telkens lukte
dat net niet. Beide ploegen wer-
ken hun wedstrijden af in Breda
en Nijmegen.

Lagere klassen
In Helmond en Weert komen de
overige Limburgse clubs in ac-
tie. In de derde klasse mannen
zijn dat de ploegenvan AV Tege-
len,Kimbria Maastricht en Swift
Roermond; en bij de vrouwen
AV Weert en Kimbria. In de vier-
de klasse mannen wordt Lim-
burg vertegenwoordigd door AV
"34 Maastricht, AV Tegelen (2e
ploeg), AV Venray, Caesar Beek,
Orion Helden Parmingen en Uni-
tas (2e ploeg). Bij de vrouwen
zijn dat AV '34 Maastricht, Avon,
AV Tegelen en Caesar. Tenslotte
is er nog de mannenploegvan De
Komeet in Gennep die uitkomt
in de vierde klasse. De Noord-
limburgse ploeg moet naar Dor-
drecht en Veldhoven.

De AB-junioren hebben inmid-
dels hun eerste competitiewed-
strijd in Eindhoven afgewerkt.
De tweede confrontatie vindt
zondag 24 juni in Sittard plaats.
In de eerste klasse jongens zijn
de ploegen van Achilles-Top, AV
Tegelen, AV Weert en Unitas'
present. Bij de meisjes zijn dat
dezelfde clubs. In de tweede
klasse jongens komen uit: Avon,
AV Heythuysen, AV Venray, De
Komeet, Festina Venlo, Kimbria
en Caesar; bij de meisjes Caesar
en Kimbria.

N 1.24.55 Nationale ploeg
4x400 mtr W 2.56.16 * Verenigde Staten

E 2.58.86 Engeland
N 3.03.18 Nationale ploeg

4xBoo mtr W/E 7.03.89 Engeland
N 7.25.94 AV Nijmegen

4x1500 mtr W/E 14.38.8 West-Duitsland
N 15.23.69 V&LTC Den Haag

4xl mijl W/E 15.49.08 lerland
Hoogspr. W 2.44 Javier Sotomayor(Cub)

E 2.42 Patrick Sjöberg (Zwe)
N 2.28 Ruud Wielart

Verspr. W 8.90 Bob Beamon (USA)
E 8.86 Robert Emmijan (Sov)
N 8.19 Emiel Mellaard

Hinkst.spr. W 17.97 Willy Banks (USA)
E 17.92 Christo Markov (Bul)

1 N 16.15 Peter van Leeuwen
Polsstok W/E 6.06 Sergej Boebka (Sov)

N 5.50 Chris Leeuwenburgh
Kogel W/E 23.06 Ulf Timmermann (DDR)

N 20.95 Erik de Bruin
Discus W/E 74.08 Jurgen Schuit (DDR)

N 67.58 Erik de Bruin
Speerwerpen W/E 87.66 Jan Zelezny (Tsj). N 78.92 Jeroen van der Meer
Kogelsl. W/E 86.74 Juri Sedykh (Sov)

N 67.98 Peter van Noort
10-kamp W/E 8847 Daley Thompson (GBR)

N 8447 Robert de Wit
snelwandelen
20 km W 1.18.40.0 Ernesto Canto (Mcx)

E 1.19.22.5 Erling Anderson (Noo)
N 1.29.37.5 Frank van Ravensberg /

1 uur W/E 15547 JozefPribilinec (Tsj)
2 uur W/E 28165 José Marin (Spa) )

N 25484 Jan Cortenbach
30 km W/E 2.04.41 Andrei Perlov (Sov)

N 2.23.08 Jan Cortenbach
50.km W 3.41.38.4 Raul Gonzalez (Mcx)

E 3.44.Z2.0 Andrei Perlov (Sov)
N 4.15.29.5 Jan Cortenbach

VROUWEN
100 mtr W 10.49 Florence Griffith (USA)

E 10.81 Marlies Göhr (DDR)
N 11.08 Nelli Cooman

200 mtr W 21.34 Florence Griffith (USA)
E 21.71 Marita Koch/Heike Drechsler (DDR)

N 22.81 Els Vader
400 mtr , W/E 47.60 Marita Koch (DDR)

N 51.92 Els Vader
800 mtr W/E 1.53.28 Jarmila Kratochvilova (Tjs)

N 1.59.62 Elly van Hulst
1000 mtr W/E 2.30.6 Tatjana Provodokina (Sov)

N 2.36.70 Elly van Hulst
1500 mtr W/E 3.52.47 Tatjana Kazankina (Sov)

N 4.03.63 Elly van Hulst
1 mijl W/E 4.15.61 Paula Ivan (Roe)

N 4.22.40 Elly van Hulst
2000 mtr W/E 5.28.69 Maricia Puica (Roe)

N 5.39.52 Elly van Hulst
3000 mtr W/E 8.22.62 Tatjana Kazankina (Sov)

N 8.33.97 Elly van Hulst
5000 mtr W/E 14.37.33 IngridKristiansen (Noo)

N 15.17.08 Elly van Hulst
10 km W/E 30.13.84 IngridKristiansen (Noo)

N 32.28.28 Carla Beurskens,
1 uur W/E 18.084 Silvana Cruciata (Ita)
marathon W/E 2.21.06 IngridKristiansen (Noo)

N 2.26.34 Carla Beurskens
100 m.h. W/E 12.21 JordanaDonkova (Bul) ,

N 12.77 Marjan Olijslager
400 m.h. W/E 52.94 Marina Stepanova(Sov)

N 55.59 Gretha Tromp
4xloo mtr W/E 41.37 Oost-Duitsland

N 43.44 Nationale ploeg
4x200 mtr W/E 1.28.15 Oost-Duitsland

N 1.34.8 Nationale ploeg
4x400 mtr W/E 3.15.18 Sovjetunie

N 3.33.01 Nationale ploeg
4xBoo mtr W/E 7.50.17 Sovjetunie

N 8.38.2 Nationale ploeg
Hoogspr. W/E 2.09 StefkaKostadinova (Bul)

N 1.88 Mirjam van Laar/Mieke van Doorn
Verspr. W/E 7.52 Galina Tsjitstiakova (Sov)

N 6.61 Tineke Hidding
Hinkst.spr. W/E 14.52 Galina Chistyakova (Sov) -Kogel W/E 22.63 Lissovskaya (Sov)

N 18.02 Ria Stalman
Discus W/E 76.80 GabrieleReinisch (DDR)

N 71.22 Ria Stalman
Speerw. W/E 80.00 Petra Feike (DDR)

N 61.98 Ingrid Lammertsma
Zevenkamp W 7291 Jackie Joyner (USA)

E 7007 Larissa Nikitina (Sov)
N 6213 Marjon Wijnsma

Snelwandelen
5000 mtr W/E 20.27.59 Ileana Salvador (Ita)

N 23.52.6 M. Zethof
10.000 mtr W 42.14.2 Kerry Saxby (Aus)

E - 42.39.2 Ileana Salvador (Ita)
N 50.14.9 M. Zethof

Tenslotte hebben verenigingen
ook kunnen inschrijven voor de
veteranencompetitie. Avon en
AV Tegelen doen mee bij de
mannen.

MANNEN
Discipline tijd/afst. naam
100 mtr W 9.92 Carl Lewis (USA)

E 9.97 Linford Christie (GBr)
N 10.25 Achmed de Kom

200 mtr W/E 19.72 Pietro Mennea (Ita)
N 20.60 Achmed de'Kom

400 mtr W 43.29 Harry Reynolds (USA)
E 44.33 Thomas Schönlebe (DDR)
N 45.68 Arjan Visserman

800 mtr W/E 1.41.73 Sebastian Coc (GBr)
N 1.43.56 Rob Druppers

1000 mtr W/E 2.12.18 Sebastian Coc (GBr)
N 2.15.23 Rob Druppers "1500 mtr W 3.29.46 Saïd Aouita (Mar)

' E 3.29.67 Steve Cram (GBr)
N 3.35.07 Rob Druppers

mijl W/E 3.46.32 Steve Cram (GBr)
N 3.53.93 HanKulker

2000 mtr W 4.50.81 " Saïd Aouita (Mar)
E 4.51.30 Steve Cram (GBr)
N 5.01.27 Joost Bonn

3000 mtr W 7.29.45 Saïd Aouita (Mar)
E 7.32.79 David Mooreraft (GBr)
N 7.44.4 Jos Hermens

5000 mtr W 12.58.39 Said Aouita (Mar)
E 13.00.41 David Mooreraft (GBr)
N 13.21.7 Gerrit Terbroke

10.000 mtr W 27.08.25 . Arturo Barios (Mcx)
E 27.13.81 Fernando Mamede (Por)
N 27.36.60 Gerrit Terbroke

20.000 mtr W/E/N 57.24.2 Jos Hermens
1 uur W/E/N 20944.40 Jos Hermens

25 km W 1.12.55.6 Toshiko Sekoh (Jap)
N 1.18.53.1 Cor Vriend

30 km W 1:29.18.8 Toshiko Sekoh (Jap)
N 1.34.36.4 Cor Vriend

marathon W , 2.06.50 Belayneh Densimo (Eth)
E 2.07.12 Carlos Lopes (Por)
N 2.09.01 Gerard Nijboer

110 m.h. W 12.92 Roger Kingdom (USA)
E 13.11 Colin Jackson (GBr)
N 13.96 IJsbrand Visser

400 m.h. W 47.02 Edwin Moses (USA)
E 47.48 Harald Schmid (BrD)
N 48.44 Harrie Schulting

3000 m.st. W 8.05.35 Peter Koech (Ken)
E 8.07.62 Joseph Mamoud (Fra)
N 8.18.02 Hans Koeleman

4xloo mtr W 37.83 Verenigde Staten
E 38.02 Sovjetunie
N 39.70 Nationale ploeg

4x200 mtr W 1.19.38 Verenigde Staten
E 1.21.10 Italië

Donderdag 17 mei 1990 ♦22

Atleten in
startblokken

triathlonkalenderLimburg afwezig op hoogste competitie-niveau
Mannen

Van onze verslaggever

RANGLIJST ALLER TIJDEN
2.06.50 Belayneh Densimo (Eth)
2.07.07 Achmed Saleh (Dji)
2.07.12 Carlos Lopes (Por)
2.07.13 Steve Jones (GBr)
2.07.34 Taisoeke Kodama (Jap)
2.07.35 Abebe Mekonnen (Eth)
'2.07.50 Hiromi Taniguchi (Jap)
2.07.51 Robert de Castella (Aus)
.2.07.57 Koenimitsoe Itoh (Jap)
2.08.01 Juma Ikangaa (Tan)
2.08.08 Djamah Robleh (Dji)
2.08.15 Takejoeki Nakajama (Jap)
2.08.20 Gelindo Bordin (Ita)
2.08.27 Tosjihiko Seko (Jap)
2.08.33 Charles Spedding (GBr)
2.08.34 Derek Clayton (Aus)
2.08.43 Ibrahim Hussein (Ken)
2.08.44 Wodajo Bulti (Eth)
2.08.47 Jörg Peter (DDR)
2.08.51 Alberto Salazar (USA)

26. 2.09.01 Gerard Nijboer
62. 2.10.04 Marti ten Kate

127. 2.11.0 2 Cor Lambregts

Rotterdam 17.04.88
Rotterdam 17.04.88
Rotterdam 20.04.85
Chicago 20.10.85
Peking 19.10.86
Peking 19.10.88
Peking 19.10.88
Boston 21.04.86
Peking 19.10.86
New Vork 05.11.89
Chicago 20.10.85
Hirosjima 15.04.85
Boston 16.04.90
Chicago 26.10.86
Londen 21.04.85
Antwerpen 30.05.69
Boston 18.04.88
Rotterdam 17.04.88
Tokio 14.02.88
Boston 19.04.82
Amsterdam 26.04.80
Rotterdam 16.04.89
Rotterdam 20.04.85

Wereldkampioenschappen
16-09Orlando (USA), ISD
Europese kampioenschappen
01-07 Montlucon (Fra) ISD (jeugd)
08-07 Jümme(WDI) ISD (veteranen)
11-08 Trier (WDI) EMD (senioren)
26-08 Linz (Oos) ISD (senioren)
30-09 Zofingen (Zwi) duathlon

Nederlandse kampioenschappen
21-07 Veenendaal ISD, inlicht. S 03497-2709
18-08Almere 1/1, inlicht. S 03240-19637
Topwedstrijden
02-06 Nieuwkoop 1/2
23-06 Scherpenzeel ISD, S inlicht. 03497-2709
08-07 Stem EMD, S inlicht. 04490-37110
01-09 Alphen a/d Rijn 1/4, S inlicht. 01720-44607

Afdelingskampioenschappen
09-06 Biddinghuizen ISD, S inlicht. 03417-56615
09-06 Nieuw Lekkerland ISD, S inlicht. 01846-12244
10-06Laren (Geld.) ISD, S inlicht. 05733-1994
10-06Leeuwarden ISD, S inlicht. 058-135498
10-06Schagen ISD, S inlicht. 02240-97862
10-06 Sittard ISD, S inlicht. 04490-26097
Super Prestige-wedstrijden inLimburg
01-07 Swalmen 1/4,S inlicht. 04740-3667
08-07 Stem EMD, S inlicht. 04490-37110
02-09 Venray 1/4, S inlicht. 04780-88883
08-09 Tegelen 1/2, ® inlicht. 077-732484
Wedstrijdtriathlon in Limburg
24-05 Maastricht EMD, Postbus 1910 Maastr.
17-06Heerlen 1/4, S inlicht. 04&-221687

Recreatieve triathlon in Limburg
09-06 Sittard 1/4, S inlicht. 04490-18770
Jeugdtriathlon in Limburg
07-07 Stem 1/16, S inlicht. 04490-37110
Duathlons in Limburg
16-09 Geleen, S inlicht. 04490-32979
11-11 Venray, S inlicht. 04780-88883

Afstanden:
1/1 = 3800 mtr. zwemmen, 180 km .fietsen, 42 km hardlopen
EMD = 2500 mtr. zwemmen, 80 km fietsen, 20 km hardlopen
1/2 = 2000 mtr. zwemmen, 90 km fietsen, 21 km hardlopen
ISD = 1500 mtr. zwemmen, 40 km fietsen, 10 km hardlopen
1/4 = 1000mtr. zwemmen, 45 km fietsen, 10 km hardlopen
1/16 = 250 mtr. zwemmen, 10 km fietsen, 5 km hardlopen

Vrouwen

lets later dan in voorgaande ja-
ren vindt aanstaande zondag de
eerste ronde van de senioren-
competitievan deKNAU plaats.
Dat ploegen als AAC Amster-
dam, AV Rotterdam. V&LTC
Den Haag en PSV Eindhoven in
de hoofdklasse mannen hoog
zullen scoren, ligt enigszins voor
de hand. Datzelfde geldt ook
voor de damesploegen van AV
Rotterdam, ADA Amsterdam en
Sparta Den Haag in de hoofd-
klasse vrouwen.

toemooikalender

" Sprintster Claudia Elissen; een van de Limburgse troe-
ven in de competitie. Foto: PETER ROOZEN

HEERLEN - Het is even
wennen. Limburg is name-
lijk niet meer vertegen-
woordigd op het hoogste
competitie-niveau. De pres-
taties van de Limburgse at-
leten hebben met name ver-
leden jaar geen gelijke tred
kunnen houden met de rest
van Nederland. Blessures,
pech en misschien ook ge-
brek aan kwaliteit in de
breedte, hebben ertoe ge-
leid dat onze provincie het
moet stellen met twee ploe-
gen in de eerste klasse: het
heren- en damesteam van
Unitas. Dat vooral de heren
van de Sittardse vereniging
erop gebrand zijn om weer
terug te keren in de hoofd-
klasse moge duidelijk zijn.
Het zou alleen al een stimu-
lans zijn voor de jeugdige
atleten. Het zou een drama
en blammage tegelijk zijn,
als Limburg dekomende ja-
ren verstek zou moeten la-
ten gaan in 's lands hoogste
competitieklasse.

RANGLIJST ALLER TIJDEN
2.21.06 Ingrid Kristiansen (Noo)
2.21.21 Joan Benoit (USA)
2.23.39 Rosa Mota (Por)
2.23.51 Lisa Martin (Aus)
2.24.54 Grete Waitz (Noo)
2.25.24 Katrin Dorre (DDR)
2.25.56 Veronique Marot (GBr)
2.26.26 Julie Brown (USA)
2.26.31 Wanda Panfil (Pol)
2.26.34 Carla Beurskens (Ned)
2.26.46 Allison Roe (NZI)
2.26.51 Priscilla Welch (GBr)
2.27.05 Tatjan Polovinskaja (Sov)
2.27.06 Youfeng Zjao (Chi)
2.27.16 Mun Ac Gyong (Nko)
2.27.49 Laura Fogli (Ita)
2.27.51 Patty Catalano (USA)
2.27.54 Kim Jones (USA)
2.27.57 Zoja Ivanova (Sov)
2.28.01 Francie Larrieu (USA)

Londen 21.04.85
Chicago 20.10.85
Chicago 20.10.85
Osaka 31.01.88
Londen 20.04.86
Tokio 15.11.87
Londen 23.04.89
Los Angeles 05.06.83
Londen 22.04.90
Tokio 15.11.87
Boston 20.04.81
Londen 10.05.87
Seoel 23.09.88
Seoel 23.09.88
Peking 15.10.89
Seoel 23.09.88
Boston 20.04.81
New Vork 05.11.89
Tokio 15.11.87
Londen 22.04.90

atletiekspecialLimburgs dagblad k

marathonranglijst

recordlijsten



Jianhua verbeterde driekeer het
wereldrecord hoogspringen. De
26-jarigeatleet (1 m 93 lang, 70 kg
zwaar) flopte op 11 juni 1983 in
Peking over 2 meter 37. Daarmee
onttroonde hij de Oostduitser
Wessig als wereldrecordhouder.
Drie maanden later voegde hij er
in Sjanghai één centimeter aan
toe (2.38) en op 10 juni '84 be-
dwong hij in het Westduitse
Eberstadt de hoogte van 2 meter
39. Een jaar later werd hij afge-
lost door de Rus Povarnitsjin,
die als eerste over 2 meter 40 dui-
kelde.

pSTERDAM-Vrouwen en atletiek begin jarenzeventig,
at was zoiets als mannen achter het aanrecht in de vorige

De halve wereld stond op zijn kop toen de 23-jarige
■mre Spauwen uit Voerendaal aankondigde aan het we-
plkampioenschap marathon voor vrouwen te zulleneelnemen. Zwemmen, korfbal en kegelen waren sporten
°°r het 'zwakke geslacht. Hoogspringen kon nog net.
Vlaar een marathon lopen? De medici fronsten nadrukke-
JJk de wenkbrauwen. Claire Spauwen ging haar eigen weg.
"eventien jaar na dato blikt de eerste Nederlandse mara-
"^nloopster terug. Haar verhaal over het lot van voortrek-
er> overbelaste trainingsprogramma's, te strakke broek-

-6s en een levenslange loopverslaving.

der serieuze voorbereiding naar
Waldniel".

die jaren was er geen sprake
t? en gerichte training. Er be-
id Wel een aantal theorieënr de beste manier van hardlo-

r*> maar die waren tegenstrij-
den, onbruikbaar. Je deed alles
\ beetje op de bonnefooi.

a-rdoor lag het niveau veel la-
L nu. Het had iets weg van"len rond de kerktoren".

De sfeer was ongedwongen.
„Sommige vrouwen verschenen
wonderlijk uitgedost aan de
start. Broeken tot op de knieën,
gekke hoedjes op en banden om
de benen. Er heerste een sfeer
van saamhorigheid.We vormden
een minderheid en waren lots-
verbonden". Uitlopen stond pri-
mair. „Ik heb op m'n dooie ge-
mak gelopen. Het enige doel was
het bereiken van de finish. Dat
lukte. Vrij gemakkelijk zelfs.
Door mijn lange adem kon ik
lang lopen zonder moe te wor-
den".

j Jre Spauwen kwam via de
t use arts Van Aken in aanra-
ib

g met de niarathonsport. „Hij
an ten van de §rote animatoren

net langere duurwerk voor
Uwen. Van Aken raadde me

j *e stoppen met rondjes lopen
J 6baan. Vanaf dat momentSun ik me volledig toe te leg-n °P de lange afstand".

" Claire Spauwen, Nederlands eerste marathonloopster.
„Vroeger deed jenog alles op debonnefooi". Foto: DIJKSTRA

Afscheid van
Zhu Jianhua

SJANGHAI - Zhu Jianhua
heeft zijn actieve loopbaan
beëindigd. De hoogspringer
nam in zijn woonplaats
Sjanghai afscheid. Voor
10.000 toeschouwers en met
tranen in de ogen, volgens
de China Daily.

De wedstrijdsport derug toe ke-
ren was geen gemakkelijke stap.
„De atletiek had iets avontuur-
lrjks. Steeds nieuwe mensen ont-
moeten, veel reizen en telkens
een prestatie leveren, het was
een onvergetelijke tijd. Toen ik
de marathon van Rotterdam op
de televisie zag, begon het weer
te prikkelen. Je weet wat het is
om zon wedstrijd te> lopen. De
spanning van te voren en de op-
luchtingerna. Als eenling tussen
de grote massa. Een paar vrien-
dinnen wilden me laatst inschrij-
ven voor een halve marathon. Ik
heb de boot afgehouden. Maar
eigenlijk lijkt het me harstikke
leuk het allemaal nog een keer
mee te maken".

Moses domineerde een decen-
nium op de 400 meter horden.
Zijn eerste gouden medaille ver-
overde hij in 1976 tijdens de Spe-
len van Montreal. Hij vestigde
toen ook zijn eerste wereldre-
cord. In Moskou kon hij vier jaar
later het goud niet verdedigen
omdat de Verenigde Staten de
Olympische Spelen boycotten.
In 1984kwam inLos Angeles zijn
tweede gouden plak op de ere-
lijst. Een jaar eerder had hij het
wereldrecord aangescherpt tot
47.02. Deze prestatie is nog altijd
niet verbeterd.

Zeven jaar geleden verruilde ze
Limburg voor Amsterdam. „Er
heerst hier een meer onpersoon-
lijke, individuelesfeer. Men staat
wat onverschillig tegenover el-
kaar. Bij die mentaliteit voel ik
me wel thuis. Nog steeds ben ik
verslaafd aan het lopen. Zowel li-
chamelijk als geestelijk. Per
week werk ik zon 120 kilometer
af. Elke morgen anderhalf uur lo-
pen. Het gaat om het gevoel ach-
teraf. Volledig ontspannen ga ik
naar mijn werk in het ziekenhuis
in Haarlem".

Op haar actieve wedstrijdcarrië-
re kijkt ze met plezier terug. „Ik
leidde een vrij druk leven. Ik zat
in het inrichtingswerk, studeer-
de in Sittard aan de sociale aca-
demie en trainde. Dat waren de
zaken die mijn leven bepaalden
en daar voelde ik me prima bij".

Na de Olympische Spelen van
Seoul in 1988, waar hij zichtevre-
den moest stellen met het brons,
kwam Moses vorig jaar nauwe-
lijks in actie. Die inactiviteit had
vooral te maken met het feit dat
hij een universitaire opleiding
volgde. „De suggesties dat ik ge-
stopt was, omdat ik te oud zou
zijn, waren volledig uit de lucht
gegrepen", zei Moses.

WK
L
c js in datzelfde jaar (1973) ver-een Spauwen aan de start tij-
"s het eerste WK marathonr vrouwen. „Natuurlijk kreeg

let * kritiek naar mijn hoofd.
0ü

werd voor onmogelijk ge-l^üen dat een vrouw erin zoufen een marathon te voltooi-
Ho Juist daarom was het een, rrne uitdaging. Ik ging zon-

Behalve het WK bestonden er
geen speciale lopen voor vrou-
wen. Pas echte bekendheid
kreeg Claire Spauwen in 1974 in
de marathon van Maastricht. „Ik
liep als enige vrouw mee. Het
kostte me geen inspanning. Ik fi-
nishte in twee uur en vijftig mi-
nuten. Alom verbazing. Hoe was
het in godsnaam mogelijk dat
een vrouw tot zoiets in staat was.
Je mocht wel meedoen, maar

Doorbraak

Gayle Barron uit Californië, de
Duitse Christa Vahlensick en het
New Yorkse loopwonder Kim
Merrit. Claire Spauwen herin-

In de zomer van 1976 liep het
mis. „Daar verloor ik het plezier
in de wedstrijdsport. Ik merkte
halverwege dat het niet meer
ging. Wat eigenlijk al een jaar
speelde, kwam nu boven water.
De eigenprestaties verbeteren is
altijd een drijfveer geweest. Bij
Carla Beurskens zie je na al die
jaren nog steeds een vooruit-
gaande lijn. Dat ontbrak bij mij
en vrij abrupt besloot ik te stop-
pen".

Twaalf maanden later ' besloot
Claire Spauwen de actieve wed-
strijdsport de rug toe te keren.
„Ik maakte enorm veel trainings-
kilometers. Te. veel, naar later
bleek. Ik haalde wel zevenhon-
derd kilometer per maand. Ik
kreeg verschijnselen van ver-
moeidheid en raakte overbelast.
Op een gegeven moment boekte
ik geen progressie meer. Ik had
een uitstekend uithoudingsver-
mogen opgebouwd, maar qua
snelheidschoot ik tekort. Ik was
een veelloper, geen hardloper",
concludeert Claire Spauwen.

worden"

Een jaar later nam Claire Spau-
wen voor de tweede keer deel
aan het wereldkampioenschap
voor vrouwen, weer in Waldniel.
„Een wereld van verschil met het
eerste WK. Het was.een stuk offi-
ciëler. Niks van dat ongedwon-
gene -meer. ledereen droeg het
wedstrijdtenue, er hing een ner-
veuze competitiesfeer in de
lucht". Claire Spauwen reikte
verrassend tot een derde plaats
in 2.47.50. „Een doorbraak. In
twee jaartijd liep ik ruim twintig
minuten sneller. Ik had toen de
ambitie om een hele goeie te

dan in de achterste gelederen.
Mannen waren fanatiek op dat
gebied".

Mogelijke introductie als Olympische demonstratiesport in 1996

De triathlon
wint steeds
meer terrein
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'Hardlopen had vroeger iets weg van rennen rond de kerktoren'

Claire Spauwen,
marathonloopster
van het eerste uur

van onze medewerker MICHEL FRANSSEN

Mannen meer
spierschade

gevoelig

dan vrouwen

- De triathlon heeft in minder dan 15 jaar de
"jjSld veroverd. Het begon allemaal op Hawaii waar Ame-

'mafkezen' als Allen, Scott en Tinley bij tempera-
:Cn Van meer dan 30 graden de hele triathlon (4.2 kmi^*en, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen) in min-
'Sti vTn 10 uur voltooiden. De meeste deelnemers waren
Lj het einde van de jaren zeventig nog onvoldoende ge-
w^d om een dergelijke krachttoer te volbrengen zonder
w HGrlies van lichaamsgewicht binnen de vijf, procent te
(W en- De triatleten werden voor het zwemmen en na het
derf611 stuk voor stuk gewogen en wie te licht werd bevon-
iw niet meer aan de afsluitende marathon begin-

Rob Barel, de eeuwigerivaal van
Koenders, zegt dat records niet
bestaan. „De Nederlandse rang-
lijsten zijn de enige maai- ze zijn
onvolledig. Axel Koenders heeftde snelste tijd gemaakt in Roth,
maar je mag en kan triathlons in
Europa niet vergelijken met die
op Hawaï en in Australië. Daar
gelden andere maatstaven". Ba-
rel is vermoedelijk de sterkste op
de halve triathlon en dat ver-
klaart misschien wel zijn voor-
keur voor warm weer.

r lc*dels is er een hele hoop
!i(.(. 'Jderd. De mensen bereiden
*H v beter voor op de krachttoer
iiit Ur»nen tegenwoordig kiezen
tetleen breed scala aan afstan-

voorkeur van de meeste
V uten Saat steeds meer rich-
lats halve triathlon. Eigenlijk is
VaHpscn- Het loPen van een
W 0n is op zien a* een uiterst
li^p 6 belasting voor het bewe-

IQJ»apparaat,1Q J»apparaat, laat staan als dat
trrf "°rdt voorafgegaan door 4.2"jh^emmen-en 180 km wiel-den.

Op de Olympische Spelen van
1984 in Los Angeles was hij de
grote favoriet. Hij werd 'slechts'
derde. Daarna werd zijn loop-
baan herhaaldelijk onderbroken
door blessures. De vorm van '83
vond hij nooit meer terug. Op de
Olympische Spelen van 1988 in
Seoul kwam hij niet door de
kwalificaties. Drie keer sprong
hij de lat op 2 meter 18 af.

UTRECHT- Bij het beoefe-
nen van sport of bij andere
lichamelijke activiteiten lo-
pen mannen eerder spierbe-
schadigingen op dan vrou-
wen. Het hormoon oestra-
diol blijkt bij vrouwen een
beschermende werking te
hebben. Vooral ongetrainde
vrouwelijke sporters profi-
teren daarvan. De neuro-
loog in opleiding G.J. Ame-
link heeft dit vastgesteld bij
zijn promotie-onderzoek.

" De triathlonstart: altijd weer massaal en imponerend, zoals hier in Stem. Foto: PETERROOZEN

ger Klingestijn èn vanaf 21.00
uur zwemmen in de Hatenboer
onder Marcel Snijders".

Amelink ontdekte tijdens een
fietsproef toevallig dat mannen
meer kans lopen hun spieren te
beschadigen. Hoe dat kwam ging
hij na door 250 ratten een mara-
thon te laten lopen. Na anderhalf
uur testte hij hun bloed op de
aanwezigheid van creatine kina-
se (CX). Dat is een eiwit dat nor-
maal gesproken in de spieren zit,
maar dat „weglekt" naar het
bloed als de spieren beschadigd
raken.

rug en armen meer ontzien wor-
den. Bons heeft ookzon stuur op
zijn fraaie fiets, die voorzien is
van veertien versnellingen.
„Voorop heb ik 53 en 47, achter-
op 12 tot 21 tandjes. Ik rij echter
meestal met de 17 ofde 19, afhan-
kelijk van het weer". De spierbundels van de

vrouwtjesratten vertoonden na
gelijke inspanning veel minder
scheurtjes dan die van de man-
netjes. Oestradiol bleek de scha-
de te berperken. Amelink is er
overigens niet voor, dit hormoon
als preventief middel aan de be-
ginnende sportman voor te
schrijven. Normaal gesproken
herstellen spierenzich vanzelfen
bovendien heeft oestradiol te-
veel bijwerkingen.

*Oathlon heeft ook indruk ge-Vcu's lOC-president Sama-
Saf' y wil de triathlon graag
bwi 1996 tot de Olympische
Lj n toelaten. Top-triatleet
Vw K°enders is enthousiast
Siet ni^er in 1996 niet meer büW l te zijn. Hij voorziet proble-
-IymWanneer de kwart triathlon
hlt isch gaat worden: „Direct

Vn 2wemmen zullen proble-
y*rs ,°ntstaan. De onderlinge
S»s n zi Jn neel klein- De
<« °P stayeren bij het fietsen is
»Hini°ot- Ik vrees dat het eenn°op gaat worden".

SerkderS heeft een duidelijke
\ *eur voor de hele triathlon.
°QfdhP *s nÜ officieus wereldre-
Kt ?"dermet 8.13.11 uur. Die
Sh v leverde nÜ in 1988 in
'°&cii k° or zwemmen, fietsen en
i-52 ni J achtereenvolgens
SeKi Ul en 2.52.08 nodig. De
HL aanse Paula Newby ves-;^dr5e"Jktijdig een nieuwvrou-.sv.ec ord met 9.01.01 (56.38;3; 3.07.09).

De TV Sittard, de Sios, het Cios,
zwemvereniging Hellas en AV
Unitas zorgen voor een primeur
door op 10 juni de gecombineer-
de grenslandmarathpn/triathlon
te houden. De (kwart)triathlon
geldt alskampioenschap voor de
afdeling Brabant/Limburg. De
recreanten kunnen een dag eer-
deraan de bak. De inschrijving is
verlengd tot 28 mei. Inlichtin-
gen: S 04490-19965 (AV Unitas).

De atleten van TV Sittard kiezen
om andere redenen voor het kor-
tere werk. Vice-voorzitter Bert
Bons (33): „Wij hebben 33 leden
waaronder drie vrouwen en
iedereen bij ons heeft een volle-
dige dagtaak. Voorde hele triath-
lon moet je eigenlijk full-prof
zijn". Maar ook amateurs hebben
in zon zware en dure sport on-
dersteuning nodig. Een goede
fiets kost meer dan 3.500 gulden
en voor goede kleding ben je
minstens 1.500 gulden kwijt. TV
Sittard sloeg enkele weken gele-
den een goede slag door met de
Sittardse tapijthandelaar Dick
van den Berg een sponsorover-
eenkomst aan te gaan voor twee
jaar.Voorzitter Nico Mulder (45):
„Hij voorziet ons onder meervan
sportkleding. Mij niet, want ik
heb door een blessure mijn spor-
tieve loopbaan moeten beëindi-
gen". Volgens Mulder zullen zijn
triatleten zich nog gaan waarma-
ken. „We zijn pas eind '87 begon-
nen. Ons bekendste lid is Rian
Dekkers die acht jaar in het eer-
ste van Sittardia heeft gehand-

Voor het fietsen is de begelei-
ding nog niet optimaal. „Sjef de
Geus uit Margraten geeft ons ge-
lukkig wat goede adviezen over
voeding en de houding op de
fiets". Wat dat laatste betreft
heeft de triathlon zelfs voor een
doorbraak gezorgd in de wieler-
sport. Het is gebleken dat het
triathlon-stuur (de zogenaamde
ossekop) door een betere li-
chaamshouding voor minder
luchtweerstand zorgt, waardoor
men bij gelijke inspanning twee
tot driekilometer per uur harder
kan rijden, bovendien is de ver-
moeidheid verminderd omdat

Bons is in het dagelijkse leven
chef-voeding op het asielzoe-
kerscentrum in Echt. Vorig jaar
deed hij mee aan de marathon
van Berlijn. „Ik had daar onder
de drie uur willen en kunnen lo-
pen. Helaas zaten mijn sokken
verkeerd en dat ging schuren.
Daarom moest ik al na vijf kilo-
meter mijn schoenen uitdoen en
kwam ik op een tijd van 3.05 uur
uit". Bons had afgelopen winter
nog meer pech. „In januari
scheurde ik mijn enkelbanden
tijdens de Kranenbroeker trim-
loop in Echt. Ik hoefde niet in het
gips maar lag er wel zes weken
uit. In april liep ik een lichte her-
senschudding op omdat ik zon-

bakL Bert Bons is een van onze
beste atleten".

der helm was gaan fietsen, dat
doe ik nooit meer".

Aanpassen
Bons zegt dat de naar
het volgende onderdeel het
grootste probleem van de triath-
lon is. „Zeker op de halveafstand
merk je datje een minuut oftien
nodig hebt om je aan te passen,
zowel van zwemmen naar fietsen
als van fietsen naar lopen. En bij
het lopen begint het afzien pas
echt". De Swalmenaar is blij over
de goede samenwerking van zijn
club met AV Unitas, ZV Hellas,
Cios en de Sios. „Wij kunnen
daardoor goed gebruik maken
van de kunststofbaan en het
zwembad. We gaan 's woensdags
en vrijdags eerst lopen onderRo-

Edwin Moses
wil derde

gouden plak

Van onze medewerker EDDY BUDE
vertelde Moses. „Leeftijd
doet niet terzake. Een derde
Olympische titel kan ik ze-
ker halen."

NEW VORK - Wie heeft ge-
dacht dat Edwin Moses
geen ambities meer heeft,
maakt een lelijke vergis-
sing. De tweevoudig Olym-
pisch kampioen hordenlo-
pen wordt in augustus 35
jaar. Desondanks heeft hij
aangekondigd dat hij in
1992 in Barcelona op jacht
gaat naar een derde gouden
medaille. „Ik zie geen enke-
le aanleiding te stoppen",

Claire Spauwen kijkt met enige
weemoed terug op de goede
oude tijd. „Ik herinner me nog de
oude sintelbaan in het Roda-sta-
dion. Als het ook maar even had
geregend, was het spekglad en
was het lopen levensgevaarlijk.
Ik trainde veel met Marcel de
Veen en Edmund Wojciekowski.
Achilles Top was een kleine en
gezellige vereniging. We liepen
allemaal in een officieel tenue
van de vereniging. Dat paste
vaak nauwelijks. De truitjes wa-
ren te kort of de broekjes te
strak. Wat dat betreft is de situa-
tie flink verbeterd als je ziet wat
voor een schitterende-spullen er
tegenwoordig op de markt te
koop zijn".

nert haar grootste internationale
concurrenten nog ais de dag van
gisteren. „Achteraf weet je ver-
moedelijk wat er fout is gegaan.
Teveel aandachtvoor de kwanti-
teit en te weinig voor de kwali-
teit. Tegenwoordig is er veel
meer aandacht voor de trainings-
opbouw".

Limburgs dagblad atletiekspecial



Donderdag 17 mei 1990" 24Limburgs Dagblad

DEZE WEEK

*■"'""' Hi^ II WmL. mdmmTjÊÊmmmW/ '■' Ek
ÖE" Mi BmjHb -^ sLW ÊÊê I^Vmi —

'i mm\ W -Èr m^^^ m^^mW

■ 4 M

.^~mW* m^T^

ft A mÊjÊfj M I

MARCA: ELKE WEEKANDERS ALTIJD GOED!
Beek: Winkelc. Makado; Heerlen: Klompstr. 5-7(winkelc.); Kerkrade: Markt 2
Maastricht: Brusselse Poort 55 - WijckerBrugstraat 32-26

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54 60 ■

5.000,-148,-122,-113,-

StStStSt
15.000,-436,-357,-330,-
20.000,-581,-476,-440,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

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

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%

2e hypotheken
240x180x120-

10.000,-117,-127,-149,-
20.000,-235,-254,-299,-
30.000,-353,-381,-449,-
40.000,-470,-508,-599,-

Mits overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888

S.
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GEÜRTstIv.
NIEUWSTRAAT 22-24
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Kies dus nu voor de

I drukwerkindustrie!!
Ze zeggen tegenwoordig dat jebeter een vak kan leren, omdat je dan
beter aan debak komt, maar welkvak moet jenou kiezen? Al aan het
makenvan drukwerk gedacht?! Drukwerk maken is werken met
techniek. Produktie draaien maar ook mooie produkten maken.
Met je handen en met je hoofd, met computers, met lichte of
zware machines. Fijn werk, grover Xflfe\4Sßh| l^d 'werk.Werken in de drukwerk- i«nSffib#S /m
industrie is ook: een echt vak leren I' i'lm 9 A
en een erkend en waardevol diploma Ji^tAl^m^
behalen.Werken en leren, ja: —9- a^LA \^^~

ÈW \ «I mmmKmlL^m^m^m^mT^1 dag in deweek naar school Mtt* B^^^^^^
verdienen en a l fJ Va
goedverdienen^^£jY(|\| M^!" A v
Kies dus nu voor L—«"^^.^^^B/ \ vr —^de drukwerkindustrieen |>1 Ht. I -^"^^i^\
je gaat het maken. »J \ ÉIV
Bel 020-965729 en je m***- 0 1 JgsÉ^
krijgt alle informatie thuis.

Je gaat het maken, \^>^met het maken van drukwerk \vsf^
Centraal Bureau voor deGrafische Bedrijven r^^

1 , I
Wieeen 'goed hart heeft
neemt't

niet mee naar
dehemel.

HrtDraw CodkAVan levensbelang

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerst ons. HetPORTAS-alter-
natief:uitoud wordt "nieuw"
staat borg voor de beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ookvoor radiatorkasten en
badkamermeubels.

VAN WEL BV [
Hoekerweg 4, Bunde '«j~-l[ Tel. 043-647833 Jj

1 N NLS l 11~/L HANGT ER a^HET
* *J \\j^J^Lr *2 KLEINST|: PRIJSKAARTJE AAN

HlQ»I lï50L-A ■// %OOK
kort T-shirt in paars, zalm, wit en bloem T-shirt in zalm en lila. . katoenen T-shirt met print in 100 % katoenen singlet in 7Ls TT rx T' ~ ,Bli!

pistache. Maten S-M-L-XL Maten S-M-L-XL diverse kleuren. Maten M-L-XL modekleuren. Maten M-L-XL geheel weerbestendige volkuj
Per stuk |R_ Per stuk |tJSO Pers,uk]|s.- Per stuk |Q^ t opwuwbaar 'linnen basketbalschoen in JjjÊm leder/synth. sportschoen in i

f suède 'WESTERN' enkellaars HEM&HAAR J^|/^ Jffi< O'HorO JhhlsÏl

PIET KLERKX VOOR EIGENTIJDS WONEN. & ;

[DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR | P «■ Sin'Jacobs,raa' 4 jg^go,)-Pörkeergort*



RIO DE JANEIRO - Sebastiao
Lazaroni de bondscoach van
Brazilië, heeft Romario van PSV
gehandhaafd in zijn definitieve
selectie van 22 spelers voor het
toernooi om het wereldkam-
pioenschap.
Romario is herstellende van een
beenbreuk en een enkelblessure.
Hij heeft ongeveer een week ge-
leden de training hervat. De spe-
ler zelfverwacht op tijd fit te zijn.
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Gullit

scheurt
spiertje

Italië favoriet
bij trainers
eredivisieUEFA-cup voor Juventus

Trainer Dino Zoffmaakt het zijn opvolger erg moeilijk

; j^GANO - Ruud Gullit heeft
i ftzijn race tegen de klok onver-

"*achts twee dagenrust moeten
°Pnemen. Dinsdagavond bleek.?e Amsterdammer na de regu-
llere training bij AC Milan een

in de rechterdij te heb-
| ";en gescheurd. Vrijdag zal hij
I ?,e trainingen met het oog op deI Cup I-finale van vol-
gende week tegen Benfica her-l vatten.

AVELLINO - „De Oude Dame heeft nog een keer gewonnen", zongen de
supporters van Juventus gisteren vol trots. Hun club behaalde voor de
tweedekeer de UEFA-cup, dank zij een doelpuntloos gelijkspel tegen het
naar Avellino verbannen Fiorentina. De eerste wedstrijd in Turijn-eindig-
de in een 3-1 zege. De club uit Turijn volgt daarmee Napoli op in deerelijst,
die tot een paar jaar geleden voornamelijk uit Westeuropese clubs be-
stond.

Van onze verslaggever

ke meerderheid te profiteren. Doelman
Tacconi werd alleen op de proef gesteld
door schoten uit de tweede lijn, maar liet
zich niet verrassen. De uiteindelijke victo-
rie van Juvekwam niet meer in gevaar.

Nog niet zo lang geleden zou er op het
schiereiland veel ophef zijn gemaakt over
een dergelijke triomf van een Italiaanse
club. Gisteren maakten alleen de fans nog
gewag van het winnen van de derde Euro-
pese beker. Het clubbestuur nam de
triomf voor kennisgeving aan, en beraadt
zich vandaag al over de nieuwetoekomst.
Zonder trainer Zoff, maar met de Floren-
tijnse vedette Roberto Baggio die gisteren
teleurstelde.

Over het geheel genomen is de fomatie
van Dino Zoff een terechte winnaar.
Slechts een keer ging het in het dozijn
wedstrijden onderuit en dat gebeurde
toen de kwalificatie al vast stond. In alle
uitwedstrijden bleef het ongeslagen en
daarmee overtrof dit team zelfs de presta-
tie van de ploeg, die in 1977 dezelfde prijs
won. Nog altijd wordt dat team als het
beste Juventus uit de geschiedenis be-
schouwd.

"Het is niet ernstig, er is ookpen reden tot paniek, maar hets beter dat Ruud zijn lichaam
ÏJtet overbelast", meent club-
?fts Monti. Zelf maakte Gullit
*ilch ook weinig zorgen: „Twee
;jagen op een heel jaar maken
"let zo veel uit. Ik heb mezelf
j*rte doelen gesteld voor de ko-

kende weken, maar mijn volle-
J*'ge genezing heeft de hoogste
Fjoriteit. Als ik de Europa Cup
"finale meedoe is dat meege-

komen. Ik hoop in Wenen opeventig van mijn mogelijkhe-
aeri te kunnen spelen".

Juventus zal zijn titel niet verdedigen,
omdat het drie weken geleden al beslag
legde op de Italiaanse beker. Maar de be-
langrijkste doelstelling van de club voor
het volgende seizoen is het opnieuw win-
nen van de Italiaanse titel.

door bennie ceulen

He hoofdstad van Oostenrijk
j^dt Gullit een week na de fi-,
"^le nog een examen, want dan
"Peelt het Nederlands elftal te-pn de nationale ploeg van dat
Q^d. Door de afwezigheid van
gullit viel de generalerepetitie,an- de wereldkampioen .voor?®.Europese eindstrijd gedeel-
*H)k in het water. AC Milan
Peelde gisteren een oefenwed-
strijd bij Lugano (met Edwin
gorter) en won met 3-1. Rijk-

"ard en Van Basten scoorden
eder een keer in deze ontmoé-

De tweede finale was in vergelijking met
het duel van veertien dagen eerder nog
poverder van kwaliteit. Het spelbeeld
werd ontsierd door zeer veel irritante
overtredingen. Per kwartier werden tien
vergrijpen geteld, hetgeen ook iets zegt
over de goede arbitrage van de Westduitse
scheidsrechter Schmidhüber. Fiorentina
probeerde tevergeefs met fraai bedachte,
maar te traag uitgevoerde combinaties Ju-
ventus te verrassen. De omhoog gevallen
provincieclub weigerde in de eerste helft
risico's te nemen en de aanvalbleek te ste-
riel.

Dit opmerkelijke succes moet de top van
Juventus dan ook behoorlijk hebben ver-
rast. De 'peetvader' van het elftal, Giam-
piero Boniperti, trad op 5 februari van dit
jaar onverwacht af. Boniperti wilde waar-
schijnlijk niet meewerken aan de wens
van opperbaas Gianni Agnelli om schoon
schip te maken. Boniperti vond het niet
passen in 'de stijl van de club' dat trainer
Dino Zoff moest opstappen. De oud-doel-
man heeft het er voor zijn opvolger niet
makkelijker op gemaakt, door met twee
hoofdprijzen het seizoen te beëindigen.
De spelers hadden dan ook alleen oog
voor hem toen de beker werd uitgereikt.
Zijn opvolger Maifredi moet volgend jaar
Juventus aan het kampioenschap helpen.
En die opdracht is tegenwoordig voor een
Italiaanse club lastiger dan het winnen
van een Europa Cup.

Opmerkelijk

Ruzie met Stichting Roda '80

Roda JC stapt
naar rechter

In de twaalf Europese ontmoetingen trof
de ploeg maar acht keer doel. Het aantal
gelekaarten dat depaarse formatie in haar
rondreis door Europa verzamelde was
tweemaal zoveel. Gisteren gingen er vier
spelers op de bon, die allen bij een nieuw
avontuur een wedstrijd moeten overslaan.

Gele kaarten

Een halfuurvoor het eindeleek dematige
wedstrijd nog spannend te worden, toen
de Florentijnse huurling Buso door zijn
bewaker Bruno voor de tweede keer on-
deruit werd geschoffeld. De Turijnse ver-
dedigerkreeg rood, maarFiorentina miste
de koelbloedigheid om van de nummerie-

IoijKRADE - Het bestuur van
Lr ajC gaat juridischestappen on-
|a'B(fmen tegen de Stichting Ro"

fg^.- Hiermee wil de Kerkraadse
l^^isieclub zo spoedig mogelijk
(.^jjfijkheid krijgen over het ge-
eH ri^ a^ a^ een tijdlang bestaat tus-
lek e club en de stichting. Zoals
[ej.^d is het bestuur van Roda niet
big met het feit dat de Stich-

lert .°da'Bo weigert sponsorgel-
fVPp de door hen zijn geworven,
\ er te maken. ,

" Juventus-spits Schillaci maakt met gepaste trots de ereronde met de UEFA-cup

Juventus: Tacconi; Napoli, Aleinikov,De Agostini
en Galia; Bruno, Alessio, Marrochi en Rui Barros
(72. Avallone); Schillaci en Casiraghi (77. Rosa).
Eerste wedstrijd: 1-3. Juventus wint UEFA-beker.

Fiorentina - Juventus 0-0. Scheidsrechter:
Schmidhuber (BrD). Toeschouwers: 32.000. Rode
kaart: 60. Bruno. Gele kaart: Dell'Oglio, Nappi, Di
Chiara en Buso (Fiorentina), Bruno en Aleinikov
(Juventus).
Fiorentina: Landucci; Dell'Oglio, Volpecina, Bat-
tistini en Pin; Dunga, Nappi (72. Zironelli), Kubik
en Buso, Baggio en Di Chiara.

Directeur Leblanc: „Ploeg Priem heeft heel grote kans op wild card” BELGRADO - De oefeninter-
land tussen Joegoslavië en Ne-
derland wordt op 3 juni volgens
plan in Zagreb gespeeld. De ern-
stige ongeregeldheden van afge-
lopen zondag voor de wedstrijd
Dinamo Zagreb - Rode' Ster Bel-
grado zijn voor de Joegoslavi-
sche bond geen aanleiding het
duel naar een andere stad te ver-
plaatsen.

Joegoslavië
tegen Oranje

TVM bijna zeker
van Tourdeelname Belgische

selectie
BRUSSEL - De Belgische selec-
tie van bondscoach Guy Thys be-
staat voor meer dan de helft uit
spelers van KV Mechelen (zes),
Anderlecht (vijf) en landskam-
pioen Club Brugge (vier). Thijs
maakte dinsdag de 22 namen be-
kend van de Belgische ploeg
voor de eindronde om de wereld-
titel in Italië.

duidelijkerwerd dat hun ploeg voor
deelname aan de Ronde van Frank-
rijk buiten de boot dreigt te vallen.HEERLEN/PARIJS - Indien de Nederlandse profwielerploeg

TVM vandaag of morgen, wanneer het UCI-secretariaat in Lu-
xemburg de nieuwste stand van het FICP-klassement vrij-
geeft, niet bij de eerste zestien formaties zou blijken te beho-
ren, hoeft chef d'équipe Cees Priem zich geen grote zorgen te
maken over een starbewijs voor de Tour de France. Jean-Marie
Leblanc, directeur van de Ronde van Frankrijk, liet gister-
avond duidelijk doorschemeren dat de vierde Nederlandse
ploeg vrijwel zeker kan rekenen op een zogenaamde wild card
indien ze aan de hand van de FICP-stand buiten de boot blijkt
te vallen.

De selectie: doel: Preud'Homme (KV
Mechelen), De Wilde (Anderlecht) en
Bodart (Standard Luik). Verdediging:
Gerets (PSV), Grün (Anderlecht), De-
rnol (FC Porto), Clysters (KV Mechelen),
De Sart (FC Luik), Albert (KV Meche-
len), Plovie (Club Brugge) en De Wojf
(Kortrijk). Middenveld: Emmers (KV
Mechelen), Scifo (Auxerre), Van derEist
(Club Brugge), Staelens (Club Brugge!),
Bruno Versavel (KV Mechelen) en Ver-
voort (Anderlecht). Voorhoede: Wilmots
(KV Mechelen), Ceulemans (Club Brug-
ge), Degryse (Anderlecht), Van der Lin-
den (Anderlecht) en Claesen (FC Ant-
werp).

In de laatste FICP-stand, die na de
Amstel Gold Race werd opgemaakt,
nam TVM de vijftiende plaats in.
Reglementair gaan de eerste zestien
ploegen uit het klassement dat van-
daag officieel wordt opgemaakt
naar de Ronde van Frankrijk. Daar-
naast heeft de Tour-directie nog zes
wild cards te vergeven. Na de Am-
stel Gold Race TVM zelfs punten
moeten inleveren, qmdat Phil An-
derson zijn overwinning van vorig
jaar in deRonde van Romandië bij
lange na niet kon herhalen. Boven-
dien veroverde de concurrentie in
Romandië, de Vierdaagse van Duin-
kerken en de Ronde van Spanje wel
veel punten.

" Tourdirecteur Jean-Marie Leblanc: „Het moet vreemd lopen
wil TVM geen startbewijs krijgen". Foto: COR VOS

„TVM hoeft zich niet ongerust te
maken. Die formatie beschikt met
Anderson, Muller en andere goeie
coureurs over genoeg individuele
kwaliteit om een startbewijs voor de
Tour de France te krijgen," vindt
Jean-Marie Leblanc. „De eerste zes-
tien ploegen van het FICP-klasse-
ment worden automatisch tot de
Tour toegelaten. Verwacht wordt,
dat TVM daar niet bij zal zijn. Maar
ik heb nog zes wild cards te verge-
ven. Na afloop van de Giro en de
Dauphiné Liberé maak ik bekend
welke ploegen zon kaart krijgen.

TVM is in ieder geval een van de be-
langrijkste kandidaten. De ploeg
heeft een heel grote kans op een
wild card. Dinsdag twaalf juni geef
ik de namen van de resterende ploe-
genvrij."

Cees Priem en sponsor Bos, diebei-
de gisteravond nog niet op de hoog-
te waren van Leblancs mening, zijn
de afgelopen weken behoorlijk in
paniek geraakt, toen bij gebrek aan
resultaten van hun renners en het
daarmee samenhangende gemis
van de nodige FICP-punten steeds

Nieuwe trainer
voor Nijssen

tter *^er Oostveen van de
% g Roda'Bo was zeer kort in
ie tnHaetie: "Ik acht op dit moment
feve ~net "Jp om commentaar te

frj^n perscommuniqué laat Roda!eJ^eten dat door die meningsver-
n et belang van de club

'stgu" te worden aangetast. Roda
W diverse keren de zaak in der
ïiaJ?e te hebben willen schikken,
Wj neeft nu geconcludeerd dat
V r Van de zijde van de sticn"
I?id kda '80 onvoldoende bereid-
en estaat. Ook een commissie
tjc, §°ede diensten werd door de

iting niet aanvaard.

an onze tennismedewerker
i ~ ade eerste ronde van het

Wf pel bÜ de Open Italiaanse
tofnPoenschappen in Rome is
be'^Üssen uitgeschakeld. Met de

Mortensen verloor hij
0s van de Tsjechen Karel No-

fef s ? Milan Sjreiber met de cij-
iv ~^' Overigens heeft Nijssen
'ueuwe trainer.

Jtiri 'e*dmg van de coach van het
VivfSUmse Melkhuisje Ron Tim-
Sid n!?-Wil de Sittardenaar de ko-

tijd als hij in Nederland is
■^"strH^1 vorm Saan werken. „De
'kte ,ler Berry Philips Moore zie

1 A? en als ik in het buitenland
h ik cm tegenkom zal ik nog

J^t d
m Werken. Timmermans gaat

■>Uite , groep bovendien naar het
ö°k 2 i nd' z°dat hij mij daar soms«al kunnen begeleiden."

De verwachting is dat TVM, dat
vanaf morgen in de Ronde van Italië
deelname aan de Tour de France
met resultaten wil rechtvaardigen,
op de ranglijst voorbij gestreefd zal
zijn door Helvetia, Once en Seur.
TVM kan een positie bij de eerste
zestien in dat geval derhalve verge-
ten. Van de topzestien, waarbij ze-
ker de andere Nederlandse ploegen
Buckler, Panasonic en PDM, wordt
verwacht dat alleen het Italiaanse
Del Tongo afziet van deelname aan
de Tour de France. De Toshiba-
ploeg, die ook niet tot de beste zes-
tien behoort, krijgt alsFrans team in
ieder geval een wild card. Voor de
resterende vijfvakante plaatsen zijn
behalve TVM het Italiaanse Carrera,
het Colombiaanse Café de Colom-
bia, de Russische ploegAlfa Lum en
de Spaanse formaties Kelme, Teka
en BH de belangrijkste gegadigden.

„Het moet vreemd lopen wil TVM
geen startbewijs krijgen. De forma-
tie van Cees Priem behoort toch so-
wieso bij de beste twintig van de
wereld? Die ploeg verdient dan ook
een plaats in deTour de France," al-
dus directeur Jean-Marie Leblanc.

(ADVERTENTIE)

KEKERS
MOTOREN

Ganzeweide-Heerlen
Tel. 045-215375

1990-modellen nu. leverbaar

Het verzekerde bedrag beliep maxi-
maal 50.000 gulden. Bruns Teh
Brink vergoedde de schadeop basis
van de polisvoorwaarden en de bij

overval, die volgens het politierap-
port uitgevoerd werd door drie ge-
maskerde en met honkbalknuppels
uitgeruste mannen, is nooit opge-
lost.
Tegenover de politie is door Willem
II daags na de overval verklaard dat
bij het transport van het geld tweepersonen aanwezig waren: de com-

mercieel directeur en een medewer-
ker. Om de schade van de verzeke-
ring vergoed te krijgen, waren ook
persé twee personen noodzakelijk.

Willem 11-voorzitter W. Groels rea-
geerde dinsdag in eerste instantie
furieus op het bericht. „Een grove
leugen". Hij verklaarde er honderd
procent zeker van te zijn dat de op-
gegeven tweede man ook daadwer-
kelijk samen met de commercieel
directeur het geld had getranspor-
teerd, maar zwakte die bewering la-
ter af: „Het bestuur heeft geen aan-
gifte gedaan. Ik ga er vanuit dat
onze mensen de waarheid hebben
verklaard".

de politie afgelegde valse verklarin-
gen. De medewerker van Willem 11,
die bij de club ondermeer in de was-
serette werkt, is pas later als tweede
geldtransporteur en getuige naar
voren geschoven.

Willem II licht
verzekering op

TILBURG - De commercieel direc-
teur van voetbalclub Willem II en
een medewerker van de club heb-
ben vorig jaar de Amsterdamse ver-
zekeraar Bruns Ten Brink Assura-
deuren BV voor circa 47.000 gulden
opgelicht. Dat is gebeurd door bij de
politie valse verklaringen af te leg-
gen over de gangvan zaken rond de
overval op de commercieel direc-
teur, op 26 augustus 1989, na afloop
van de wedstrijd Willem II - Volen-
dam.

Op die datum werd de commercieel
directeur van de club omstreeks
23.30 uur op weg naar zijn auto bij
het stadion beroofd van de recette
van die wedstrijd, volgens opgave
bij de politie 46.431,50 gulden. De

v (ADVERTENTIE)

AUTOTELEFOONftMEN EEN DAG
% jjaJ-hifi " semafoonsa"to-alarm " taximeters

Autoserviceft? HALECO B.V.
k^ Daelderweg 27, Nuths^tel. 045-242192 (t.o. Makro) .

Romario

DEN HAAG - Dertien Neder-
landse eredivisie-trainers tippen
Italië als de aanstaande wereld-
kampioen. Drie, Guus Hiddink
van PSV, Co Adriaanse van FC
Den Haag en Leen Looyen van
NEC, houden het op Brazilië. Al-
leen Sef Vergoossen van MVV
zou zijn geld op het Nederlands
elftal zetten. Leo Beenhakker
deed niet mee aan de mini-en-
quête. Omdat hij op het Wf>
Oranje onder zijn hoede heeft, is
de coach van Ajax partijdig.

Prognoses: Guus Hiddink (PSV): 1. Bra-
zilië, 2. Nederland, 3. W-Duitsland.
Theo Vonk (FC Twente): 1. Italië, 2. Ne-
derland, 3. W-Duitsland.
Bert Jacobs (Vitesse): 1. Italië, 2. Neder-
land, 3. W-Duitsland.
Jan Reker (Roda JC): 1. Italië, 2. Brazi-
lië, 3. Nederland.
Leo Steegman (FC Volendam): 1. Italië,
2. Nederland, 3. W-Duitsland.
Han Berger (Fortuna Sittard): 1. Italië,
2. Brazilië, 3. Nederland.
Leo van Veen (RKC): 1. Italië, 2. West-
Duitsland, 3. Nederland.
Hans Westerhof (FC Groningen): 1. Ita-
lië, 2. Argentinië, 3. Nederland.
Co Adriaanse (FC Den Haag): 1.Brazilië,
2. Italië, 3. W-Duitsland.
Gunder Bengtsson (Feyenoord): 1. Ita-
lië, 2. Nederland, 3. Argentinië.
Rob Baan (Sparta): 1. Italië, 2. Brazilië,
3. Nederland.
Adrie Koster (Willem II): 1. Italië, 2. Ne-
derland, 3. W-Duitsland.
Cees Loffeld (FC Utrecht): 1. Italië, 2.
Nederland, 3. W-Duitsland.
SefVergoossen (MVV): 1. Nederland, 2.
Italië, 3. Brazilië.
Leen Looyen (NEC): 1. Brazilië, 2. Italië,
3. Nederland.
Rinus Israël (BW Den Bosch): 1. Italië,
2. Brazilië, 3. Nederland.
Gerard van der Lem (Haarlem): 1. Italië,
2. Brazilië, 3. Argentinië.

wk-varia
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Levensgenieters kiezen
heel zakelijk

voor de Montego.
Ruimte voor 5 volwassenen en 2 kinderen. Ruimte voor

hobbies, weekends en lange vakanties. De veelzijdige
Montego Estate geert het u allemaal. Plus de kracht en
souplesse van een 1.6 of 2.0 liter benzinemotor ofeen unieke
2.0 liter direct ingespoten turbo dieselmotor. Wij nodigen
u graag uit voor een ruimtereis met de T^ QQAMontego Estate. Vanaf mJ_\^OJ\J^

"fl <J4j|r BHj3L^—^———^^^_^^————^_^——^Bi :i^B|■■^■■ lmmWÊl

BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: Have Automobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan.97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31,Te1. 04490-15195
HEERLEN:AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer,
Kasteellaan l.Tel. 045-721541 Rijksweg Noord 16,Te1. 04499-15 49
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Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, district Maastricht, Gaetano Martinolaan 85.
Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.
Voor de behandeling van persoonlijke problemen,
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.
Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: tel.
043-821600. * 42560
fPT r\Om ons adres is nuLC I \Ji m Gaetano Martinolaan 85.

Inplaats van mooie
praatjes: 'nEurocasion

vanSondagh.
E3Eurocasion

Voor 'n Citroen ishet altijdSondagh.
Autobedrijf Sondagh B.V De Koumen 34 36 Heerleno4s,22 3300)

UITSLAG
»JP^(] Een service voor onze
ïJSj-TW Nederlandseklanten.§32

Hm£\.^3, Neemvoormeennformacieo■fl-^l toezending vande volledige
trekkingslüst kontakt cornet

.„ ~ „Afdeling Klantenservice

C^lJj^J^\j D
Postfacn 105009 D-6900Heideloerg

F-trekking 6e klasse 86e loterij
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
■»■■ m «%**«« «&«"*> ■ j_ —— ——DM 4.000.000,-op lotnr. 090208f
DM 1.000.000,-oplotnummer 083849
DM 500.000,- op lotnummer 615109
DM 100.000.- oplotnummer 059346
DM 80.000.- oplotnummer 029308 '
DM 40.000.- op lotnummers 154789 230868 273981 503857 628761 711495 971201 989157
DM 25.000.-op lotnummers 035429 207161 410948 447891 777152 812426 862973 881473

945575 979155
dm 10.000,-op lotnummers eindigend op 1015 6527

DM 2.000.- op lotnummers eindigend op 157 429 (onder voorbehoud)

1 mmm "" _■ _■ _ m_ m mmm MMM mSuddeutsche Klassenlottene

Jfafb» W
Mehr Blumen für Ihr GefdM^é jê
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De aanbiedingen van
dezeweek.

(Tt Roomijs Ü1 Chipolata-of Ü1 Pindakaas, OQQ Seleccion Etchart, «MIH M&M's Hollandse Golden IQQ Sélection Clémencevanille" of aardbeien, IQC aardbeienvla, OOR Pot7oogram ' C..\J\J een volle, droge, rode wijn uit W\ jTSIIWè chocolade of Delicious, kilo 1.^7^7 rood of wit 3 flessen' iapak 1 liter I.SO pak 1 liter 01 Volkoren tarwebrood, AQP; jil^Mr^^6 Bloemkool, o è 0.75 liter' " 10."
01 Roomijs, Ol m<hhpMa verpakt, heel fleso7s llter ®®® &* 1 pinda s, per stuk £.OU
Stracciatella, Malaga, walnoot vanille/ni^rhe V& ÊÈWÊBËÊttÈS r+\ n o-

zak 250 gram + Q Qf- Galia meloen o irr* Fr? e?ia's', QQRof pistache, /i flr lönV?^*W OH Brouwers Bier, 20% gratis* ZI.OO nfrstuk 350 wit of geel, per bos ®® O-^O
pak 1 liter ofan Accolade Ing I XQ^^MittïJÜJMSk pils, light ofalcoholarm, WinéénvandeSOOWK-voetballenof persTUK O-^W

c"„*i„
paK 1 liter m\..\JmJ ■ -^sMm^rv---_\ krat 24 flessen 11 f\rv WK-sporttassen* .. ~ c De artikelen in deze advertentie kunt vinSpontm siropen, , a 03 liter Nü I L yy Magere varkenslappen, alle ah winkelskopen, befiaive deaardbeien, zwarte bessen, rode Crl Geslagen room, OQQ "

Hausmacner, Reiscn- of w- LC nu. **.«#»# Unc|e Ben,s ryst @@g}@ 500 gram&m 4.49 "7QQ artikelen waar kleine cijfertjes bij staan.
bessen Of ananas, /ITQ bus 240 ml >35~^.i7i7 BlenA(u,?L ... 9&Q No o ..-.J

,
x"" wit Of bruin, 1 Art kilo ®®®® LV& AW Die artikelen kunt valleen kopen in

blik 0.75 liter*». ... verpakt 200 gram Nu Z.öy 0(1 Perla Mild koffie cafemevr* pak37sgram Nü 1.99 Varkensrollade ÏSSSSSa^ ,
SenSS rolleties of vanille mSchocolade-laage, 01 NIEUW: Huzarensalade, a 250 gram yxl Z99 Arië| vloeibaar of Ariël Ultra, 500 gram Z4fT4.99 oQQ mei

SantebeSêS oer dubbeldik, ' qQC grof gesneden, O7Q Takqi pak 1.5 liter of qQQ kl|o m>®® 13S$O.W B mJ/Jvierkante bekertjes,^ 2.35 pak 8 stuks *80\i9b bak 600 gram 3^ Se smaken <t 1Q PakL2skil° i^-^ Braadworst, \s £W£*
CT! Magere vruchten voshurt 01 Choco-ijs, 01 Satésaus of - Hot Pak 1 liter ®®® J29 l.iy Zwitsal shampoo, Qrc ÏÏ^^^LfiQQ IÊÊrSsvruSSSDffin vanille met chocolade, OQC satésaus, O7Q Met uniekeTaksischoolagenda flacon 200 ml 3^50.00 kll° - @®®®

akl2stUkS 2-95 POt3sogram voor 7.95 (zie Pesteiformulier,* 01 Hele kip, .# .WftJM -'f^pak 1 liter 2^Z.ZS Smith Crjspy chjps> 775 kilo « /
Ölsiagroom, oaq vanille-ijsjes qQC noC>5B SSk Urt 149 naturel, paprika, mixed curry of -#^»#%lauc " pii|f>=

SMStóR SSMSau* SS 1^799 -»— 3.99 SsST «^1.09 W lp-
verpakt, OQQ zak 250 gram + 1 £Q* Win één van de 100 mini-friteuses UI «M/J0 «i^/n+/4/x \,~. .\A*~\^ U\\\f\- ~*> Ar^ |,LLi:«« l^xj.^^ albert heijn "kio ®®@ nü o.yu 20% extra* @®®® i.oy ze verpakking)* s Lands grootstekruidenier blijtt op dekleintjes letten. .1*
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BELGRADO - De Roemeense
middenvelder Gheorghe Hagi,
die momenteel voor Steaua Boe-
karest speelt, zal na het WK voor
Real Madrid uitkomen. Dit heeft
de manager van Rode Ster, Vla-
dimir Cvetkovic, verklaard.

EHC oefent
HOENSBROEK - EHC speelt
vanavond om 19.00 uur een
oefenwedstrijd tegen Waubach,
waarin het o.a ex-RCH'er Stan-
ley Simson en Gilbert Mom-
mertz zal opstellen. Overigens
verdedigen Alex van Hoorn
(Heer) en Erik Merk (Caesar) vol-
gend seizoen de kleuren van de
Hoensbroekse hoofdklasser.

Van onze sportredactie

HEERLEN-De Tour is oorlog, de Giro ontspanning. Deze ka-
rakteristiek, jaren geleden al weer gebezigd door Rino Negri,
verslaggever van de gezaghebbende Gazetta dello Sport en
nestor van de Italiaanse wielerjournalistiek, werd onlangs nog
door Pedro Delgado geaccentueerd. „Naar de Tour vertrekken
is naar de oorlog gaan: jetrekt ten strijde. Je gaat vechten tot
het bittere einde". Het Nederlandse koningskoppel Rooks en
Theunisse denkt er net zo over.

dat de afgelopen jaren prima in Ita-
lië. Dit keer laat Breukink Italië aan
zich voorbijgaan. Zonder die belas-
ting wil hij weleens kijken waar het
schip voor hem strandt in de Ronde
van Frankrijk. Rooks & Theunisse
zijn geknipt om de honneurs van
Breukink waar te nemen, ware het
niet dat hun ambities dus niet zo ver
reiken. Post laat de heren daar vrij

j°ERMOND - In de hoofd-
jenoord van de zaalvoetbal-
petitie eindigden RFC Ti-
( en Perey Verzekeringen opgedeelde derde plaats. EenJ*Slngsduel moet uitsluitsel
s jL?ver de derde promoven-arvJlt duel is vastgesteld voor

21 mei om 21.00 in Pos-
I *■■■ De winnaar promoveert
■natisch, terwijl de verliezereen herkansing krijgt tegen
j^mervier uit het zuiden, 't

t yELLES - Het toernooi in
„j^es, het derde dat Mara Eij-
tf,o°rn achter elkaar in België
jj, gespeeld, werd door de
H rgse tennisster gewon-
|j' °rige week in Dworp was

lboom al de sterkste ge-
i3. na in het eerste evene-
(bln de halve finale van San-
itair-in verloren te hebben. In
5 'les bereikte Mara Eijken-
e de finale, waarin zij haar
.gleense tegenstandster met''d versloeg.

Op papierheeft Panasonic met twee
uitstekende klassementsrenners
(Rooks & Theunisse) en twee excel-
lente sprinters (Van Poppel en
Freuler) opvoorhand goedereferen-
ties voor een succesvolle tocht door
de laars. Veel beter tenminste dan
de andere Nederlandse ploeg die
van de partij zal zijn, die van Cees
Priem (TVM).

sport in cijfers

MüSANNE - Gilbert SelliiZolët per 1 oktober Walterr als- directeur van het lOC
eft^tionale Comité) op. Dat
U .tichelle Verdier, perschef
ij^et lOC, bekend gemaakt.
,u' die zowel de Franse alserse nationaliteit heeft,
>te ln e* verleden vele keren

in Lau-
Mj georganiseerd. Volgenser is de nieuwe directeur

l"vis in de sportwereld.

De Tour is voor hen hoofd- en de
Giro bijzaak. Als vrijdag in Bari
koersdirecteur Vincenzo Torriani
de startvlagvoor de 73ste editievan
de Giro laat vallen, zijn R & T niet
van plan alles uit de kast te halen
om hun potentiële kandidatuur
voor de eindzege te stellen. Theu-
nisse: „Voor mij staat de Giro volle-
dig in het teken van de voorberei-
dingvan deTour. Het heeft geen zin
enkeleweken voor Frankrijk allere-
serves aan te spreken. De Ronde
van Italië winnen is niet mijn doel".

Waarmee niet gezegd wil zijn dat de
paradepaard]es van de Panasonic-
ploeg, die het Nederlandse vaandel
hebben overgenomen van Erik
Breukink, een beetje freewheelend
door de laars zullen peddelen. Van
tijd tot tijd zijn ze van plan even

diep in de beugel te gaan. Rooks:
„Ons eerste doel is het winnen van
een paar etappes. Mochten er echter
kansen zijn om de ronde te winnen,
dan zal ik die zeker grijpen. Maar ik
ben geen Roche of een Fignon, die
twee grote ronden kunnen winnen.
Daarom blijft mijn voornaamste
doel de Tour, daar moet ik pieken.
Daar is ook de meeste publiciteit te
halen. Ik wil niet zeggen dat de Giro
niet belangrijk is, maar de Tour
slaat gewoon alles".

Dure jongens
In zijn hart moetPeter Post, de baas
van het duo, moeite hebben met de
aanpak van zijn dure jongens. De
Amstelvener wil immers overal en
altijd scoren ter bevrediging van
zijn eerzucht. Met Breukink lukte

Greg Le Mond is een ander (geval-
len) kopstuk in de Giro. „Mijn pro-
blemen zijn van fysieke aard. Ik ben
gezond, maar niet in conditie. De
enige remedie is competitie. Trump
Tour, Ronde van Italië en Ronde
van Zwitserland, twee maanden
koers. Het is de enige kans voor mij
om er nog bovenop te komen."

De 73steRonde van Italië, waarin de
Nederlander Wim Jeremiasse figu-
reert als wedstrijdleider, zou wel
eens uit kunnen draaien op een
Franse broederstrij tussen Laurent
Fignon, de laureaat van vorig jaar,
en Charly Mottet, vorige week win-
naar van de Ronde van Romandië.
Ook Vuelta-winnaar Marco Giova-
netti is weer present.

JCHIN OP GEUL - Ex-wieler-
} Jean Habets uit Sint Geer-

,■ die sinds vorig jaar weer
~e amateurs uitkomt, opentyaag in Strucht/Schin op~een rijwielzaak. De opening

'00 uur wordt verricht door
'Jnands, die eergisteren dee van Spanje beëindigde.

Van onze sportredactie

- Het steekt de oud-
scheidsrechters

r*r- dat er tijdens het WK voet-jegeenNederlandse arbiter vanj,e Partij is. Onder meer Leo
j,om, Lau van Ravens, Franserks en Theo Boosten vragenc« afwaar dat aan ligten hoe er

' et het oog op toekomstige in-
Jj^ationale toernooien verande-
jp

g kan worden gebracht ineze voor Nederland pijnlijke si-aüe. De materie komt aan de■ öe tijdens een reünie van het
°ePensioneerde', maar nog altijd
«Uw bij de voetbalontwikkelin-
iC? betrokken gilde van ex-Fifa-.fteidsrechters in september in

Oud-Fifa-referees
sleutelen aan imago

Nederlandse arbiters schijnlijk een aantal ke-
ren móeten bivakkeren
in sneeuwholen. Us en
weder dienende zal Ed-
ward Bekker na de
Mount Hunter ook nog
de Mount McKinley be-
stijgen, met 6.195 meter
de hoogste berg van
Alaska.

Limburgse alpinisten

zijn de komende maan-
den op drie fronten ac-
tief. De onderneming
schil van 2.500 meter
met moeilijke ijspassa-
ges overwinnen.

VOERENDAAL - Ed-
ward Bekker gaat vol-
gende maand de Mount
Hunter in Alaska be-
klimmen. De 4.444 me-
ter hoge berg in het ge-
bied van de Mount
McKinley is 'een in hoge
mate interessant alpi-
nistisch doel, dat naast
de panoramische wijd-
blikken een aantal tech-
nische routes van for-
maat bevat. Edward
Bekker maakt de tocht,
die drieweken in beslag
neemt, met twee Duitse
klimvrienden. Zij ne-
men de route over de
zes kilometer lange
westgraat en moeten
van het basiskamp tot
de top een hoogtever-

Edward Bekker
naar Alaska

Mount Hunter doel van Limburger berggids uit Klimmen
zijn avontuurlijke on-
derneming op. „Je moet
er altijd bedacht zijn op
bevriezingen." Het trio
zal op de graat waar-
van Edward Bekker
loopt parallel met twee
Himalaya-expedities.

Hans Lanters uit Maas-
tricht slaat in juni de
hand aan de 7.285 meter
hoge Ogre in Pakistan.

Een expeditie van de
'Vallekebergse Alpe-
vrung' onder leiding
van Jos Smeets tracht
in juli de top van de
Broad Peak (8.047 me-
ter) te bereiken.( ®nentwintig van de. zevenen-

"intig oud-topfluitisten hebben

„De grote moeilijkheid
van» het klimmen in
Alaska is dat het de
koudste bergzone op
aarde is," warmt de

toegezegd deel te nemen aan de
bijeenkomst - de eerste in haar
soort - waarvoor ook KNVB-
voorzitter Jo van Marie en Ber-
tus Rijkhoek (portefeuille
scheidsrechterszaken) zijn uitge-
nodigd.. Theo Boosten, die de
voorzet voor de reünie heeft ge-
geven, verwacht dat er nieuwe,
richtinggevende signalen zullen

uitgaan van de bijeenkomst op
vrijdag 7 september. „We hebben
te weinig toppers. Geen Neder-
landse scheidsrechter op het
WK, een vreemde zaak," aldus de
Hoensbroekenaar, die verder
vaststelt, dat Nederland in de vijf
voorgaande wereldtoernooien al-
tijd een arbitrale bijdrage lever-
de. „Zowel in het amateur- als

betaald voetbal zien we op
scheidsrechtersgebied een hoop
dingen gebeuren, die tot bezin-
ning nopen. Wat kunnen we
doen aan het imago en hoe kun-
nen we meer kwaliteit opdie-
pen?"

Meer dan de helft van de oud-Fi-
fa-referees is op dit moment niet
meer actief in een waarnemende
of rapporterende functie. Vol-
gens Hom, Van Ravens, Derks
en Boosten laat de KNVB daar-
mee een kans voor open doel lig-
gen. Het kwartet wordt tijdens
de reünie annex confrontatie
met de KNVB-top geassisteerd
door onder meer de voormalige
Fifa-badge-dragers Charles Cor-
ver, Bep Thomas, Piet Roomer,
Joop Vervoort, Willem Beltman
en JefDorpmans.

WAALWIJK - Adri Bogers heeft
met KV Mechelen overeenstem-
ming bereikt over een driejarig
contract. De 25-jarige linkervleu-
gelverdediger speelde de afgelo-
pen vijf en een half jaar voor
RKC, tussentijds was hij zes
maanden werkzaam bij NAC.
Bogers mag bij RKC vertrekken
voor 150.000 gulden. De speler
had bij RKC een unieke clausule
in zijn contract. Zodra een club
zich meldde, die bereid was Bo-
gers een jaarsalaris van 250.000
gulden netto te garanderen,
mocht de speler weg voor de ge-
limiteerde transfersom. KV Me-
chelen is bereid dat salaris te be-
talen.

Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse zullen zich sparen

Giro in teken van de Tour

Etappeschema
Beslissingduel
Sp.WVVRKHVC

" Gert-Jan Theunisse: ,JDe Ronde van Italië winnen is niet
mijn doel". Foto: DRIES LINSSEN

Topatleten naar
Gala Kerkrade

NIEUWSTADT - Het beslis-
singsduel tussen het damesteam
van Sp. WVV en RKHVC met als
inzet het Limburgs kampioen-
schap en de daarmee samenhan-
gende promotie naar de interre-
giocompetitie, wordt zaterdag in
Bom op het terrein van de W
Bom gespeeld. De wedstrijd be-
gint om 19.00 uur. Bij een gelijk-
spel wordt verlengd en volgen
eventueel strafschoppen.

IELRENNEN
"öi ?erSl negende etappe, Slusovi-

~e ° Biala' 165 km: L Bodyk
l(lQ\ sec- bonificatie), 2. TonkovBell''Jr Dietz 110 (s)' 4- Svorada, 5.
Al«b Mario de Clerq, 7. Artunghi

!5 0r "?een klassement: 1. Svorada
Si l-Dietz 0.22, 3. Boden 1.03, 4.
Hi i 1U'5- Chignoli 1.28, 6. Mac--I'*l, 7. Trkal 1.49.

'«He"Po°niik-Binche, profs 209 km.
gletd «dam 5.07, 2. Daems, 3. Van-
', e =n. 4. Dernies 0,02, 5. Bruyneel
"kin o n ShJcke 0,09, 7. Godmus, 8.
Ve' a- Verstrepen 0,57, 10. Redant,
\ 1 ?fra 1,04, 15.Kools 1,57, 16. Tol-

' "■ 17. Adrie van der Poel 2,01.
Sen *s"e Konde van de Drome, eerste
*üi n St-paul-Trois-Chateaux
\ '""ois-Chateaux, 85 km: 1: Si-
tke 2. Poljakova, 3. Cynta
iMI u'Pholt' 7- De Roov' 29- Vanl«ls gHeyboer, 52. Schuitema zelfde

alm et- Algemeen klassement:

's' 2. Poljakova, 3. De Rooy.

1 'l 2ru?eren' Junioren: 1. Francois 86
6Vri ,uur- 9- °P 37 sec R°y Görtzen
'i?»dv »' ll- Eric Cruts (Maastricht),

'cfe o eiJers(Sittard), 18. ex aequo
ö°gman (Beek).

ENNIS
Ni(w'^n- Internationale Duitse
ÜSuiJ?SchaPPen. Vrouwen, 1 mil-SnR® n- Tweede ronde: Seles - Ja-
Hjnr 6"0, Sabatini - Burgin 6-2 6-1,
?"**« ii Thompson 3-6 6-3 7-5, Fer-
? "Koi ack 6"3 6"3- Magdalena Male-re- «esi 6-0 Kelesi geeft op. Derde
'6-0 pieshki - Katarina Malejeva 4-6'^raf-Piccolini6-0 6-l.

■h*>- itll°tto- dekkingA: 1-3-6-12R■ 3o Aerv,egetal: 9. Trekking B: 2 -
k 582 « o i Reservegetal: 38. Spel
W^ ° 3. (onder voorbehoud).

lSch"ernationa,e Italiaanse kame-n i?PPen. Mannen, 2.5 miljoen
hJWrf eede ronde: Muster - Jarryd
?6.3 *a geeft op, Svensson - Carbo-
jVin' perez-Roldan - Fleurian 6-3f" Wrsson" Bruguera 6-4 6-2, Man-
»ihj ,onte 6-4 6-4, Emilio Sanchez -6_l 6"2-G°mez. Nargiso 7-6
r " ïw"s" Cierro <Ita> 6"4 6-4.Krick-| Gilh7acek 6-2 6-2, Jaite- Furlan 6-4
*& 6 ,erpl - Mattar 7-6 6-4, Courier -J 6-4.

VOETBAL
N<t iV,ri? nds<*appeiyk. lerland -~Avj (0-0).

tüeJ.272
n

2 )
SChaPPellJk- ISrael "

I,l'
ÏW" t

Vrien«lschappelijk: Schot-
1.3.(0-2).

DAMMEN
k*6 fr! "58*1 toernooi Zwartsluis-ijB 0.5: ,?,e' GroeP A: Galperin - Val-
»Va' ïanders - Rigterink 0-2, Go-
£ 8 2'^eperman 1-1. Stand: 1. Val-
S'St'erL, oePerman 7, 3. Goloebjeva
X'"k 5. 5. Galperin 4, 6. Wanders
k^-V Schouten - Watoetin 1-1,
ÏÏ0-2 Van der Wal 1-1, Karmi - Koy-
uatOet?Jand: L Koyman 8, 2. Autar 7,
*. 6 ÏT en Van der Wal 6, 5. Schou-■ Karmi 1.

18 mei: Bari, 13 km (individuele tijdrit)
19 mei: Bari - Sala Consilina, 239 km
20 mei: Sala Consilina - Vesuvius 190 km
21 mei: Ercolano - Cis Nola 31 km, en Cis

Nola - Sora 164 km
22 mei: Sora - Teramo 247 km
23 mei: Teramo - Fabriano 200 km
24 mei: Fabriano - Vallombrosa 197 km
25 mei: Regello- Marina di Pietrasanta 188

km
26 mei: La Spezia - Langhirano 176 km
27 mei: Castello Grinzano Cavour - Cuneo

68 km (individuele tijdrit)
28 mei: Cuneo - Lodi 241 km
29 mei: Brescia - Baselga di Piné 193 km
30 mei: Baselga di Piné - Udine 224 km
31 mei: Klagenfurt -Klagenfurt 164 km

1 juni: Velden - Dobbiaco 226 km
2 juni: Dobbiaco - Passo Pordoi 171km
3 juni: Moena- Aprica 223 km
4 juni: Aprica - Gallarate 180 km
5 juni: Gallarate - Varese Sacrb Monte 39

km (klimtijdrit)

' 6 juni: Milaan - Milaan 90km
afstand zeker hun handen vol heb
ben aan deze Sovjet-atlete.

Jacek Svorada
blijft leider

KERKRADE - Met de deelname
van enkele Sovjet-atleten wordt het
Atletiek Gala Kerkrade op woens-
dag 6 juni in het gemeentelijk sport-
park internationaal steeds omvang-
rijker. Het deelnemersveld groeit
met de dag. Behalve de nationale at-
letiektop is ook Kenia, Oost-Duits-
land en de USA sterk vertegen-
woordigd.

Het verspringen voor vrouwen be-
looft veel spanning met onder meer
deUSSR-atlete Irena Oshenko (6.77
m) en de beide DDR-atletes Katja
Trostel (6.81 m) en Matthesius (6.64
m). Ook het hoogspringen vrouwen
is van bijzondere kwaliteit met de
2.00 m-springsters Heike Henkei uit
West-Duitsland en de Roemeense
Galina AstafeL de Oostdüitse Su-
zanne Beyer (1.94 m) en de West-
duitse Andrea Arens (1.96 m).

" Steffi Graf: „Droevig en teleurstellend dat mensen in het
privéleven van mij en mijnfamilie snuffelen."

De twee kogelslingeraars Benjami-
nas Wiluzkis en Donatas Plunge uit
de Sovjetunie behoren tot de we-
reldtop. Vorig jaarbereikten zij met
de slingerkogel .afstanden van res-
pectievelijk 82.24 en 80.12 meter.
Een van hun tegenstanders is de
Hongaar Verrebes (71.42 m). De or-
ganisatie is nog in onderhandeling
met de aanvoerder van de wereld-
ranglijst, de Westduister Weiss.

DEN HAAG - Marti ten Kate
(Fortis), Gerard Nijboer (Daven-
tria) en JohnVermeule (Dynamo
'70) zullen Nederland tijdens het
toernooi om de Europese atle-
tiektitels van 27 augustus tot en
met 1 september in Split op de
marathon vertegenwoordigen.
Het bestuur van de unie ging ak-
koord met de voordracht van
bondscoach Bob Boyerman en
technisch directeur Arie Kauff-
man om Nijboer en Vermeule
naast de al eerder aangewezen
Ten Kate in Split te laten starten.
Bij de vrouwen is Carla Beurs-
kens al geruime tijd zeker van
uitzending naar Split. Na de ma-
rathon van Hamburg, die ko-
mende zondag op het program-
ma staat, worden nog een of twee
loopsters aangewezen voor de
Europese titelstrijd.

Drie lopers naar
EK marathon

BIELSKO BIALA - Jacek Bodyk
heeft de negendeetappe van de Vre-
deskoers gewonnen. De Pool ver-
sloeg in de sprint van derit over 165
kilometer tussen Slusovice (Tsj) en
Bielsko Biala (Pol) Tonkov uit de
Sovjetunie.
De Oostduitser Dietz kwam als eer-
ste van het peloton over de finish.
Zijn achterstand was 1 minuut en 10
seconden. Met nog twee etappes te
rijden blijft de Tsjechoslowaak Svo-
rada leider in het klassement. De
beslissing valt vandaag, als de laat-
ste twee ritten worden verreden. De
tiende etappe is eenronde in de om-
geving van Bielsko Biala over 105
kilometer, de elfde een tijdrit over
27 kilometer.

Op de 100 meter voor mannen is
vuurwerk te verwachten van sprin-
ters als Robert Hackett (USA) en
Cliff Wright (Jamaica), beiden goed
voor een tijd van 10.26 sec, alsmede
de Nigeriaan E. Tuffour (10.30).
Tenslotte isKenia present met Tho-
masKoech op de400 meter mannen
(45.7), Elisabeth Onyambu op de 400
meter vrouwen (52.71), Selina Chir-
dur op de 800 meter vrouwen
(2.01.40) en Esther Kiplagat op de
3000 meter vrouwen (9.09.4).

Laimute Baikauskaite (USSR) ver-
overde op de 1500 meter in Seoel de
zilveren medaille achter de Roe-
meense Paula Ivan. Haar beste tijd
is 4.00.24 minuten. Elly van Hulst en
Christien Toonstra zullen op dezeSchandaal laat

Steffi Graf koud

Vader contacten met onderwereld toegedicht

Nationale springtop
zondag in Schaesberg

Concours Hippique op draf-en renbaan zoen al regelmatig in deprijzen heb-
ben gereden. Wiljan Laarakkers
heeft een vrachtwagen vol paarden
ingeschreven. De ruiter uit Otter-
surn zal echter zijn uiterste best
moeten doen om regionale favorie-
ten als NKB-kampioen Toon Hol-
tus, Xavier Schulkens en Jan Bo-
gers uit de prijzen te houden. Zij
hebben immers bewezen dat hun
paarden reeds de juistevorm te pak-
ken hebben.

Naast de wedstrijdonderdelen is er
ook een show van aanspanningen.

Diverse, met verschillende paarden
aangespannen authentieke rijtui-
gen, zullen in de ring komen. Ook
de moderne marathonwagen zal ge-
showd worden. De show van oude
en moderne rijtuigen zal ongetwij-
feld veel mensen aanspreken.

Het wedstrijdprogramma op de
draf- en renbaan Limburg begint
zondag al om 9.30 uur terwijl de
hoofdrubrieken in de middaguren
worden verreden. De entreeprijs be-
draagt slechts vijf gulden terwijl
kinderen tot 12 jaar gratis toegang
hebben. Voor hen is er vertier in de
vorm van een springkussen, traps-
kelters en ponyrijden.

WEST-BERLIJN - Nog voordat
ze gisteren in West-Berlijn een
bal geslagen had, gonsde haar
naam over de baan. Graf was het
middelpunt van een schandaal.
Het weekblad Die Illustrierte
heeft vandaag de primeur. Dag-
blad Bild-Zeitung gaf er gisteren
een voorproefje van.

Van onze medewerker

Steffi Graf speelde alsof er niets
aan de hand was. In 42 minuten
veegde ze de Italiaanse qualifier
Piccolini met 6-0 6-1 van het gra-
vel. De wereldkampioene won
zeven games op rij, stond er
eentje af en maakte de partij uit.
De organisatoren van de open
Westduitse titelstrijd applaudi-
seerden voor zoveel zelfbeheer-
sing en koelbloedigheid.

Rob Ehrens heeft met een groot
aantal paarden ingeschreven waar-
onder zijn internationale toppaard
HCS Technplogy. Maar ook Emiel
Hendrix uit Baarlo is van de partij.
Dezer tweeLimburgers boekten on-
langs tijdens het CHIO van Rome
nog enkele opmerkelijke resultaten.

Andere toppers die naar Landgraaf
komen zijn Wout-Jan van de
Schans, Eric van de Vleuten (2e in
Grote Prijs van Rome) en ex-Zan-
gersheide-ruiter Willy van de Ham
die thans een eigen stal heeft in
Hengelo.

den prijzengeld (totale wedstrijd-
kosten f55.000.-) verdienen. De
wedstrijd om de VGZ-Cup levert de
springruiters niet alleen guldens op
maar ook felbegeerde punten voor
de VGZ-competitie die over veel na-
tionale wedstrijden wordt gehou-
den en uitmondt in een finale tij-
dens Indoor Brabant. De huidige
leider in deze competitie, Pieter
Kersten uit Helden, is in Landgraaf
niet aan de start. Hierdoorkrijgt een
andere Limburger, Eric Willems
Geeroms de kans om zich aan de
kop van dit klassement te nestelen.

Vooraf hadden ze er een hard
hoofd in. Die Illustrierte heeft
haar vaderPeter in een exclusief
verhaal te kijk gezet. De vader
wordt nauwe contacten toege-
dicht met de Frankfurter onder-

De Grote Prijs Bouwbedrijven Jon-
gen Landgraaf is traditioneel het
hoogtepunt van de dag en belooft
springsport van de bovenste plank
te brengen. Ook in de NKB-rubrie-
ken komen we veel bekende namen
tegen die zich in het lopende sei-

De toprübrieken van de dag zijn on-
getwijfeld de strijd om de VGZ-
punten en de Grote Prijs Bouwbe-
drijven JongenLandgraaf. Alleen al
in deze twee rubrieken kunnen de
prijswinnaars ruim elfduizend gul-

wereld. Bovendien laat het
weekblad een 22-jarig fotomodel
aan het woord. Ze zweert dat Pe-
ter Graf de vader van haar kind
is. En neemt dat later schielijkte-
rug.

Als bron voert het blad de crimi-
nele bokspromoter en -manager
Ebby Thust uit Niedernhausen
op. Thust heeft geprobeerd Graf
te chanteren. Toen die daarop
niet inging, liep de boksmanager
met zijn verhaal naar Die Illu-
strierte. Graf heeft een aanklacht
ingediend. Het openbaar minis-
terie zal Thust vervolgen wegens
afpersing.
Steffi Graf ervoer het verhaal als
een hetze tegen haar. „Het is
droevig en teleurstellend", zei ze
voor de Westduitse televisie,
„dat er mensen zijn die in het pri-
vé-leven van mij en mijn familie
snuffelen. Ik probeer alles te la-
ten zien wat ik sportief in mijn
macht heb. Daar zouden die
mensen naar moeten kijken."

LANDGRAAF -. De fraaie accom-
modatie van de draf- en renbaan
Limburg is komende zondag voor
de vierdekeer het decor van het na-
tionaal Concours Hippique Land-
graaf. In de afgelopen driejaar heeft
deze wedstrijd, die uniek is voor
Limburg, een klinkende naam op-
gebouwdbij deelnemers, sponsoren
en publiek. Steeds is er keihard ge-
werkt om de kritische kanttekenin-
gen weg te werken en de wedstrijd
voor alle betrokkenen te optimalise-
ren. Hierbij werd de formule top-
sport-basiswedstrijdsport niet uit
het oog verloren.
Dat heeft dit jaargeresulteerd in een
deelnemers-top om de rubrieken
voor het publiek aantrekkelijk te
houden. Hieruit blijkt tevens hoe
groot de belangstelling bij de deel-
nemers is om op de draf- en renbaan
Limburg aan de start te verschijnen.
Voor de duizenden toeschouwers is
deze ontwikkeling alleen maar gun-
stig. Zij kunnen genieten van paar-
desport op hoog niveau. Behalve de
equipe die naar het Deense Kopen-
hagen is afgereisd, verschijnt name-
lijk de complete nationale springtop
in Landgraaf aan de start. Onder
hen bevinden zich natuurlijk ook
topruiters uit Limburg.

Bogers naar
KV Mechelen

Roemeen Hagi
naar Real
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Zullen we maar meteen i
aan het toetje beginnen?!

m

:
Desira toetje met room QQ
chocolade of vanille, bekertje 125 gram 45 É* m

Mona gezinspudding 4 QQ Edah toetjes zijn zó lekker, daar kun je bijna niet Chocolade vla 1 TCvanille of chocolade, beker 500 ml. 246 1"# 7 0p wachten. Niet zelden wordt dan ook besloten vol, -dagvers-, pak 1 liter 2Mf I" / O
om de maaltijd maar gewoon over te slaan.

Magere kwark 4 4Q Edah toetjes zijn er in alle soorten en smaken. Mona magere fruityoghurt 4 AZ?
kuip 450 gram 4*45 1" 1 / Het zal u niet meevallen om ze te laten staan. diverse smaken, beker 500 gram 4r73 1 " i"J__ ■

"fP^barezeep
ioo ËSSÏËÏ aqo f" HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARACTIE -I JtSttT' 49 KSST^ 3.9 Jflacon 500 ml. 245 !"## fles 0,75 liter £S 5 TT»// C^»*/*»! 1/:.,«:„a^ I~Z TT„ .... ... ~ bDa3rt/m 16 juni VOOr s^^fö « *■■ . Onentaalseburgers /-Heerlijk voor bij uw nagerechten- "ruv" «■/ ,w » UI" »wi ?w7/ -* *9-\ Ananasstukjes ZO -> . , ">*« *w f>L

S^'tmfmmËPm
"Met drie knaken korting <s=^fir^/f& blik 234 9ram ** &' \ZVSï^ 3.7*_^_ nmi i^> - Sun-O-Sun dessertsaus I ICI UIIC Miaivcil MJIUIIg A_*L - per 4stuks _*/" *^aardbeien of kersen, QO naar de EfteHng". Pizza-broodje „ Gekruid geha*1 ,

:»w.pa flesje 150m. -Hnr # M ■ V^ST yy-^^mf moth,m c ,|,m; _f ,>*;-(!* „Dr n^msg&»i^ e iftfflai' J ~, . ■ r. ■
, xm, i " u--r-_i u i_ i N»»^,^'^_^^WU met nam, sa ami ot &$ ,> T& i per duu gram*PP,ï:■""- 'i ifa Wat sparen betreft belooft ook juni bij Edah een heel c^rxL)mf^\ ■_ **.*+.*+. ■ % r_ , „„J'# *#<»«? 1 -m r **■ * " " >„, x. Jl. "i-i " champignons, O OO : -ër^ 3.98 »

ÉÉ^IÉIiJ FrU"'.° et,e . -„ pleaeng maandje te worden. We hebben namehjkm -diepvries-, 250 gram .2^ Z.ZY ■ per kilo.. rtrt
aardbei/kiwi, | 70 ■ verband met het grote succes van de Eftel ing-aktie Élf 1 '-dagver^pak 1 liter4£6\_ 7/ 4x125mL4t69" I«^7 besloten de aktie te verlengen tot en met 16 juni 1990. /^SJ^tfX Boerenmetworst | -TQ t% W

' — Quaker cruesli U kunt dus tot en met 16 Juni toe9angskaarten voor 7 TJ^S <Or V -snijvers-, per 100 gram 4t75\ 1«O7 "/"v^^^ — /
Katja dropvoetjes 4 ITO naturel de Efteling bestellen. Zo heeft u nog alle tijd om een ' S—<r —r "*^ vv , q^a- O/*zak 175 gram 4589" l»J7 ; |%J^^^ pak 375 gram flinke gezinskorting bij elkaar te sparen. Bovendien blijven de toegangs- fe»»^^88!^^^ °*a Fest'n' ~ * --^f'^r^sjss& kaarten geldig t/m 21 oktober. Zoals u weet geeft een volle spaarkaart maar l||li#^ 1 potlood stkk GROENTE & FRUIT ,

:*■:,.::" ::té|a rOmt liefst drie knaken korting op een entreebewijs van de Ij -diepvries-, . __^„ ,;,;,„„ „„» «*«'■' r 6r . , -,f ~. . u
, , . ~ B^^WlSls#^l doos 10 x35 ml. 51a f?U&.ff?^P«»« -■'Jif^rflfti^ ■ Efteing. In paats van 21 guden betaalt u dan slechts Kf | iia S 7

rt QO I^^Sw^^^j,^ 13.50*. Een prima aanleiding om er met het gezin op ffl* I ""-. 1 "7 OO g p \^
Karvan Cévitam limonadesiroop l^j 1 X-«Ö7 buitte gaan, nietwaar? Stuur uw spaarkaarten) en CTtlM^l 3ï79-_ öm-Cl Kiwi QQ^aardbei, framboos of tropical, *TQ -Win bij Edah een volledig tuinameublement bank- of girocheque voor 16 juni 1990 naar: Edah-Efteling Aktie, -Exclusief bij Edah, gratis W.K. voetbalplaatjes- nieuwe oogst, per 500 gram .JLmJy
bus 750 ml. S&9 l"»/ 7 of één van de 50 picknicktafels- Postbus 718, 4870 CB Etten Leur. ' ■ ■ —

'. '■ ry *■ ' 4 r*/"\ * Niet geldig in kombinatie met andere kortingsregelingen van de Efteling. Cremepate
Calvé borrelnootjes ËDAH Uleetmar9arine 1 LU u kunt maximaal 1 spaarkaart per toegangskaan opsturen. vacuüm verpakt, 100 gram OO M
7p,°kei\an norïna!^peaal mlx' 149 ~-~kuip 500 9ram 4;79'- ' ' Of spaar voor een gratis doosje +25 gfam gfatis 4^9' yy _, Mzak 150 gram-WK» 1 " 1 # m .^^.

_ ~ . ° ■» ■ »fe

li - Ferrero bonbons. Kip-kemesaiade *è

Pi m° i#s«<r^^' If*^^^ Een volle spaarkaart geeft deze maand ook twee knaken korting op een doosje -schepvers-, |OO Har|d-

e|2k'l0' 43^ overheerlijke Ferrero cocosbonbons. Normale prijs 4.99. Bij inlevering van één per 150 gram i*t 1.70 appelen W **msË^ /
OP=OP J "Granny Sm th° O Clvollespaarkaart dus geheel gratis!** ..„-,.._.,.., __..._,_., , ■. ■ 1

En maak kans op fantastische prijzen. _KOEKJE VAN DE WEEK <*<*
Crème doux smeerkaas Elke maand is het prijs bij Edah. Wie meedoet aan Edah's spaaraktie, doet Kletsmajoors \ "7O /?/««^ EPAH servicelijn. Van maan j

' — — Aiw'i' : ri*. i -i-> rt,,L-. ioa- .ï^r I(o»-ojo* t/m vrijdag smorgens van 101^.QOQ ham en naturel, 4QQ automatisch ook mee aan Edah s Prijzenfestival. pak 12 stuks 4^y l*tS/ V"ry uur en'smiddagsvan 2 tot 4 uur
l^Ütt^"*"»- 7.Z,7 2 x 100 gram Afie- 1.Z,7 «* of de helft van de waardein kontanten. : u gratis bellenmet de mensen van onze se^J-Met 5 extra Edah spaarzegels- /HON D M TEFAI. -AOaaF- Bang&Olufsen VOOOinkol. VLKb VLbbb afdeling. Prijswijzigingent.g.v. overheids-^

Gesneden wit-, tarwe-Of ■""'"—"■ ~^~m\« """"" fabrikantenmaatregelen voorbehouden. ,
Bourbon moussepudding QQ volkorenbrood ITO « o ü—wm WBLWT » c*- hMa Pepersteaks OTO Prijzen geldigt/m zaterdag 19 mei 1990. Zola"
diverse smaken, pak 60 gram O/ -uit eigen bakkerij-, heel 4^. I«O7 AadioSoruc j^gg Polaro.d |^J AEG AUSmiAMMRUMes *"*g& per 100 gram 2J9 Z.J/ de voorraad strekt.

Edah heeft steeds meer te bieden.TDAH



"Rob Out: 'Wat is er tegen
handelen?'

Van onze rtv-redactie
Veronica

garandeert
banen

personeel van de omroep was
ontstaan over de aangekondigde
boete van het commissariaat.
Werknemers vreesden dat moge-
lijk de werkgelegenheid in het
gedrang zou komen als het com-
missariaat zou overgaan tot in-
trekking of vermindering van
zendtijd.

In een gesprek hebben directie
en bestuur van Veronica de vak-
bonden meegedeeld dat er geen
handelingen zijn verricht die in
strijd zijn met deMediawet. Ook
al zou het commissariaat tot stra-
foplegging overgaan, dan zal dat
volgens bestuur en directie niet
tot ontslagen leiden.
De vakbonden willen deze toe-
zegging zwart op wit hebben van
Veronica en wachten verder de
hoorzitting op 23 mei af.
„Wij zijn niet met het bestuur en
de directie gaan praten met de
intentie om de waarheid rond de
hele zaak boven water te krij-
gen," aldus M. van Stijn, secreta-
ris van de Nederlandse Vereni-
ging van Journalisten (NVJ).
„Bestuur en directie hebben ons
op iedere vraag verzekerd dat er
niets aan de hand is. Op de zaak
zelfzijn ze verder niet ingegaan."
Bij het gesprek waren VOO-di-
recteur Rob Out en Veronica-
voorzitter F. Bordewijk aanwe-
zig.

HILVERSUM - De straf die het
Commissariaat voor de Media
Veronica wil opleggen zal geen
gevolgen hebben voor de werk-
gelegenheid bij deze omroep.
Dat hebben directie en bestuur
van Veronica meegedeeld aan de
vakbonden. De vakbonden had-
den het bestuur en de directie
van Veronica om een gesprek ge-
vraagd nadat onrust onder het

'Meer intimiteit
op werk gewenst'

Uilslag onderzoek in AVRO-programma

films

HILVERSUM- Er leeft heel wat
onder collega's. Dat mag worden
geconcludeerd uit een onder-
zoek van Iteke Weeda, verbon-
den aan de universiteiten van
Wageningen en Groningen, dat
zij heeft gedaan naar gewenste
intimiteiten op het werk. De
AVRO zendt er vanavond een te-
levisieprogramma over uit.

De meeste door Weeda geïnter-
viewden wensen meer vriend-
schap en intimiteit op het werk,
maar seksueel getint gedrag
wordt minder gewaardeerd.
Twee op de drie mensen met een
baan zeiden wel eens vriend-
schappelijk contact met collega's
te missen. Van de mannen heeft
53 procent en van de vrouwen 67
procent op het werk één of meer
collega's die zij als vriend of
vriendin beschouwen. Met de
uitspraak dat intimiteit op het
werk meer positieve dan negatie-
ve kanten heeft is 45 procent het
eens, 30 het eens noch oneens en
25 procent het oneens. Vier op de

Van onze rtv-redactie

De boekenshow is rond enkele vaste items opge-

'Veronica heeft ook aandelen in AKZO en KLM'

Rob Out laconiek over
steun aan Veronique

!"°nge mensen willen wat?eer", zei Out vanmorgen tegen,e VARA radio. Volgens hem is,et geen geheim dat Veronica de
ehoefte heeft om commercieel
* Worden. Van Veronica zelf lig-
*?n er twee aanvragen bij het mi-

van WVC voor commer-cie omroep en van Rob Out In-
liggen er ook twee

afvragen. „In die geest hebben
*ti gehandeld. En wat is er tegen

handelen?", aldusOut■ °lgens de Veronica-directeurJ êg hij van het bestuur eenr'jbrief om tien miljoen gulden
'3 Tornado te beleggen. Uitein-

'etojk heeft Tornado zes miljoen
plden belegd, maar volgens Outs niet al het geld in Veronique-
andelen gaan zitten. „Er zijn

HILVERSUM - Tornado BV is één van de beleggings-
maatschappijen van Veronica en heeft aandelen gehad van
J^TL-Veronique. Dat zei Veronica-directeur Rob Out gis-
termorgen in een vraaggesprek voor de VARA-radio. Vol-
É>ens Outheeft Tornado voor Veronica diverse beleggingen
Êkdaan (Philips, Akzo, Maxwell) waaronder aandelen in
Jeronique. Out zegt in het vraaggesprek zelf verantwoor-delijk te zijn voor het feit dat Veronica-geld via Tornado

Veronique is gegaan.

'Op volle
toeren'

verdwijnt
j. Van onze rtv-redactie
SEERLEN - Het tv-programma

volle toeren' verdwijnt. De
jjftOS zendt dit Nederlandsta-

e muziekprogramma, gepre-
steerd door Chiel Montagne,
fijdag 1 junivoor de laatstekeerJJ 11-De TROS heeft dit besluit ge-
orrien, omdat volgens een

de belangstelling,
°°r dit soort uitzendingen af-

p ernt. Daarom zal er ook geen
°elijksoortig programma voor ine plaats komen. 'Op volle toe-
fet*' is bijna twintig jaar lang op
fv te zien geweest. De TROS
?^eft nog geen plannen om Chiel
.Montage een ander programma
6 laten presenteren. Het gelijk-
namige radioprogramma loopt in
Q?er geval nog door tot oktoer.
j' het daarna gehandhaafd blijft,sVolgens deTROS nog onzeker.

Met het Commissariaat voor de
Media worden momenteel be-
sprekingen gevoerd over het
openbaar makenvan het rapport
op de dag van de hoorzitting bij
het commissariaat. Ook de re-
pliek van de Veronica-juristen
zal dan hoogstwaarschijnlijk
openbaar gemaakt worden.

„Veronica heeft al jaren staatso-
bligaties en daar is nooit een pro-
bleem van gemaakt", aldus Out.
Volgens hem is dewinst op de in-
vesteringen van Tornado bv te-
ruggevloeid naar de vereniging.
Veronica heeft blijkens een pu-
blikatie uit De Volkskrant via
Veronica Blad BV in totaal zon
8,5 miljoen gulden bijgedragen
aan de totstandkoming van de
commerciële zender RTL-Vero-
nique. Het blad heeft deze infor-
matie uit het vertrouwelijke rap-
port van het accountantsbureau
Reyn de Blaey, dat in opdracht
van het Commissariaat voor de
Media de banden tussen Veroni-
ca en Veronique onderzocht.
Veronica zou aanvankelijk de
oprichting van Veronique aan
privé-personen hebben overgela-
ten, maar vanaf het moment dat
Lex Harding in januari 1989 liet
weten dat hij graag de commer-
ciële zender wilde leiden, heeft
Veronica meebetaald aan aan-
loopkosten van Veronique. Bij
elkaar zou zon 8,5 miljoen gul-
den via Veronica Blad BV zijn
overgemaakt naar Tornado BV,
als investering.

Out ziet geen kwaad in deze be-
leggingen door Veronica. „Het
beleggen door omroepen is zeer
algemeen. Wij hebben nergens
kunnen ontdekken dat dat in
strijd is met de Mediawet. En wat
maakt het dan voor verschil of je
belegt in deAKZO of in Veroni-
que?"

ook aandelen van bijvoorbeeld
AKZO en de KLM voor ge-
kocht."

" De Tros heeft als eerste omroep een optie genomen op het boekenprogrammavan Goedele
Liekens.

Goedele op tv
met programma

over boeken

tien mensen menen dat intimi-
teit op het werk veel echtschei-
dingen tot gevolg heeft. Terwijl
Weeda onder intimiteit niet meer
verstaat dan 'vergaande persoon-
lijke vertrouwelijkheid, waarbij
aanraken mag, maar er geen
sprake hoeft te zijn van lichame-
lijke aantrekkingskracht.
Verliefdheid en intense blikken
zijn onder de werkers ronduit
impopulair: de meerderheid van
de ondervraagden moet er niets
van hebben. Roddels, afzonde-
ring en ellende na het verbreken
van de relatie worden als nade-
len genoemd. Gebruik maken
van erotiek om iets te bereiken
wordt volstrekt afgewezen.
Slechts drie procent van de on-
dervraagden erkent wel eens ero-
tisch te werk te gaan om iets te
bereiken voor de zaak of voor
zichzelf. Seksuele contacten tus-
sen collega's vindt de overgrote
meerderheid onaanvaardbaar,
maar een langdurige verhouding
kan welbeter door de beugel dan
het eenmalige slippertje.
Weeda vindt dat ongewenste in-
timiteiten beter zijn aan te pak-
ken als er meer duidelijkheid be-
staat over de gewenste, al is de
grens niet altijd duidelijk te trek-
ken. Zij meent dat een evenwich-
tige verdeling van mannen en
vrouwen over alle functieni-
veaus verbetering kan brengen
in het werkklimaat. Zij pleit voor
vertrouwenspersonen in bedrij-
ven waar klachten over onge-
wenste intimiteiten kunnen wor-
den gedeponeerd.

GENT- Goedele Liekens gaat voor de Nederland-
se televisie een nieuw boekenprogramma presente-
ren; 'Goedeles Boekenclub'. Het is nog niet zeker
welke omroep het programma gaat uitzenden. De
Tros heeft als eerste omroep een optie genomen,
maar ook Veronica en de Vara hebben naar ver-
luidt belangstelling. Onlangs vonden in Gent de
eerste opnamen plaats.

Goedele Liekens, ex-miss België, begon haar tv-
carrière in Nederland met 'Goedele', een Vara-talk-
show. Voor de Vlaamse commerciële zender VTM
presenteerde ze tot voor kort het populaire spelpro-
gramma „Wie ben ik?"

bouwd, bevat telkens een gesprek met een auteur,
een spelletje met een geheimzinnige gast en een
korte babbel met iemand die een ongewoon boek
heeft uitgegeven. Om het programma zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken voor de kijkers zijn er ook
enkele humoristische intermezzi voorzien. Hier-
voor zorgt onder andere Urbanus, die samen met
Goedele Liekens een fragment uit een bekend
boek uitbeeldt. Wie de juiste oplossing instuurtkan
een omvangrijk boekenpakket winnen.
Het programma gaat per aflevering ruim 170.000
gulden kosten. Of er een Vlaamse versie van het
programma komt staat nog niet helemaal vast. Zo-
wel de Vlaamse commerciële zender VTM als de
openbare omroep BRT zouden belangstelling heb-
ben voor het nieuwe programma van Goedele Lie-
kens. De eerste uitzending bevat alvast een inter-
view met schrijver Maarten 't Hart en thriller-
auteur Gerben Hellinga.

HILVERSUM - Het media-pro-
gramma van de NOS 'Lopend
Vuur' zal volgend seizoen niet
meer bestaan. De redactie van
het programma ziet geen moge-
lijkheden om een tweede seizoen
vol te maken. 'Lopend Vuur'
heeft dan slechts één televisie-
seizoen bestaan. Een woordvoer-
ster van de NOS verklaart dat de
NOS-leiding het besluit van het
redactieteam betreurt. „We vin-
den het reuze jammer, maar de
opvattingen van de redactiele-
denover het concept van het me-
dia-programma lopen zo uiteen
dat het niet mogelijk is om door
te gaan." Momenteel wordt door
de NOS bekeken of er een soort-
gelijk programma kan worden
gemaakt, maar dat er beslist een
nieuw media-programma komt
is niet zeker.

Redactie 'Lopend
Vuur' stopt ermee

. Montagne: bijna
j^i-ntig jaar op het scherm.
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Schadevergoeding
van 4,7 miljoen
voor Torn Waits

L.A.-cops Tango en Cash worden
'erin geluisd' door zowel een in-
ternationale gangster als de FBI,
en belanden in de bak. Daar wor-
den ze belaagd door zware crimi-
nelen die ze persoonlijk achter
detralies geholpenhebben. Zaak
om zo snel mogelijk te ontsnap-
pen.

lovsky. Met: Sylvester Stallone,
Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack
Palance e.v.a. In: H5Heerlen en
Roxy Geleen.lt^S ANGELES"- Een Ameri-

iw*Se fabrikant en een recla-
jlbüreau moeten Torn Waits
"er!?'000 dollar (4-7 m"Joen g"1"
ty/1) schadevergoeding betalen
§J*ens belediging van de zan-

" Het bedrijf, Frito-Lay Ine,
\/~ een Waits-imitator inge-
IcJ^d om met de typisch kra-
Cr,; e stem van de artiest zijn

&s aan te prijzen.

sch wiens stem wel is om-
weven als net geluicl van
t^s Armstrong die gorgelt
ri 6 . scheermesjes, zei 'kwaad,Vil er^ kwaao" te zrJn geweest
V 0 hij de reclameboodschapr het eerst hoorde.

Stpjheb ik een hek rond mijn
W 1?"' zei de 40-jarige zanger na
rj6 ."oren van de uitspraak van
Ut iUry- „Naar mijn gevoel heb
is h

etl karakteristieke stem. Dat°u bekrachtigd", aldus Waits.
ijtiQ[g. verdediger had een schade-

fl 0,, m ingediend van 1,5 miljoen
<l a ar> maar de jury, die twee
r^arï nodig had voor de be-
b«JTslagingen, verhoogde hetarag.
**et utya j °edrijf, dat aanvoerde dat
\va s stem niet bekend genoeg
h^u. om van commerciële uit-
ir,, ng te spreken, overweegt

°ger beroep te gaan.-

Johnny Sedley is slecht door de
natuur bedeeld, met zijn afzich-
telijk misvormde gezicht, en
mede daardoor een berucht mis-
dadiger geworden. Na een gewa-
pende overval waarvan zijn 'me-
dewerkers' er met de buit van-
door zijn gegaan, verdwijnt
Johnny weer in de gevangenis.
Daar trekt hij de aandacht van
een arts die ervan overtuigd is
dat een plastische operatie van
Johnny een beter mens zal ma-
ken. Met een nieuwe identiteit
lijkt hij een eerlijk leven tege-
moet te gaan, maar een keiharde
politieman gelooft daar niet en
wacht op de fatale misstap.

JOHNNY HANDSOME
VS 1989. Regie: Walter Hill. Met:
Mickey Rourke, Ellen Barkin,
Elizabeth McGovern e.a. In: H5
Heerlen.

"Audrey Hepburn en Richard Dreyfuss in 'Always' van
Steven Spielberg.

Johan Leysen e.v.a. In: Cinema-
Palace Maastricht.
Een echtpaar verheugt zich op
de geboorte van hun eerste kind.
In de zevende maand van de
zwangerschap blijkt hun baby
niet levensvatbaar. De film gaat
over de verwerking van dit dra-
ma.

ALWAYS
VS 1989. Regie: Steven Spiel-
berg. Met: Richard Dreyfuss,
Holly Hunter, Bred Johnson,
Audrey Hepburn e:a. In: Maxim
Heerlen en Mabi Maastricht.
Bluspiloot krijgt na zijn dood op-
dracht naar de aarde terug te ke-
ren om iemand te inspireren.
Een andere opdracht is: afscheid
nemen van zijn vriendin en zo
voor haar de weg vrijmaken voor
een nieuwe liefde.
LOOK WHO'S TALKING
VS 1989.Regie: Amy Heckerling.
Met: Kirstie Alley, John Travolta
e.a. In: Royal Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal Roermond.
Een moeder-tegen-wil-en-dank
gaat op zoek naar een vader voor'
haar kind. De kleine spruit voor-
ziet een en ander van wijsneuzig
commentaar.

actief in >de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

De dief komt pas laat achter dit
minnespel en zweert de man te
zullen doden.

Een man keert na jaren terug
naar het huis van zijn geliefde.
Mèt zijnnaam heeft hij zijn iden-
titeit verloren; een verwijzing
naar het leven onder een dicta-
tuur: uit lijfsbehoud doet men
zich voor als iemand anders. Een'
liefdesverhaal dat verweven is
met de Argentijnse situatie, tij-
dens en na de dictatuur.

Argentinië/Nederland 1989. Re-
gie: Alejandro Agresti. Met: Tito
Haas, Mirtha Busnelli, Sergio
Poves Carnpos, Nathan Pinzon
e.a. In: Filmhuis Roermond.

SECRET WEDDING

DE REDDERTJES
In: Rivoli Heerlen en Mabi Maas-
tricht.

OLIVEREN CO.
In: Royaline Roermond.

ZES BEREN EN EEN CLOWN
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas
tricht; v.a. 6j.

Film gebaseerd op een in Hong-
kong en China populaire Kung-
Fu-roman. Beschrijft fragmenta-
risch de strijd van Chen Jialuo,
leider van het geheime genoot-
schapvan de Rode Bloem en be-
horend tot de Ming-dynastie, te-
gen zijn broer keizer Qian Ling
die de zaken behartigt van de
Qing-dynastie.

THE ROMANCE OF BOOK
AND SWORD
Hongkong/China 1987. Regie:
Arm Hui. Met: Da Shichang,
ZangDuo Fu, Ziu Jiae.v.a. In: de
Spiegel Heerlen en Filmhuis Sit-
tard.

V.S. 1989. Regie: Oliver Stone.
Met: Torn Cruise e.v.a. In: Forum
Sittard en Royal-Microßoyal
Echt.
Het schokkende relaas van de
marinier Ron Kovic die in 1978
naar Vietnam ging en een half
jaar later kapotgeschoten terug
kwam in Amerika, waar hij tot
zijn verbijstering studenten de
vlag zag verbranden. Na een
diepe persoonlijke crisis kwam
hij aan hunkant te staan en werd

BORN ON THE FOURTH OF
JULY

Een diefkomt met zijn vrouw en
zijn bende iedere avond dineren
in 'Le Hollandais', een gigantisch
theatraal restaurant, waar een
andere gast de minnaar wordt
van de eerdergenoemde vrouw.

Engeland/Frankrijk 1989. Regie:
Peter Greenaway. Met: Richard
Bohringer, Michael Gambon,
Helen Mirren, Alan Howard
e.v.a. In: Mabi Maastricht.

THE COOK, THE THIEF, HIS
WIFE AND HER LOVER

TANGO & CASH
VS 1989. Regie: Andrei Koncha-

HONEY, I SHRUNK THE KIDS
In: H5Heerlen en Cinema-Pala-
ce Maastricht.

Nederland 1989. Regie: Rita
Horst. Met: Moniquevan de Ven,

ROMEO

VS 1089. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
turner, Danny De Vito e.a. In: Ci-
nema-Palace Maastricht en
Royal-Microßoyal Echt.
Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue-
rilla.

THE WAR OF THE ROSES
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radio/cassette/versterker in slede.PPL-kwarts digitaletuner met 16
presets. 2x9 Watt. Compleet met Philips inbouwspeakers.

De stereo-installatießM^?3i><FTien het zonnedak BWBBBBBSMfcMWi
✓—"—~_m_WÊ hoeft u alvast niet
| __^___m meer *e financieren-

GRATIS ingebouwd in elke Citroen AX en Citroen BK 1990 dit hoog- Jr mim\> il»
waardige Action zonnedak. Therma-lite gehard glasmet zonre- Jr ÊÈB \ mÈkflecterende spiegelcoating. mbraakveilige sluiting. jjr 1 mÊm \ lÊk \k
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Als we bij Citroen iets cadeau geven dan is te gaan rijden, doen wij u bovendien een zéér
het - net als onze auto's - van perfecte kwali- aantrekkelijk financieringsvoorstel.
teit. Elke Citroen AX en Citroen BK, modellen Citroen Financiering Nederland leent u
1990, mits vóór 5 juni 1990 besteld* wordt maximaal fl. 10.000- tegen een effectieve
nu standaard gratis afgeleverd met een per- rente van slechts 9,9% op basis van 24 of
fect ingebouwde Philips stereo . 1 36 maanden. Alles bij elkaar kan5 „ J NU FINANCIERING ... , , , .installatie en een tegen dit u dus een voordeel op- JW~WCITROEN Action uitklapzon- extra lage rente: leveren van fl. 2.750 -op ZC_2

nedak. (Wehebben " ' 1 de Citroen AX en fl. 3.000 - «"fl
gewoon 'n beetje de zomer in ons hoofd. op de Citroen BK. Ga snel naar uw dealer.
Vandaar.) Om vin staat te stellen om op 't Is een hele gulle man. Dat zult u ook
zon korte termijn een gloednieuwe Citroen merken als het om inruil gaat...
Van 8 mei t/m 4 juni kan 't u wel 3 mille schelen bij Citroen.

" Autoprijzen exclusief afleveringskoslen. Aanbieding geldt mits de auto vóór 30 juni 1990 op naam is gesteld. Financiering volgens degebruikelijke huurkoopvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

flü in mijn wagen zomert

'^ - Lekker fris,'il lekker biertje.... f^C^Ü^ |«J|fc"V^

iSJmVimmmmléJ^i^
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WINNENDE

STAATSLOTEN
ie TREKKING

MEI '90.
805eStaatsloterij, le trekking 16 mei 1990.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.
20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 015923
20 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 009772

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 5306
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 356
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 954
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 310

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 10
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 80

200.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 4
200.000prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 8

Zetfouten voorbehouden.

De uitslagvan de tweede trekking wordt
uitgezonden op TVKijk a.s. maandagavond naar

Ned. 3, NOS, aanvang 19.54 uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

, nOl Vereniging voor Middelbaar

' ■ Onderwijs in Limburg
IT Jl Postbus 143

fffl 6130 AC SITTARD

vraagt voor de onder haar bestuur staander.k.

SINT JANSCOLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP
HOENSBROEK
per 21 mei 1990

DOCENT(E)
voor:
katechese le/2e graad - 24 lesuren

Vervanging wegens ziekte

Sollicitatiebrieven spoedig terichten aan het
Bestuur van bovengenoemde Vereniging, onder
vermelding van de naam van de school.

" Inlichtingen worden verstrekt door de rektor van
de school, ir. H.W.G. Schröder, telefoon school
045-218666, telefoon privé 045-217318.

81527

_-
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Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Er is nog iets: de Epilepsie Vereni-
ging Nederland (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is
een belangenvereniging van en voor mensen
met epilepsie. Dit jaarvinden vele regionale
en lokale info-markten plaats. 'Waarschijnlijk ook in uw omge- _
ving. Kom langs. Ruim 90.000 I m^m\
mensen hebben epilepsie, zijn I _ _
enige nieuwe leden dan teveel \^\mfy
gevraagd? \Q{(AI

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf: postbus 9587, 3506 GN Utrecht.

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99.- 113,- 122.- 148-

-10.000 193,- 220,- 238,- 290,-
-15.000 289.- 330,- 357.- 435,-
-22.000 425.- 484,- 524.- 639.-
-32.000 644- 730,- 788,- 954,-
-enz.

Elf. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag lot 100.000- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gralis advies bij uw intermediair .

I Skala:
zet de wereldi

op zn kop j

Kleurentelevisie I Ik55cm FSQ-beeldbuis, 40 voorkeur- 1 W_\ 5zenders, uitgebreide teletekst en \ B^Eafstandsbediening 1 JE 8,

li■fl3M MWirltVit?»Vi ;U / Ü
Videorecorder I
VHS-systeem, 40 voorkeurzenders, I l
stilstaand beeld, 6 programma's tot I e
365 dagen vooruit te programmeren; 1 1 1
afstandsbediening I I \
GRATIS* "/■■llWanneer u deze apparaten j IS/ m !gelijktijdig huurt voor de / w^Ê I| (
krijgt uvan Skala deze schitte- \~
rende portable kleurentelevisie i F 13
met afstandsbediening 1 I i\
tot 7 december'l99o gratis. \ i |

Portable kleurentelevisie f aflË
37cm FSQ-beeldbuis, 40voorkeur- ' HJP
zenders, telescoop-antenne en afstands- \ .
bediening

J-.[liiiiiiiiiiiiff,'l,faa,^s^

Midi audioset n^__HÈm<
5-bands equalizer, dubbel kassette- / BBj i|
deck met autoreverse op deck 2, j BSB SÈÈ'2xóOW boxen, kompleet met ,—-L—-^sf Hüafstandsbediening [ I spl.

Wasmachine I 19 f|;
Voorlader, met éénknopsbediening, . 1 Ittk S
van 120 tot 1000 toeren, 21 program^ 1
ma's, instelbare temperatuurregeling 1
en spoelstop, speciaal centrifuge- 1 Jpp
programma \

Koel-/vrieskast ’ fS Sm
Dubbeldeurs kastmodel, inhoud ' MO H
koelgedeelte 22ó ltr, 4-sterren, j fiflf Jflvriesvak inhoud 56 ltr ; flßj J||

RWOVMtOïM^D FE
Voor MW»huu'fLl^Bß
Om alle standen bij te houden # 'J'B\tijdens de WK Voetbal kunt u Jbij elke Skala winkel tegen een Jlf HS!!»
vergoeding van ’ 1,- deze IËM jpsm-f
kaart kopen. Haast u, de Mm^mW^^&>Mi

EINDHOVEN
HOOGHUISSTRAAT 11,

MAASTRICHT

Veeleisende mensen huren bij Skala I
Prijzen per week; *3-jarig kontraki. * *5-jarig kontrakt. Eenmalige

administratiekosten ’50,-. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, 1
Aanbiedingen geidig l/m 14 juli 1990 |§P^



Duitsland 1

Nederland 3

Nederland 2

dam-west.
23.50-23.56 Natuurmoment. Het

Zwanenwater: (Herh.).

" Angelika Bartsch en Götz George in 'Tatort-Doppelspie-
le'. (RTL Veronique - 20.25 uur)

■00-13.05 Nieuws voor doven enf jjJchthorenden.
"30 Museumschatten. Prof. Henkan Os presenteert voorwerpen uit

musea. Vandaag: Een"aschap op verschillende manieren{Jent. (herh.).
70l ei9nbours- Australische serie.
rip

pugwall. Australische jeugdse-
I6.n»ar hel boek van MD- Clark- Afl-■ 'male. De Orange Organics ko-7n,en mdc finale terecht.
jf ""Journaal.
'J Eindexamenjournaal. Nabe-;cljouwingen.89? Dommel. Tekenfilmserie.■ 2 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boesjj^ptop.
3 De Snorkels. Tekenfilmserie.

iie. en snorke' in een gouden kooi.*6 De adellijke kat. Tekenfilm.jj°o ""Journaal.
«2 »»De baas in huis? Ameri-anse comedyserie. Afl.: Doodge-

ee nSt".' Tonv kooPt' speciaal voorn vriendschappelijk tennispartijtje,
nieuwe tennisracket.

"7Lingo. Woordspel gepresen-
door Robert ten Brink.

Afl Ber9erac. Engelse politieserie.
rag °e tweede ronde <2)- Jim Berge-
l moet de pas vrijgelaten Mason'etten wraak te nemen op de moor-

-1 id3ar-van *ln Droer-
ü 4 Tien voor taal. Taalstrijd tussen
h Sqanderen en Nederland.
.' 9 Achter het nieuws. Actualitei-j>ubriek.
n
, °P 't scherpvan de snede. En-r'se comedyserie. Afl. 7: Het zit in

0 lucht. De nieuwe efficiënt werken-, Assistent maakt Joyce erg onze-.r. maar een Spaanse gastarbeider
Öon haar een handie-
-Bln *,Journaa-
l Tussen de golf en de

1^
K van de vis, documentaire overarokkaanse jongeren in Amster-

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.30 (""+TT)Service Salon. Geva-
rieerd middagmagazine.

16.55 Post!! Correspondentierubriek
met: Runaway Island. Jeugdserie.
Afl. 7: In the slave stockade.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ""Ontdek je piekje. Vandaag:

Leeuwarden, (herh.).
18.10 Van huisschaker tot club-

schaker. 11-delige schaakcursus.
(herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
10.00-10.30 Toen de oorlog begon.

Afl. 4.

06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTLVText.
14.45 The edge of night. Tv-feuille-

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

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

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse co-

RTL Veronique
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 9:
Een rechtszaak in Griekenland,
(herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.
20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 The Rolling Stones retrospec-

tive. Documentaire over deze pop-
groep.

22.05 Gewenste intimiteiten op het
werk. Programma waarin de vraag
wordt gesteld: vriendschap, intimiteit
en erotiek op het werk... in het alge-
meen aanvaardbaar of juist niet?

23.11 Karel. Praatprogramma.
23.51-23.56 ""Journaal.

BBC Europe

12.35 For schools.
12.45 Logo.
13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Great sporting moments.
15.05 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
15.55 The New Yogi Bear Show.
16.05 Around the world with Willy
Fog.

16.35 Children's Ward 11.
17.05 Fun House.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky. "
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.35 One foot in the grave.
21.05 Chancer.
22.00 News and weather.
22.30 Horizon
23.20-00.10 Making out.

07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint quiz.
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 One O'clock News.
14.30 Antenna compilation.
15.20 Gardeners direct.
15.50 Lucinda Lambton s A-Z of Bri-

tain.
16.00 Inside story: Ratcatchers.
16.50 Ghost train.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Links: the developing world.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes minister.
21.30 Russ Abott.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Clive James Postcards.
23.20 Question time.
00.15 Crimewatch UK update.
00.20 Tomorrow's world.
00.50-00.55 Friday's Viewing.

Eurosport

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

06.05 Reich und schön. 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 Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Explosiv. (herh).
11.45 Quincy. Amerikaanse serie,

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

te RTL-okest.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

serie. Afl.: Rennen ohne Grenzen,
(herh.).

15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. Afl.: Herman und die Früh-
stücksflocken.

16.30 Action - Neu im Kino. Filmtips
van Isolde Tarrach.

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

17.45 Spiel mit: Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Unsichtbare. Amerikaanse

serie. Afl.: Klimpergeld. (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Unter
falschem Namen.

20.15 Ein reizender Fratz. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1980 van Walter
Bernstein.

22.00 Anpfiff. Voetbalmagazine.
23.05 RTL aktuell.
23.15 lm Todestal der Wölfe. Engel-

s/Amerikaanse horrorfilm uit 1983
van Wes Craven.

00.45 Der Sechs-Million-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. (herh.).

01.30-01.35 Aerobics.

MTV Europe

ARD/ZDF.

" Franz-Friedrich Eichberger, Edith Mathis en Wolfgang
Brendel in 'Festival derStimmen'. (Duitsland 2-14.15 uur)

SAT 1

06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 WK
volleybal voor dames. 11.30 Trans
world sport. 12.30 Football: the UEFA-
cup: 2nd leg. 14.30 Tennis: Italian
Open. 19.00 Motor sport news. 19.30
TRAX: sportmix. 20.00 Monster trucks.
Deel 2. 21.00 Football: world cup pre-
vie. 22.00 Basketball: NBA play-offs.
23.30 Tennis; Italian Open. 01.30-
-02.30 Australian rules football.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News and
Weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Classic movie: Time of your life. 22.00
News and Weather. 22.15 Air Golf
Round Update. 22.20Kmo Klub: Guilty
of treason. 00.00 News and Weather.
00.15 Blue Night. 01.15 Time Warp.
01.45 Late Night Mix.

13.45 (TT)Reisebilder aus der DDR.
Serie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Ein Ausflug in die Marki-
sche Schweiz. (herh.).

14.15 Festival der Stimmen. Edith
Mathis, sopraan en Wolfgang Bren-
del, bariton, zingen Duitse volksliede-
ren van Brahms.(herh.).

15.00 Entdecken Sic das Achental-
/Chiemgau. Portret van het Achendal
in Beieren.

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Codename: Freak.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Knautschzone. Spelprogram-

ma rond twee families en een thema.
Vandaag: Ihr ward auch mal Kinder.

16.45 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magdzine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie. Afl.: Ein tragischer Abschied.

18.20 Die Wicherts von nebenan.
Serie. Vervolg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 »»10 oder geh'n. Reisquiz.

Vandaag: Istrië/Joegoslavië.
20.00 Gustl Bayrhammer in Weiss-

blaue Geschichten. Vier verhalen
verteld door Gustl Bayrhammer. 1.
Bua oder Madl. 2. Der Briefwechsel.
3. Der Gasableser. 4. Der Dorfbrun-
nen.

21.00 Abenteuer Forschung. Weten-
schappelijk magazine. Vandaag: 1.
Landbouw contra natuur; 2. Orde in
de chaos; 3. Nieuws uit het Weltall.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Potsdammer fragen den Bun-

desprasidenten. Bondspresident Ri-
chard von Weizsacker beantwoordt in
Potsdam 0.1.v. Reinhard Appel vra-
gen van burgers.

23.25 ...und das Streben nach
Glück. Amerikaanse documentaire
uit 1986 van Louis Malle over nieuwe
immigranten in Amerika.

00.45 Heute.

Duitsland 3 West

12.25 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg ll.Cursus natuurkun-

de. Les 34. "18.30 (TT)Die Sendung mit der
Maus.

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

20.00 Der Mann vom grossen Fluss.
Amerikaanse speelfilm uit 1964 van
Andrew V. McLaglen. Een rijke boer
in Virginia doet alles om zijn familie uit
de Amerikaanse burgeroorlog te hou-
den.

21.41 West 3 aktuell.
21.55 Lander der Verheissung. Bur-

gund, documentaire over het laat-
middeleeuwse Bourgondische Rijk.
Afl. uit de serie Reisewege zur Ge-
schichte.

22.40 Dekalog, Zwei. Poolse reeks tv-
films van Krzystof Kieslowski. Afl. 2.
Dorota's man Andrezej ligt met kan-
ker in het ziekenhuis. Omdat ze
zwanger is van een andere man, wil
ze van de arts weten of hij het over-
leeft.

23.40 Der schwarze Reiter. Film van
Ralph Quinke en Theo Janssen,
(herh.).

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo. j

ft/L Unter der Sonne Kaliforniens.
rJßDrikaanse serie- Afl.: Ausreichen-
,] Beweise. (herh.).
l2

3 Fit undfrisch. Gymnastiek. Les

Eine Welt für alle. Gott und die
6n ri

re P°rta9e over de burgeroorlog
(he h vlucntelin9en in Zuid-Soedan.

1 nÜ ARD-'nfo Arbeit und Beruf.12 Heute-
tér as nc'e e'nes langen Win-
var?' "*"v"sPel over de 'laatste dagen
j n de tweede wereldoorlog, (herh.).25* Urnschau.

tè ?, 2DF-Mittagsmagazin. Met heu-i^achrichten.
4on Wirtschafts-Telegramm.
'los Ta9esschau.
Dr, Sesamstrasse. Kinderpro-l^ma.
h sPuk in der Schule. Australi-do?! ieu9dserie. Afl. 3: Gerausche inK)Nicnt-
le u ARD-Sport extra. Internationa-
al !enniskampioenschappen van
Bo,i-and' dames enkelspel vanuil

I?,' ragesschau.
spiei arracho- °as WWF-Gewinn-

rje .Das Buschkrankenhaus. Se-
rarik -: Bobs Gehimnis. Aansl.: Kar-

Ij's? Her und Heute. Actualiteiten.
te r Wer Hass sat- Serie- Afl.: Har-
'9-Sa 2dagen-
lO.qq Programma-overzicht.

rJ 1^ Tagesschau.
Atom,ne Welt für alle. Zurück zum
r,erm- Reportage over een mogelijke
gie °orte van de nucleaire ener-

!l'ü3 °er 7' Smn ' verkeerstips.
rn et

**Ge|d oder Liebe. Spelshow
Joer rgen von der Lippe. Gasten:

Tker' Diamond & Layton e.a.
l3,rjQ Jagesthemen, actualiteiten.
Ato m,ne Welt für alle. Zurück zum
Aa* " Live discussieprogramma,
ken ' Tagesschau en Nachtgedan-
ch;' be schouwing door Hans Joa-S^Kulenkampff.

Duitsland 2
"Sn""" ~~~"~———— 'lllln Ge2amen| iJk programma

07.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 Club
MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 17.00 3From 1 at
5. 17.15 MTV's afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 The big picture. 20.00 Sa-
turday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 VJ Ray Cokes. 21.30 Headban-
gers ball. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbam. Australi-
sche familieserie. Afl. Ein Wochenende
auf dem Lande.o9.oo SAT.I Bliek.
09.05 Love Boat. Amerikaanse serie.
Afl.: Gesucht wird: Das ideale Paar.
09.50 Teletip Gesundheit. Aansl. Ho-
roskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05 Tele-
shop. 10.30 Der Rischamann, Chinese
filmkomedie uit 1979 van To Lo-Po.
Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Telebörse. 14.00 Progtamma-
overzicht. 14.05 Perrine. Afl. yErste
Gaste. 14.30 Teletip Koehen. Aansl.
Horoskop. 14.40 Love Boat. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Mister Fleers Balle-
tratten. 15.30 Verliebt in eine Hexe.
Afl.: Wüste Busten. 15.55 SAT.I Tele-
shop. 16.05 Rauchende Colts. Ameri-
kaanse westernserie. Afl.: Die Wunder-
waffe. 17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nach-
barn. Australische familieserie. Afl.:
Das Gemeinschaftskonto. 17.35 Tele-
tip Fashion. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Ein Duke kommt selten al-
lein. Amerikaanse aktieserie. Afl.: Jes-
se ist der Held. 18.45 SAT.I Bliek. Aan-
sl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Wetter. Aansl. SAT.I
Bliek. 20.00 TJ. Hooker. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Rachsüchtig. 20.55
SAT. 1 Bliek. 21.00 Gigot, der Stumme
von Montmartre, Amerikaanse speel-
film uit 1961 van Gene Kelly. 22.50
SAT.I B|ick. 23.00 Erben des Fluchs.
Amerikaanse serie. Afl.: Das Geheim-
niss der Sekte. 23.50 Stunde der Filme-
macher. 00.05 Bettgeflüster bei KANAL
4. 00.50-01.00 Programmaoverzicht.

België/TV 1
de l Wereldoriëntatie. Het konijn inH.30m-r 6n . opvoeding. Afl. Le-
Vn naar het museum-,Serie f WoudloPers. Britse jeugd-

'iAfl, De assistent.
l8 0o t'!UWs'
IIJ,os 'ktak- Peuterserie.
,enrt P!ons- Kleuterserie. Afl. Plonsl8<lQ

öe Holle Bolle Gijs.Lüram draaimolen. Kinderpro-

rie Afiacobus en Corneel. Kinderse--8-35 g Ruitenwassers.
lekenfie tovenaar van Oz. Japanse
9-0oo serie-Afl. Eieren op schaal.
Bos iiUur natu"r-
,'lforrn lt2endin9 door derden- ACV-

-I^3o *Jededelingen.

rie r!/, CaP'tool. Amerikaanse se-
Ste da

r bereidt zich voor op de eer-, lino 9 als assistent van Mark Den-
'2o F.sp6
, el'cc. Kwis waarin twee duo's*I.orj,1 .0rj, o°P 24 tv-schermen.

Ne n, f Preriistorie. Programmase-
ivan iQC J?leuws- en muziekoverzicht
<1.25 b2-
j^irie. anorama. Aktualiteitenmaga-

&3o U unst2aken.
pleuws.i ' remière. Filmnieuws door JoIl

" Felice Damiano presen-
teert het kwisprogramma
'Felice'. (België/TV 1 - 20.20
uur)

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Muziek. Scherzo

van Johannes Brahms.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant voor gehoorge-
stoorden.

18.45 Babel. Uitzending voor Turken.
19.00 Buren. Australische soapserie.
Afl. 355.

19.25 Mededelingen.
19.30 Nieuws.
20.00 Wie schrijft die blijft. Literair

magazine.
20.50-22.20 Permeke. Doku-drama
van Henri Storck en Patrick Conrad.
Wanneer Anna, een 28-jarige fotore-
porter, voor haar weekblad een repor-
tage moet maken over de verbou-
wingswerkzaamheden van het toe-
komstig museum van Moderne Kunst
te Oostende, ontdekt ze toevallig, vijf
raadselachtige doeken van Constant
Permeke.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Forum:
vakatures. 17.05 Nouba, nouba. Kin-
derprogramma. 17.35 Campus show,
Amerikaanse comedy-serie. 18.05 Les
annees coup de coeur, komische serie.
18.30 Jamais deux sans toi, voor-
avondmagazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Regionaal nieuws.
19.03 Ce soir, regionieuws. 19.30

Nieuws en weerbericht. 20.05 Jours de
geurre: La campagne des 18 jours.
20.30 Juia et Julia, Passionele thriller
van Peter Delmonte uit 1987. 22.05 Le
monde du cinéma, filmmagazine. 23.10
Nieuws. 23.20 Beursoverzicht. 23.35-
-23.45 La pensee socialiste, politieke tri-
bune.

België/Télé 21
19.00 La pensee socialiste, politieke tri-
bune. 19.30 Nieuws met gebarentaal.
20.00 Carré noir: Cantiques des pier-
res, video-reportage. 21.00Concert 21:
The Doors in Europa. 22.30 Weer- en
beursnieuws. 22.35-23.15 Basketball.
De wedstrijd België contra Maccabi Tel
Aviv.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.40
Telescope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45 Cuisinez avec. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Ini-
minimagimo. 18.35 C'est pas juste.
19.00Télétourisme. 19.30 TVS Infos et
Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 San-
ta a la une. 21.00 Nord-Sud. 21.30 Re-
contres Avec. 22.00 Journal Télévisé
Et Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45
Musique Classique. 00.15-00.45 Conti-
nents Francophones.

Radio 1
; Elk heel uur nws. 7.07AVRO Een -; Radiojournaal (7.30 Nws.). 8.33
; AVRO Een, met van 10.50-10.58: Leuterkoek en zandgebak; 12.07-
-; 12.15 AVRO Radiojournaal en om: 13.25 Financieel nws. (12.30 Nws.
! 12.55 Mededelingen t.b.v. land-en
I tuinbouw.) 14.07 Nederlands op
I AVRO 1. 15.07 NOS Actueel.
I 16.07 Echo-magazine. (17.30
i Nws.). 18.35 Man en paard. 19.03
I Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
i Voor wie niet kijken wil. 23.06 Met; het oog op morgen. 0.02 VRRO's
i Nachtleven, met om: 0.02 Midnight
■ hour; 1.02 Viva musica exotica;
I 2.02 Vergeten verhalen; 3.02 Les
■ heures du mal; 4.02 De VPRO op
I herhaling; 5.02-7.00.Q,Q, le Q.

Radio 2
! Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
■ daag... donderdag. 7.51 Het leven-
j de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20

■ Vandaag... donderdag, vervolg.
! 8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
■ waar Willem Wever woont? 10.04

■ Plein publiek. 12.04 Want 't komt: wel weer in orde. 12.48lets anders.
■ 13.04 Hier en nu. 13.20 Heer en
: meester. 15.04 NCRV Coupe so-
■ leil. 16.04 De Familieshow. 17.04
! Holland in defile. 19.03De Will Lui-
■ kinga show. 21.00-07.00 Zie Radio
: 1.

Radio 3
■ Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
I moutshow. 9.04 TROS Gouden■ Uren. 12.04 50 Pop of eenenvelop.
I 14.04 De nationale top 100. 18.04
;De avondspits. 19 03 TROSdance-

radio
trax. 21.03 De CD show. 23.03-
-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Rotterdams Filharmo-
nisch Orkest met sopraan en tenor.
10.30 Muziek voor miljoenen.
12.00 Veronica's meesterwerken 11.
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Peter Bree praat
met de cellist Roeland Duijne.
14.00Metronomium. 15.30 Zeggen

en schrijven. 16.00 De beweging
met om 16.00 Het concert: Liede-
ren voor bariton en piano. 17.00
Het portret: De onbekende Cor de
Groot; 18.02De verschijning en het
verschijnsel; 19.00 CD'Platen-
nieuws. 19.30 Het feuilleton: In het
voetspoor van Mozart (31). 20.02-
-24.00 Het Podium, met om 20.02
De Wandelende tak: Cubanen in
Parijs; 21.02 Voorland: Ars Musica
1990. 22.02 Downbeat. 23.02-

-24.00 Audio art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nw5~9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Variaties op
het thema gevoel. 10.00De zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws.
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de

regels. 12.30 Gesprekken over
Exodus. 12.53 In gesprek met de
bisschop. 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Caoo.

14.00 Klasse. 15.00 Damokles.
NOS: 16.00 NOS Cultuur, met om
16.00 Cultuur magazine; 16.45
Cultuur special. KRO: 17.25Markt-
berichten. 17.30 Scheepspraat.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10KRO-literair:
Lezen voor de lijst 18.40 Turks
programma. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers. 20.30 Jong zijn,
zelfstandig wonen. 21.00-21.30
Deutsch direct.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine; Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort Nws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Consumentenrubriek,
Agenda en Muziek. 14.02,15.02en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, (Editie Noord en Zuid).
17.25-17.59 Het ei van Sint Joost.
Programma over volkscultuur en
folklore.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Stamtafel. 22.00 Nieuws

22.05 Boem boem. 23.30-6.00
Nachtradio. (5.00 en 5.30 Nieuws.)

België BRF
6.35 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer'. 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender
8.30 Besinnliche Worte. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00 Gut aufgelegt.
12.00 Veranstaltungskalender. Mu-
sik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Musikzeit Heute: Country &
Western. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 1 6.00 Entenjagd.
17.00 RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

WDR4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon. 12.05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14.05 Auf der Promena-
de. 15.00Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traumeri.
22.30 Nachtexpress.
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045.739300
medyserie. Afl.: Blast trom the past.

19.20 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.:

Doppelspiele.
22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

rie.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(ADVERTENTIE)

iDE TOP j

f VAN DEZE WEEK 1

ÜB4O "LabourofloveVol.il"
Nieuwste CD met natuurlijk de no. 1
hit "Kingston Town". O>l95
DEZE WEEK o*+-

mm. ■* Wm\

ALANNAH MYLES "BlackVelvet"
CD single 1 1 95 iDEZE WEEK 11.

"Rock city nights".
Verzamelaar met stevige hits van o.a.
Queen, Bon Jovi, Europe, Toto. i
DEZE WEEK 0Q95 j

UOCELZniÏG i
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

RTL Plus

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 De waslijn. Programma over de
Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Wat is aids? 2-delige documen-
taire over de ziekte aids en het ont-
staan ervan.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Rots-

vast en swingend.
20.00 ""Journaal.
20.30 Voetbal. Rechtstreekse repor-

tage van de replay van de Engelse
bekerfinale tussen Manchester Uni-
ted en Crystal Palace. (In de rust een
samenvatting van de oefenwestrijd
van het Nederlandse Elftal tegen IJs-
selmeervogels.)

22.20 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.20 Mest en milieu. Les 3.
23.50-23.55 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

televisie en radio donderdagLimburgs dagblad

08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 34.

09.00 Schooltelevisie.
16.30 The street market. Afl. uit de

serie Playtime.
16.45 Mit Bus und Bahn zum Flug-

hafen. afl. 3 uit de serie Fahr mit!.
17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 32.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 34.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.
Tekenfilmserie. Afl. 19: Peter und der
Grosse, (herh.).

18.53 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Der Mann aus Virginia. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1946 van Stuart
Gilmore. Virginian, beheerder van
een ranch, geeft zijn oude vriend Ste-
ve een baantje.

20.53 Korte film.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Landtag aktuell. Magazine

over het deelstaatparlement.
21.45 Sport unter der Lupe. Achter-

gronden bij de sport.
22.30 Jetzt schlagt's Richling. Sati-

risch programma.
22.35 Miami vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Gekauft und bezahlt.
Een vriendin van Gina, Odette wordt
door de zoon van een rijke Boliviaan-
se ex-generaal verkracht.

23.20 Ohne Filter extra. Cutis May-
field and Band.

00.20 Laatste nieuws.

08.55 Seniorengymnastik. Afl. 4.
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg ll.Cursus fysische

technologie. Les 8. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 48.
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Zelfs de prijzen zijn dit weekend op uw lijf geschreven. —^—

Met gianselastiek Indezelfde .^ÉÉbXII ül Naadloze cross-bh. Mt. A 75-80, B 75-90, Bh met halfkanten cups. In witen Sport-bh. Van elastische katoen, naadloos en Dames rio-slip. Met diverse leuke Wi J»
kleuren en maten. Van 8,95 voor «11 SP C 75"90' D 80"90 en DD 80"85- ln wlt' huidkleur. Mt. B 75-90, C 75-90, met sport-rug. In wit. Mt. B 75-85, C 75-85 prints. Van 100%katoen. Mt. S-M-L. W i& sÉmsMk H

*>"" H m Van 7,95 nu 2 voor 10," Van 14,95 nu 12,— '^>"" Nu 5 stuksvoor 10," , ... , J I I L"\/Or\
Aanbiedingengeldigt/mzaterdagl9meiofzolangdevoorraadstrekt. : L VVÜIUL jLCCUj ICUKCI UIJ VCXL/.

' ...!.— ■ .... ...■.'

Kontakten/Klubs

Privéhuis Michelle
a hole in one

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

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

Club Nirwana. De boetiekü!
ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.

KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.
GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

'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, tm vrijdag
van 14.00tot 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1584.

Voor leuk te relaxen
Bar Ma Cherie

Hellebroek 61, Nuth. Tel. 045-241829. Tev. meisjes gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393, meisje gevraagd.

Contactburo
Geleen

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

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

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

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

\ '. \Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

I En de makelaar weet van
wanten en kranten.

_—___—T——,—,_

Km. AmmM

■ KAPITALE VERKOOP ■■ ORIENT-KARPETTEN ■H O.a. KABUL, HAMADAN, TABRIZ H
Deze uitzonderlijke collectie in grote verscheidenheid, zal door
een vooraanstaande importeur wegens speciale omstandighe-
den worden verkocht. Een deel van deze collectie bestaat uit
honderden stuksKabul-karpetten in devolgende afmetingen en
prijzen:

70x140 cm 35.00 140x200 95.00
85x170 cm 50.00 150x230 cm 120.00

100x150 cm 55.00 170x240cm 135.00
100x200 70.00 200x300 cm 198.00
125x185 75.00 250x350 cm 285.00■ I BERBERS I H

170x240va.... 150.00 200x300va 225.00

Vrijdag 18 mei 13-18 uur miss

Zaterdag 19 mei 10-17 uur■ * STREEPERKRUIS « ■Streeperstr. 66, Schaesberg

Éjfk: -^ Met spoed gevraagd
-_ f*S»j\ part-time medewerkers

BjL _S„,«Z£^^tX^? voor ce funktie van

Vereisten:
Leeftijd: 1 8 - 25 jaar.
Opleiding: Mavo met type- of
tekstverwerkings ervaring.
Kennis van de Duitse en Engelse taal.
Do, vr, za, en zo nachtdienst.-

H CASINO CasinoLandgraaf is 24 uur per dag
LANDGRAAF geopend voor haar leden, daarom

moeten dekandidaten voor boven-
genoemde funkties bereid zijn in
wissel- en weekenddiensten te werken.

Schriftelijke sollicitaties met recente
pasfoto richten aan:
Hoofd Personeelszaken.. t. <%»» . i * Dhr. R. LemmensMoltweg 82 " Landgraaf - . . ■ .Casino Landgraaf

045-315080 Moltweg 82, 6371 BK Landgraaf
'

~J mLimburgs Dagblad *®piccolo s i
I . J

|Ifc^ Tuinset. Van volkunststof. 4 fauteuils "Lugano". In 5 standenverstelbaar en plat opvouwbaar. Per stuk 6#," Ovale tuintafel. 135x90cm. 77," ssa^f '^ff mlfe^ssmas^
l\l^f^ ■^^m^^^Yi Setvan 375,- voor TOO _ Bijpassende kussens. Per stuk van S9^- voor JQ _ (De tuinset van 375,-voor 299,-wordt gratis thuisbezorgd.) |j|»lfti|mppP^ I *Ï^h|

\r^Êgf^//Komende vakantie schijnt de zon in ieder M m
V Kks*s*^^ # £ G@\fm^\ ll^ l\A/ l^^^l^lOM^^^l^l^^llCk Picknick-set. Draagbaar en uitklapbaar tot een tafel met 4 zittingen, lil
%^sisi^^^ "SiSS^^Css4s/ Q UY" VJ\JI VWI I IWI II l&IW* blauw. Van 149,- voor -

fuitvoering. Van 349,- voor TQC «^^
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag9 juni ofzolang de voorraad strekt. ~ ~ '. '. \ VVOITIt SICCCIS ICUKCr Dil VOCUt
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" Cancün: onvoorstelbare luxe

zestienduizendkamers. Een aan-
tal dat over tien jarenzal zijn uit-
gebreid tot vierentwintigdui-
zend. Minstens.

r^LKENBURG: Natuurreser-
.^t Het Gerendal (Gerendal 2,
chter boswachterswoning) ge-
iend van 9.00 tot 17.00 uur.n.N-Heempark Sjloensheim,
Jioensmeule en kruidentuin
Prijlaan kasteel Schaloen) ge-
Jtend van 12.30 tot 17.00 uur.
p^CEN: Expositie 'Anjers enarysanten' in Kasteeltuinen Ar-
jjl van 10.00 tot 18.00 uur."4ASTRICHT: Pasar Malam,
Osterse jaarmarkt, in het MECC

r?n 12.00 tot 22.00 uur.
bezoekintuin Bèr Slangen (Ambyer-traat-noord 73) van 10.00 totSOO en van 14.00 tot 18.00 uur.gezoek Schatkamer St. Servaas-

X^Jliek van 10.00 tot 17.00 uur.
Schatkamer O.L.Vrou-.yebasiliek van 13.00 tot 17.00

Bjezoek Museumkelder Hotel
van 13.00 tot 17.00 uur.S'EUWSTADT: Fancy Fair vanj^rg. Willemschool.

jj«EN-EMAEL (B): dagwande-
l^§ Eben-Emael met bezoek aan
jet fort Eben-Emael. Kosten p.p.
.gulden; bustocht 14 gulden p.p.
;£gave en info: 045-
56373/453021.S 6373/453021.j^ASEIK (B): Fietstocht door
l4et Maasland. Vertrek 10.00 enu-OfJ uur op het Marktplein in|h|aaseik alwaar het einde is ge-
Catid. Keuze uit 3 routes (25, 30
jl? 35 km). Vooraf inschrijven:
a-32-11-252133.

Van Cancün had tot voor kort
niemand gehoord. Laat staan de
toerist. Het ligt op de noordoostp-
unt van het Mexicaanse schier-
eiland Yucatan en heeft driehon-
derdvijftigduizend inwoners. Ze-
ventien jaren geleden waren dat
er nog nul, wat iets zegt over de
gebeurtenissen die hier hebben
plaats gevonden. Cancün, zo ver-
tellen ze in Mexico, is door de
computer ontdekt. Maar er be-
staan ook publikaties waarin
wordt beweerd dat ex-president
Luis Echeverria (1970-1976) de
ontwikkeling van het oord heeft
aangezwengeld. Daar moet hij
dan puissant rijk van zijn gewor-
den. Toen de Mexicaanse rege-
ring vlak voor het aflopen van
zijn bewind verordonneerde dat
er op Cancün een luxueusvakan-
tieoord moest worden gebouwd,
bleek hij warempel de grond in
bezit te hebben. Het streven was
dat Cancün in het jaar 2000 om
en nabij de tienduizend hotelka-
mers zou hebben. Maar dat doel
diende al snel te worden bijge-
steld. De bijna honderd hotels,
die van de eenentwintig kilome-
ter langeKukulcan Boulevard de
mooiste hotel-avenue ter wereld
hebben gemaakt, tellen thans al

van de Itza. Of Mond van deBron
van de Itza. OfLand aan de Bron
van de Itza. De Maya-vorsers zijn
het er nog niet over eens. Niet ge-
heel onbegrijpelijk bij een taal
waarin een bijna niet uit te spre-
ken twee-lettergrepen woord
makkelijk kan betekenen: Plaats
waar de Man met zes Tenen zijn
Neus snoot in een op de Rivier
drijvendPalmblad. Over de bete-
kenis vari het woord Cancün be-
staat veel minder onenigheid.
Het wil zoveel zeggen als Pot van
Goud en het is duidelijk dat
vooral de Amerikanen geen en-
kele twijfel koesteren over de
correctheid van deze vertaling.

Reisjes voor vrouwen
tijdens WK-voetbal

you come from?", vroeg de
straatventer die net zo lang
houtjes stond te snijden tot ze ge-
schikt waren om er een in vloei-
bare suiker gedompelde maïs-
kolf op te prikken. Het antwoord
('Holland') ontlokte hem de
merkwaardigste reactie ooit ver-
nomen: ,Aaaaah, Angela Visser,
(vette knipoog) Bjoetiefoel.
(klakkende tong) Miss Universa'.
(Sissend gefluit). Later op de
avond, in een tent die Los Tejos
heette ('Hier serveren ze de lek-
kerste taco's van de stad', had
Martin beweerd, wat ongetwij-
feld waar was) en waar klanken
van een marimba zo broeierig uit
de luidsprekers sijpelden dat we
als laatsten vertrokken, vroegen
we onze gids of hij misschien
wist wie die Angela Visser was.
„Jullie Miss Universe", ant-
woordde hij verbaasd alsof we
hem hadden gevraagd wie Johan
Cruijff was. „Ze is hier verkozen
tot Miss Universe en als prijs
heeft zé een villa gewonnen even
verderop bij het strand." Angela
Visser. Villa bij Cancün. Op slag
waren we allemaal jaloers op
haar.

Zachtroze
Hetzelfde geldttrouwens voor de
Mexicanen. Voor hen is Cancün
ook de beloofde stad. Maar zij
hebben hun eigen centrum er-
gens rondom de zachtroze Plaza
Chiquita. In straatjes waar kof-
fiebruine kinderen met tanden
als suikerklontjes schaterla-
chend rare gezichten trekken te-
gen vreemdelingen en waar de
psalmen ruisend door de open-
gewerkte muren van het witte
kerkje van de 'Parroquia de
Christo Rey' waaien. „,Where

, e busonderneming De Jong In-a gaat in juni en julireisjes or-ganiseren voor vrouwen dieeven
wTlost willen worden van 'de

die zich in
Lle dagen aandient. Volgens hetedrijf zullen 'nogal wat vrou-we 1! het moeilijk' hebben metv'e tv-sportuitzendingen in die

„Daarom willen ze er in
s 'e tijd wel een paar dagen tus-,, uit", vermoedt een woord-eerder.

ten de service aan Limburgse
passagiers uit te breiden en een
tiental opstapplaatsen in Lim-
burg (Weert, Roermond, Echt,
Susteren, Sittard, Geleen, Beek,
Maastricht, Heerlen en Kerkra-
de) in te richten. De 'Limburg-
lijn' rijdt vanaf deze opstapplaat-
sen naar Keulen alwaar uit de
uiteindelijke vakantiebussen
wordt overgestapt.

VVV Weert:
nieuwe

fietsroutes

Adembenemend
Eenmaal geland, is Cancün niet
meer imponerend, maar verbij-
sterend. De beste architecten
van onze tijd zijn er bezig ge-
weest aan 'een' toernooi om het
wereldkampioenschap hotel
bouwen. Eenentwintig kilome-
ter lang is de Kukulcan Boule-
vard; een adembenemende halve
marathon van hotels in vormen
en kleuren die ongetwijfeld ook
elders kunnen worden aange-
troffen maar nooit in zó'n hoe-
veelheid. In het boekje 'Cancün
Tips Winter Spring 1990' dat
twee meisjes bij de uitgang van
het vliegveld aan alle reizigers
overhandigen, prijken op de pa-
gina's 100 tot en met 103 adres-
sen en telefoonnummers van 86
hotels. Tel maar na: van die 86
hebben er 62 vijf sterren, de
hoogst denkbare categorie. Wie
deze onvoorstelbare luxe heeft
mogelijk gemaakt, is geen vraag.
De langste sterren-boulevard ter
wereld is zo goed als geheel gefi-
nancierd door Amerikanen. Er
schijnen ook nog wat Canadezen
en Spanjaarden een voet tussen
de deur te hebben gekregen,
maar de namen die in deftige let-
ters op het stuc van de hotelge-
vels zijn aangebracht, maken
duidelijk dat ze niet verder dan
de drempel zijn gekomen. Dit is
het bastion varï de Hyatt Regen-
cy's. En de Intercontinentals. En
de Ramada's. En de Sheratons.
Gevolg: Amerika (Miami) mag
dan op anderhalf uur vliegen lig-
gen, de dollaris er welkomer dan
de pesos. Begrijpelijk overigens,
want het Mexicaanse muntje is
zo mager dat een biljet van tien-
duizend pesos pas echt enige
waarde krijgt als men er een pa-
pieren hoedje van vouwt ter be-
scherming tegen de brandende
zon. De Cancünse taxichauffeur
met de harder van de gemiddel-
de Mexicaan zei dan ook: „Dol-
lars porr favorr".

j.arfaf 8 juni -de dag waarop intalig de bal gaat rollen - zullen
~'Ps van vier tot zes dagen naar
j,?stenrijk (omgeving Saalbach-
'rvterglemm, Kramsach/Tirol)

>jy West-Duitsland (omgeving
fp.'er) georganiseerd worden. De
v l2en kenmerken zich door een
rblijf in gerenommeerde ho-

,*s met faciliteiten als sauna,
en tennisbaan en door

rPeciale winkel-uitstapjes eet.
Verigens mogen ook mannen,

niet van voetbal houden, met
jebus mee. „Hoewel we denken
J^ het vooral vrouwen zullen
„Jtl die meewillen, zal het zeker
f,een anti-mannenbus worden",
j^JUs de woordvoerder.
v eze WK-aanbiedingen, op basis.an halfpension, variëren in prijs
[^ 390 tot 550 gulden. Info:
Im* Noües Public Relations, te-
jj'oon 01804-25900.. Overigens heeft De Jong Intra

met OAD-Reizen) beslo-

Natuurlijk schettert de Mexi-
caanse 'mariachi'-muziek vanaf
alle terrasjes, knabbelt men met

Wonder

De Weerter VVV brengt voor
fietsliefhebbers dit jaar drie
nieuwe routes uit. Met onder
meer als eindbestemmingen:
Thorn, Maaseik en de Pollismo-
len in Opitter. De route naar
Thorn is 50, die naar Maaseik on-
geveer 50/60 en die naar de Pol-
lismolen (Opitter) 54 kilometer
lang. Deze watermolen ligt in
mooi natuurgebied, aan het ri-
viertje de Itter. Naast de molen is
er een biotuin, bosmuseum, bos-
leerpad en een café. De drierou-
tes zijn te koop bij de VVV in
Weert, Nederweert, Hunsel en
Stramproy voor twee gulden per
route.

Hersenkrakend
Het mysterie van de Maya-cul-
tuur (zover deze tenminste tot nu
toe viel los te peuteren uit her-
senkrakende geschriften en re-
liëfs) ontbreekt niet in een Mexi-
co-brochure of -boek maar Mar-
tin, onze gids, voegde er met dra-
matische dictie nog een dimen.
sic aan toe. Grossiers in religieu-
ze gruwelijkheden, die Maya's.
Maar ook meesters der symme-
trische, veelal op astrologie geba-
seerde bouwkunst. De meest
spectaculaire bouwwerken van
Chichén Itza (de piramide, het
observatorium, het balspeelveld)
ontstonden in de twaalfde eeuw
en zelfs de Spaanse houwdegens
van veroveraar Francisco de
Montejo, die de stad in 1533 bin-
nentrokken, moeten er volgens
hun eigen geschiedschrijvers
ademhappend van bewondering
in hebben rond gelopen. De mo-
derne toerist doet niet anders.
Waarbij hem de vraag 'hoe-is-dit-
in-vredesnaam-allemaal-moge-
lijk' op de lippen ligt bestorven.
Chichén Itza. Oever aan de Bron

krimpende konen aan gehemelte
schroeiende 'taco's' en is de as-
perge-witte 'tequilla' het meest
gedronken drankje. Maar het
echte Mexico ligt niet in het ver-
Amerikaanste Cancün maar
ruim honderdvijftig kilometer
verderop. In Valladolid bijvoor-
beeld, waar het Jezusbeeld in de
kathedraal van San Francisco
een gezellige, sterk op Pancho
Villa gelijkende, Indiaanse dik-
kerd toont. En waar men op de
centrale 'camionera', bij een hou-
ten loket met dikke tralies,
kaartjes kan kopen voor zilveren
macho-bussen die snuivend en
rokend uit al hun gaten de weg
naar Mérida en Mexico Stad op-
draaien. Vierentwintig uren rij-
den van hier. Als alles goed gaat.
Veel dichter bij Valladolid, op
ongeveer een halfuur rijden, rust
midden in de jungle een van de
wonderen van Mexico. De voor-
malige Maya-stad Chichén Itza.
De bus vanuit Cancün doet er
precies drie uren over. Dat is
lang, maar niet té lang. Voor Chi-
chén Itza hadden we desnoods
een dag willen reizen. Over een
nog slechtere weg, in een bus
met nog strammere veren en op
een stoel met nóg minder been-
ruimte.

" De piramide van Cichen Itza.

Toerisme Oost-Europa
loopt achter bij vorig jaar
De Nederlandse reisindustrie
heeft met verbazing kennisgeno-
men van het door de ANWB ge-
lanceerde bericht dat het toeris-
me naar Oost-Europa fors toe-
neemt. De dezeweek verschenen
boekingstabellen wijzen name-
lijk uit dat, in vergelijking met
vorig jaar, minder Nederlanders
naar het Oostblok zullen reizen.

Herman Roosloot van het op
Oost-Europa-reizen gespeciali-
seerde bureau Perestrojka meent
zelfs dat de grote stroom al bin-
nen een jaar of drie zal losbar-
sten. Ook hij is teleurgesteld in
de interesse van dit jaar. „Als
Dorhout Mees zegt dat die gerin-
ge belangstelling misschien aan
de instabiele toestand ligt, dan
kan ik daar wel vrede mee heb-
ben. Daarbij komt dat het met de
infrastructuur in die landen na-
tuurlijk nog altijd niet tip-top in
orde is."

speelt dit inderdaad ook mee".
Toch gelooft iedere touroperator
in Nederland nog steeds heilig in
de mogelijkheden van Oost-
Europa als belangrijke toeristi-
sche bestemming.

Naar de reden van deze onver-
wachte achteruitgang (vorig jaar
november werd nog een toena-
me verwacht van zeker dertig tot
veertig procent) wordt nog ge-
gist. Woordvoerder Dorhout
Mees van Holland International:
„Ik denk dat de meeste mensen
de toestand daar nog altijd te on-
rustig vinden."

Holland International kwam be-
gin dit jaar met een speciale
Oost-Europa-brochure uit. Dor-
hout Mees: „Ik zal niet ontken-
nen dat de verwachtingen vrij
hoog gespannen waren. Wij sig-
naleerden in de markt een grote
interesse voor landen als Sovjet-
unie, Polen en Hongarije. Die be-
langstelling is er nog' steeds,
maar men wacht blijkbaar nog
even af. Of het kwalitatief ge-
zien nog altijd geringe dienstbe-
toon in Oost-Europa met de te-
genvallende belangstelling heeft
te maken (de voorzitter van de
Algemene Nederlandse Vereni-
ging van Reisorganisatoren Fer-
dinand Fransen wees daar kort
geleden op), kon Dorhout Mees
niet zeggen. „Maar wellicht

ZATERDAG19 MEI:
VALKENBURG: Natuurreser-a« Het Gerendal (Gerendal 2,
ehter boswachterswoning) ge-
jend van 9.00 tot 17.00 uur.
VN-Heempark Sjloensheim,
J'°ensmeule en kruidentuin
"tajlaan kasteel Schaloen) ge-
jend van 12.00 tot 17.00 uur.
J^ASTRICHT: Antiek- enjooienmarkt in de Stations-
?aat van 10.00 tot 16.00 uur.

op Pleintje Bosch-lraat/Markt van 10.00 tot 17.00kt.
wandeling, verken-

l%stocht door Maastrichts ver-
'fct en ne(^en aan de nand van*ksten en gedichten van in of
Ver Maastricht schrijvende

' üteurs en dichters.Kosten deel-
M\e 10 gulden p.p. Reserveren:
j/VMaastricht 043-252121.asar Malam, Oosterse jaar-
?arlU, in het MECC van 12.00 totjNuur.J*CEN: Expositie 'Anjers en
hrysanten' in Kasteeltuinen Ar-el van 10.00 tot 18.00 uur.

We waren nog niet uit de
auto gestapt ofer sjokte een
oude Mexicaanse vrouw na-
derbij. Gerimpeld en ge-
taand. Zij droeg kleren als
op een ansichtkaart, stelde
zich in de deuropening van
haar nederige woning
'schilderachtig' op, hield
het hoofd een tikje schuin,
wachtte tot de fotocamera's
ophielden met klikken en
zoemen en vroeg vervol-
gens met een glimlach
tweeduizend pesos. Ook in
de jungle,ruim honderd ki-
lometer ten westen van
Cancün, is het toerisme ont-
dekt.

Donderdag 17 mei 1990 "33

Gouden branding in
de Caribische zee

Cancún: adembenemend, verbijsterend en imponerend

ZONDAG 20 MEI:

In 1981 gingen er 170.000 Neder-
landers met vakantie naar Grie-
kenland. Toen werd er zestig
maal een beroep gedaan op de.
hulpverlening van .de ANWB.
Vorig jaar, toen ruim vierhon-
derdduizend Nederlanders hun
vakantie in Griekenland door-
brachten, steeg het aantal hulp-
aanvragen tot ruim vijfhonderd.
De ANWB heeft naast Athene
ook vestigingen in Frankrijk
(Lyon), Spanje (Barcelona),
Zwitserland (Mendrisio) en Oos-
tenrijk (Innsbrück). Daar komen
dit jaar nog twee steunpunten
bij, in Joegoslavië (Porec) en
Hongarije (Boedapest). Met de
buitenlandse vestigingen is de
ANWB in staat haar leden snel
hulp ter plaatse te bieden. De
meeste Nederlanders spreken
immers de taal niet van het land
waar zij hun vakantie doorbren-
gen en weten vaak niet hoe de
problemen in het buitenland die-
nen te worden aangepakt.

Nieuw ANWB-
kantoor in Athene
De ANWB heeft een nieuw kan-
toor in Athene. De behuizingver-
vangt het oude steunpunt in de
Griekse hoofdstad waar de toe-
ristenbond al sinds 1981 is geves-
tigd. De ANWB deelt het nieuwe
kantoor met de Griekse Automo-
bielclub ELPA.

(ADVERTENTIE)

BEB9
Tegen groene■p aanslag

'f Dimanin Groen I

" LANDGRAAF EuropaTuinLandgraaf
Europaweg Zuid 401. Tel: 045-324444

" MAASTRICHT EuropaTuinRandwijck
St. Michaëlsweg 7 (Heugem). Tel: 043-613966

" NUTH EuropaTuinTan NuthBV
Vaesrade 100. Tel: 045-244644

gjßOPgjUljl^

(ADVERTENTIE)

teüiaüSGPl D NODIG?■■■■igemakkelijk, diskreet en snel! %lfcM# IlVlrlVl ■ HUISBEZITTERS
J'j garanderen strikte geheimhouding ■MHHHÉÉMHH^HI extra lage LASTEN
!^rag 96x 72x cox 42x , . U,JT7^^^ zonder taxatie-kosten

3.ooo(
. - - 72,- 93,- Binnen een dag beschikbaar w l=n

6.000,. -- 123,- 139,- 181,- mVWWWÏÜWTJfï leh^P- 2een3ehyp°'h
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1piccolo'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.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door'
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Winkel & Kantoor

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- Je k. KASSA Sweda, type
KAST, pr ’1.650,-. Te 2855- computersysteem
bevr. 045-320862. spec voor cafetaria en fritu-

re, 1 1/2]r. oud. 04756-3010.

Personeel gevraagd

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.
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

Delmach Bouw Nederland b.v.
vraagt met spoed

bekistingstimmerlieden
Zonder ervaring is het onnodig te solliciteren.

Gelieve telefonisch een afspraak te maken met
de heer H.G.J. van der Werf.

Horselstr. 2, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242282.
DELMACH MACHINE- EN STAALBOUW NEDERLAND

zoekt voor haar diverse projekten
Bankwerkers

Electromonteurs
Pijpfitters

Ervaring is een vereiste
Sollicitaties na tel. afspraak.

Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.

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.
Wat VERKOPEN? Adver-

J teer via: 045-719966.

" JE.*-* ra^s aröst impressiorïvan
uw huis bij hypotheekofferte.

S^',j&___ Wfë@^- A's u e m me' uitgebrachte hypotheekofferte

"^ ir^ accepteert, wordt er een unieke schets van uw

■7JJJ [ujl riu's gemaakt. Meer informatie op onze kantoren.
Wij pakken deze maand even flink uit.

AmroBank|j|l
i

. Zwembad Simpelveld vraagt
vanaf 1 juni gediplomeerde

■ BADMEESTERS M/V v.a.
18 jr. Inl. na 18.00 u. 043-
-436813/045-442556
CHAUFFEUR-bezorger
voor direct (part-time), ken-
nis van instellen TV en Vi-
deo, evt. aansluiten wasau-
tom. en forn. Rosenboom
TV-video, Heerlenseweg 28
Schaesberg.
VAKANTIEHULP vanaf 18
jaar gevraagd. G.V.L.
restauratie. Te1.045-226000
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.
Wij zoeken met spoed erv.
BETONTIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsl., tegen
hoge betaling. 045-464158.

Te huur gevraagd
Te huur of te koop gevr.
BOERDERIJ met stallen en
weiland opknappen geen
bezwaar. 045-750238.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tèl. 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.
Kanteldeuren' en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Tek. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.

OG te koop

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.'
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
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.
SCHAESBERG, Willem II
laan 28, op A-stand gelegen
halfvrijst. woonh. met gr. ga-
rage, gr. woonk. met parket,
compl. keuken, pr.n.o.t.k.
Wijman & Partners Vast-
aoed. 045-72867.

Personeel aanbod
RESTAURATIE en schoon-
maak van schilderijen. Prijs-
opgave vooraf, 045-710799

-
i zÊLgm GratisAutoweekbij

4^^^^^ Amro Autofinanciering.
Su er eze maan^ een afsluit ontvangt u tien

f-HJj^P ISk weken lang het nieuwe blad Autoweek. Meer

■ftll tliil informatie op onze kantoren. Wij pakken deze

-—; '—————— : I

Kamers
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 ■
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.
Stagair zkt. (gem.) kamer,
HEERLEN, voor juni, juli,
aug. Max. ’3OO,- mcl. Tel.
013-421131.
HEERLEN-Centrum kamer
in studentenhuis. Tel. 045-
-455755 Of 719482.
Kamer te huur te VALKEN-
BURG, liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

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

i
_ .—_—

Bedrijfsruimte
Grote BOVENVERDIEPING
te huur 170 m2, geschikt
voor alle doeleinden, met
gebruikmaking van centr.
receptie. Ook voor startende
ondernemers. 045-252198.

OG te huur
BOYENETAGE te huur in
centrum Geleen per 1 juni,
pr. ’ 875,- mcl. Tel. 04490-
-52038.
Te huur in KERKRADE bo-
yenwon. 4 kamers, bene-
denwon. 2 kamers. Inl.
04457-1548.

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.

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.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-2^0930 of 250238.

Gevraagd parttime-krachten
voor bediening terras-café-restaurant in Mechelen.

Ervaring gewenst maar niet vereist. Tel. 04455-1950.
Gevraagd

Groepsvervoerchauffeur m/v
Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.

Puntelstraat 32a, Simpelveld.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Vakantiekrachten m/v
bij een firma in Hulsberg. Wij hebben vakantiewerk voor
langere periode. De werktijden zijn vanaf 8.00 uur en voor
circa 5 uur pfer dag. De werkzaamheden bestaan uit het
pitten van aardappelen. Hebt u interesse? Neem dan
contact op; ook voor ander vakantiewerk.

Voor informatie:
045 - 71 83 32, Bianca Janssen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT.

Nivoo b.v.
De zaak in betere vrije-tijds kleding zoekt

part-time of full-time verkoopster/verkopers.
Bel daaeliiks tussen 9.00-12.00 uur 045-710046.

Wir suchen für sofort oder
spater BAUARBEITER,
Maurerkolonnen, Einscha-
lerkolonen und Eisenflech-
terkolonen. Bei sehr guter
verdienstmöglichkeiten. Te-
Ie: 09-49-2157-5033. Büro-
zeiten: Mo. bis Fr. 8.30 Uhr
bis 15.30 Uhr.
Gevr. voor direct MEDE-
WERKERS voor horecabe-
drijf, leeft. v.a. 18 jr. Tel.
04406-13558.

Gezin, woonachtig in Ter-
wormdael Hrl., met een ba-
by van enkele maanden,
zoekt een liefdevolle, be-
trouwbare en rustige OP-
PAS, die evt. bereid is licht
huish. werk te verrichten, in
beginsel om de andere
week in de morgen-uren.
Tel. 045-719736.
Gevr. leerl. VERKOOP-
STER leeft. 17 tot 20 jr. Full-
time baan, slagerij Hermans
Kasteelln 85, 6415 HN
Heerlen. Tel. 045-720102.

Lunchroom
't Loon

vraagt wegens uitbreiding
van haar vast team, 2 ser-
veersters tot 23 jaar, voor

pim. 30 u. per week.
Tel. 045-711186.

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Wilt u snel aan de slag?
Vast en zeker werk en een
leuke afwisselende baan?
De kaderschool heeft circa
250 vacatures voor RU-
INSTRUCTEUR (m/v). Ook .
in uw omgeving. Binnenkort
starten in Best en Utrecht de
nieuwe opleidingen. Nog
enkele vrije plaatsen. Infor-
matie? Bel (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
04998-99425
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. BANKWERKERS elec
lassers, CV-monteurs, stel-
lers, hulp bankwerkers voor
div. projecten in Nederland,
vast werk. SLM 045-412811
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
Nette BARDAMES gevr.
cafe-bar In den Hook,
aanm. ma. t/m zat. vanaf
20.00 uur 045-750924.

I GEWICHTIG NIEUWS! I
I. CïÉü?» s Onze overheerlijke bitterkoekjes,

■r Mitteï I■' . . Nü in een extra grote zak. 11
I -flOtfil?* Da's een goed nieuwtje! Bi
I |7i/V) —v, 500 gram 4^T AAAI

——L VERWENWINKEL J—ilMi
Elke dag is 'nverwendag bij Jamin.

Gezocht ervaren FRITURE-
HULPEN met en zonder er-
varing voor Friture Angelo
Vaals en Kerkrade. Tel.
04454-2203.
Part-time AARDAPPEL-
VENTER gevr. Tel. 04492-
-1859 na 17.00 uur.
Bakkerij Senden vraagt
BROOD-en banketbakker.
Tel. 045-453873.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald "vakan-
tie"werk 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 DP Heelren.
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.
Fa. Drentse Zalf vraagt free-
lance VERKOPERS. Tel
05990-48492.

AKB-Hulsberg B.V. vraagt
met spoed ervaren colonnes
timmerlieden voor werk in
Aken. Tel. 045-230045 of
045-310348 / 04405-1236.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed IJZERVLECH-
TERS voor werk omgeving
Aken. Tel. 045-230045,
04405-1236 of 045-310348.
Pretpark de Valkenier vraagt
voor direktvoor het hele sei-
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.
Voor Part. Onderh. gevr.
BEHANGER en schilder.
Schildersbedr. P.M. Seve-
nich & Zn, Willemstr. 13,
Kerkrade. 045-413251.
Gevr. parttime LEERLING-
SERVEERSTER te Valken-
burg, tel.afspr.o44o6-13570
Vakantiewerk in Luxemburg
Ned. eigen, van kl. hotel-
rest, zoekt nette HULP vooi
juli/aug. Rest. Le Bistrot
Klembettingen G.D. Luxem
burg. 09-352399709.

Auto's

Beter bij Kerp:
BRINK trekhaken - fietsendragers - fietsimperials

automatten - autohoezen - caravanspiegels
kinderautogordels en zitjes

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

|<^gP B.V.

In de Cramer 31, Heerlen
Telefoon 045-716951

ledere donderdag koopavond
TE KIES EN TE KEUR 70 OCCASIONS

Crombag Auto's BV Geleen
Rijksweg Zuid 236, Geleen. Tel. 04490-46260.

Garantie, service, APK all-in!!

Te k. 7-pers. luxe toyota-bus
Model F 2.0 GL benz., stuurbekr., 2 elec. schuifd., getint

glas, kl. wit, bwj. '86.
Rötscherweg 54, Übach over Worms.

Wij pakken deze maand
evenflink uit.

AmroBank LJy

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

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

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

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

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

LPG wit '88; Opel Kadett 1.2SHatchback wit '85; Opel Ka-
dett 1.2Ssedan metkoffer '86; Opel Kadett 1.6 Diesel LS

sedan koffer '87; Opel Kadett 1.3Nstationcar 5-drs. en
schone motor '87; Opel Kadett Stationcar 1.6 Diesel sedan
rood '85; Opel Ascona 1.6 hatchbackLS '87; Opel Ascona

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

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

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

BMW 323 i, bwj. 2-'B6, kl. BMW 320-6 LPG, bwj. '82,
delfinmet., km.st. 46.000, vr.pr ’7.500,-. Tel. 045-
-nwe. licht met. wielen met 351656.
banden, mt. 195/50/15, ver- Te koop BMW 520ibwj. '83,
laagd, voor- en achterspoi- kl. beige, 5-gang, 1e lak, i.z!
ler, get. glas, dure Pioneer- g.st., get. glas, nw banden,
inst., perf. st., pr.n.o.t.k. Tel. APK,'9I, ’8.500,-. Tel
045-245089. 04490-40382.

Maastricht
Zondag 20 mei a.s.

geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Autoparc Maastricht, Randwijck
Wijk 29, Maastricht.

Gelegen langs autoweg Maastricht-Eysden.

Auto landgraaf
Audi 200 Quatro turbo met
airco ABS '85; Audi 80 CC

wit '87; BMW 323ihartgr. '83
BMW 323izwart '81; BMW

628 CSI v. extra's '84; BMW
525iABS enz. '86; BMW

316 5-bak blauw '85; Opel
Rekord 2.2i'86; Opel Sena-
tor 2.5i'83; opelKadett 1.6
S '83; Opel Ascona I.Bi GT
'85; Opel Ascona 1.6 S 2x
'82; Citroen GSA XI '84;

Diahatsu Charmant 1.6 LE
'83; Ford Siërra laser '85;

Honda Civic luxe '82; Lancia
Prisma 1.5 '85; Lada 2105
GL rood '86; Renault 21

GTS grijs '87; VW Passat
Stat. diesel '87; VW Golf GTI

grijs '81;VW Santana GX
grijs '85; VW Golf GTI 1.8
zwart '82; Volvo 240 GLE
grijs '83; Volvo 345 GL 1.4

'84-'B5.
Diesel

Audi 80 turbo diesel '86;
Daih. Charade VAN D '87;
Mits. Lancer 1.8 D '85; To-
yota Corolla 1.8 D '87; VW

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

220Daut. '78.

Stationcars
VW Passat D Avance '87;
Renault 11 TD '84; Suzuki

Carry Pick-Up '85; Opel Re-
kord station '82.
Cabriolets

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

"Eigen werkplaats
"Financiering zonder aan-

bet. mogelijk.
* Alle keuringen toegestaan

"Inruil mogelijk
"Keuze uit 3-12 mnd.

garantie
"VVN keuringsstation

* Garantie boven ’ 10.000,-.

Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

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

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

-424268/424231.
Te k. BMW 316, bwj.'B2,
groenmet., alle keur. toe-
gest., div. ace; spoiler, alu
velgen, brede band., getint
glas, ’9.750,-. Na 18 uur
Alb. Cuypstr. 89, Heerlen.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerwég
3, Maastricht. 043-634978.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. VW Transpor-
ter diesel camper Joker 4,
geh. in nw.st., 4-pers. m.'Bs;
BMW 524 turbo diesel, m.
84, autom., ’ 12.750,-; Fiat
127 CL t. '87, ’6.500,-;
Opel Ascona 16S t.'B3

’ 5.900,-; Fiat Ritmo 70 CL
m.'B4, 1e eig. ’ 5.900,-; Re-
nault 9 GTS, m.'B4,

’ 7.900,-; VW Golf Caddy t.
'87, in nw.st.; Mazda 626
coupe 1.6 GL, t.'Bl,

’ 3.500,-; Golf Gti t.'7B, geh.
uitgeb. ’ 5.500,-; Weekaan-
bieding stunt: Lada 2105 m.
'87, vlam nieuw ’4.900,-;
Mitsubishi Lancer 2L, Turbo
170 Pk, t.'B3, ’ 7.900,-;
Peugeot 305 GL t. '84

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

’ 6.900,-; Toyota Sportswa-
gon , t.'79, ’1.400,-; Lada
2105, bwj. '84, ’2.900,-;
Golf t.'7B, ’1.000,-; Datsun
Cherry t. '81, ’1.700,-;
BMW 315 t. '83 ’5.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’4.900,-; Opel
Rekord 2 L S, t.'B2,

’ 2.900,-; Renault 4 station-
car, geel kent. t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83
’6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut. t.'Bo. ’3.900,-; Ford
Escort Station t. '85 LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S coupé bwj. '79, ’ 3.900,-;
Lada 2105 t. '84 ’2.300,-;
Golf Sprinter t. '81 ’3.100,-;
Mazda 121 coupé, bwj. '77,
’2.100,-; Honda Prelude
autom., t. '81, ’3.900,-;
Opel Kadett 13 S Berlina t.
'81, ’ 3.900,-; Mitsubishi
Celeste 2000 GT, t. '81,
’2.100,-; Opel Rekord 2 L,
t. '82, ’ 2.900,-; Datsun Vio-
let 5-bak, t. '82, ’ 2.700,-;
Opel Kadett station '81
’4.500,-; Diverse goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
maandag t/m vrijdag van
9.00 - 19.00 uur. Zaterdag
tot 17.00 uur. Inr., financ,
gar. mog.

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..
Te koop zuinige SUZUKI Al-
to, 3-drs., bwj. 11-'B4, APK
5-'9l, i.z.g.st. 045-316940.
Te k. Datsun CHERRY m.
'83, ’3.900,-; Mazda 323
GT, '81, ’2.750,-; BMW
320.6, '81, LPG, ’3.500,-;
BMW 730 autom.,'79,
’2.900,-; Audi 80 L, '79,
’2.250,-; Skoda coupé,'B3,
’2.750,-; Opel Kadett, '80,
LPG, ’ 2.900,-; Honda Civic
'81, ’2.750,-; Renault Fue-
go TL, '81, ’2.750,-; Ford
Taunus, '79, ’ 1.850,-. Inr.
mog. 045-211071 Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
Van part. te k. MITSUBISHI
Galant turbo D, autom., m.
'86, wit, ’ 9.750,-, mr. kl. au-
to mog. 045-223169na 18u.
Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
T.k. prachtige sportieve
Ford ESCORT, 1.3 GL, s-
drs., schuif-kanteldak, kl.
rood bwj.'B3 Steeg 33 Stem
Te koop BMW 316, bwj. 10-
-79, APK 10-'9O, of te ruil te-
gen motor. Tel. 045-415528
AUDI 200 5 E turbo '82 au-
tomaat, alle extra's, APK 4-
91, ’ 5.750,-. 045-319328.
Te k. Mitsubishi CELESTE,
1e eig., bwj. eind '80, APK
2-'9l, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-228398.
Sport MITSUBISHI Colt GT,
'81, APK 5-'9l, i.z.g.st.,
’2.350,-. 045-322619.
Overcompl. 1e eig. Nissan
BLEUBIRD 4-deurs, bwj.'B6

’ 10.500,-. 045-444868.
NISSAN M'B4, APK 5-'9l,
2e eig., nw.staat, vr.pr.
’4.250,-. 045-319328.

L— : """"e
Proficiat Jack 4

8
7

Mogen de foto's van je verjaardag net zo slag* 2
als de foto's van de carnavalsdagen 8.7

dan zullen wij het overal vertellen 18
"Neet lan heil Jackie belle!" si

Van "ons" Wi: 11.7
Opa Henk k\

Proficiat met je verjaardag. 3 -Maurice en Michel uit Echt. ;'
on-
ia

Proficiat Van harte 9efelicilef 5

Nicole wordt vandaag 21 ' §
Pap, mam en aanhang Riet en Jack^, a,

Frank Van maandag t/m «j
gefeliciteerd dat je het al een van 8-30 tot 17.00 uur,

jaar met me uithoudt uw PICCOLO telet<jndi
"ot vanavond Arme opgeven. Tel. 045-71* .2,- _-.*

Communie 'G_—_—,—_—;.„;;,...„i„,;„„„;;„;i„;;„;;„,j ;,,';:,; ,;,;;■ ■———■'] 5
Wilt u het communicantje *

feliciteren? 5
Dat kan!

Bel nu het Piccolbteam voor meer informatie: 91
045-719966 *

" '$a

74 Gratis CD/platenbon y
bij Studentenrekening. ï

"J^St^i^laMKJilL Als jeer deze maand een opent en jebasisbe^
C-*^^^^r?|fiKr hierop laat binnenkomen. Te besteden bij Free j-r
'^ftillllHljl Record Shop t.w.v. f20,-. Meer informatie op ofl'Jrj,

ImUml kantoren. Wij pakken deze maand even flink uit'

Amro Bank WËÈI
1 —"f^a

Auto Landgraaf
Inruilers

BMW 732i'80 groen
’3.750,-; BMW 318 groen-
met. '79 ’ 2.250,-; Renault 5
aut. grijs '80 ’ 1.950,-; Mer-

cedes 240 D aut. '78

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

Honda Accord aut. '82

’ 4.950,-; Honda Civic '80

’ 1.950,-; Honda Quintet '82

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

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

nault s'Bl-'B2v.a. ’ 2.950,-
Opel Rekord 2.0 S aut. '80

’ 2.950,-; Ford Fiesta L '80

’ 3.750,-; Ford Taunus 2.0
LPG '80 ’ 2.750,-; Volvo

343 aut. '78 ’ 1.750,-; Re-
nault 1.8 GTI '80 ’ 3.250,-.

Financiering zonder aanbet.
mog. Inruil auto-motor mog.

Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268-424231.

Fiat PANDA 45 S '83, wit, pr.
’2.500,-. nw. uitl. Renne-
migstr. 19, Heerlerheide.
Te k. Ford ESCORT type
'79, vr.pr. ’ 250,-. Tel. 045-
-317971 na 14 uur.
Te koop FORD 26 M, i.z.g.
st., km.st. 90.000, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-750169.
T.k. mooie Ford SIERRA 1,6
L, 3-drs., kl. groenmet., APK
tot 4-'9l, bwj.'B4, vr.pr.
’8.250,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Te koop Honda CIVIC, aut.,
bwj. '81, i.z.g.st., APK 26-3-
-'9l, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
046-415460.
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
Te k. MAZDA 626, bwj. '79,
i.z.g.st. pr. ’1.450,-. Tel.
045-726008.
MAZDA 626, (D), bwj. 1986,
tel. 045-323154.
Te k. MERCEDES 200 die-
sel, kl. zwart, bwj. '86, vr.pr.'

’ 28.000,-. Inl. Kroontax,
045-224444. __
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. 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.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, zeer zuinig, APK 1 jr.,
vr.pr. ’2.150,-, i.z.g.st.
Heerlerweg 78, Voerendaal.

Te k. Toyota TERCEL 4-drs.
bwj. 8-'Bl, APK 5-'9l, als
nw, ’ 3.450,-. 045-453572.
T.k. Datsun STANZA 1,8, 4-
drs. GL, automatic, bwj. 11-
-'B2, APK gek., kl. wit, vr.pr.
’3.750,-. Willem de Rijke-
str. 11, Kakert-Landgraaf.
Te koop Opel KADETT 12 S
eind '82, div. ace. Engerstr.
11, Treebeek.
Te koop KADETT type '79,
kl. rood, LPG, i.g.st., koopje

’ 950,-. Tel. 045-424167.
Opel CORSA Berlina,
60.000 km, bwj. '85, div. ex-
tra's; Opel Kadett 1.3LS '85,
90.000 km, trekh. L. en L,
Savelkoul, Autorservice
Bom, 04498-54656.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'79, type '80, i.z.g.st., pr.n.o.
t.k., APK'9I. 04499-2317.
Te koop Opel REKORD 2.0
N '79. 045-712818, Norbert
van de Coevering.
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.
Te k. PORSCHE 924 turbo,
in pr. st., bwj. '79, ’ 12.500,-
Tel. 09-3211767670.
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 koop RENAULT 4 GTL,
bwj. okt. '81, kl. beige, i.g.st.,
APK 1-'9l, radio en onderd.
045-751853, na 18.00 uur.
RENAULT 11' GTL Spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw., vr.pr.
’17.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
Te k. SUZUKI bus, Carry,
bwj. '80, pr. ’850,-. Tel.
045-272943.
—"

BMW 728 met LPG |t.
APK tot '91, radio*)
trekh., leuke auto, b"ir<

’ 2.750,-. Tel. 045-3gg] tü

Te k. SUZUKI Jeep sJ ?'
nov. '84, radio, alarm*
bar, trekh., nieuwe b&
sunroof enz. vr.pr. ’ 9- t-

-045-457320/453935^ fc
Talbot HORIZON LS, "■
'82, kl. rood, benzine 0'1-15, APK tot 5-'9l-jh
nw. weg. omst. ’1 ■ v
Tel. 04490-29612.
Toyota COROLLA, I*,»|
1.3 Sedan, met o<*i(
boekje, '88, veel f, 'f

’ 18.500,-. Tel. 045jff '\
Te k. VW JETTA Ck üj
'87, 4-drs. schuifd. W .'
5-versn. 045-460825^ ',(
Te koop GOLF GTI 'J iSI
'87, bwj. '80, i.z.g.st-;. tl;

’ 5.500,-. 04490-802^ 3
VW GOLF Diesel, '%*
grijsmet., sportint., ü'schuifdak, trekh., br. %'
radio, in pr.st. 043-63JJ? g;
Tek. VWGOLF 1600*^
ce, extra uitv., bwj. seP', iskl. zwart, met kat., "70.000, pr7 15.800.'■%04454-3293 na 18.Q0J
Te k. VW JETTA die5! \
drs., bwj.'B6, V S

’ 11.500,-: 045-2236»;*
Te koop VW POLO °''.
kl. rood, ca. 56.000 kj' ,'.
'86, t.e.a.b. 045-2719^ ;
VW GOLF LS '80, $ \
'91, mooi!, ’2.450,- ie
045-322619. vft
GOLF bwj.'Bl, blaü^!
APK tot '91, ’3.750." ;
045-721660.
VOLVO 340 GLSedariI'ir
mooi, veel extra's, '°°' di
045-753054. \
Te koop VOLVO 44f 'bwj. juni '89, km-S^jl*
10.000, kl. wit. Tel. u 'i
1697. ___yj
Volvo 740 GL LimOt'80.000 km, met sch^ i,
teldak, electr. rarne J:
centr. portiervergr., b^
Met Bovag-garantie. I* f
Savelkoul, Autoservice '04498-54656. _^
’5OO,- tot ’ 50.000Vj:
Uw AUTO, schade o "j 3
geen bezwaar. Tel 3
723076 Of 727742._^ ti

Te k. VW Golf GTi, b#
Opel Kadett Caravan «
bwj. '82, 2 keer; rvle%t|
300Dbwj. '79. Rötsc^ I
54, Übach over Woj^ 1
Van Iste eigen. C^ r
LET Monte Carlo Tar% ï
'79, autom., 8 cil., tof’ 9.750,-. 045-21lO^V 'j- ■ -— . k. ; s\

s

J^ÉgS Gratis Amro CreditCard-j
su er eze maand een aanvraagt, zijn ij

r i^s MfnßiK kosten 12 maanden lang voor onze rekening- 'Meer informatie op onze kantoren. Wij pakken d t

■..■.„,_.,.„ ... ...... ... .. ■ .****' k
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*0f405 GR 1.9 dia-"kwart '87 ’21.750,-;
200 nw. mod. ex-

* °6; Mercedes 190 nw.
d7c. extra's 10-'B7,/50,-; Volvo 240 GL°7 ’ 24.750,-; Audi 100„y i extra's 10-'B7,fi '50,-; Audi 80 1.8 wit
° f 25.750,-; Audi 80gehuifd. '85 ’13.750,-;'100 5-cyl. '83,7°.-; Audi 100 CC

'83 ’ 8.750,-;
L Omega 2.0 i '87J£o,-; Ascona 1.8 SJ' f 16.750,-; Ascona?>■ '83 ’7.750,-; As-li-3 S 1.6 S '82 v.a.:aVB°.-; Kadett diesel 5--55 /11.900,-; Kadett
i°4 ’8.750,-; Mazda
2-4 P GLX HB M'BB'*V; Mazda 626 2.0J>utom. '86 ’16.750,-;
sd,ac 626 coupé LX '867°."; Mazda 323 HB
* ’ 12.750,-; Renault

127cJ S TS '84,85
ln''aS'"; VW Jetta 1.6e 87 ’ 14.750,-; Golf D
6 7 9Part '86,87 v.a.»/£>.-; Citroen CX 22
.«’ ’22.750,-; Citroen

4 7-6„ TR schuifd. T'B777?.-; Citroen BK 1.9 D£14.750,-; Ford Scor-
o^O GL extra's '867°.-; Siërra 2.0 Sedan"ei 750.-: Siërra 1.6 s-
',u°5 ’11.750,-; Orion
t7*fBB/ 17.750,-; Es-J4CL '86 ’14.750,-;7?. 1.6 GL 2x '83

' ?V; Escort 1.3 Comb.
rj 10.900,-; Fiat Croma
lar Ir?7 f 15-750,-; Re-
te 77 '87 ’ 9.900,-; Re-C 100 S '84 ’4.250,-;K 4? S '87 ’ 9.900,-;
Lï 70 CL '83 ’ 4.750,-;
uL 750 Carrara '87
ES--! Panda 45 CL '86(?,v Mitsubishi Galant
r,oL 87 ’13.750,-; Nis-|i£'anza 1.6 GL HB '85

I2Y; Honda Preludei^iom. '83 ’9.250,-;iL Maestro 1.3 '85■°°.-- COMBIES: Siërraq^omb. rood '87
j,s"°.-; Escort 1.3 Com-
nö6 ’10.900,-; Kadett
ii Combi rood '86
PÖ.-; Taunus 1.6'b' LPG '82 ’ 5.750,-;[T Urvan '84 ’8.500,--, randweerauto Chevro-

fot ’8.500,- EX; GSA[f van '84 ’ 3.700,- EX.
0°/o en financiering tot
litori m°gelijk. Uw ver-
Ito? adres: AUTO LlM-
ün ; , Mauritsweg 126

ie 9eld voor uw auto.
Srj' 8.5% BTW. Autobe-
Drtrt,ll^ "Centrum" vraagt

nó APK-gekeurde
045--d^°'2os KR '86; Opel

lirièV-3 S '84; Nissan
n a;,| (83.VW Passat D'81;r o|k' F,uego '81; Toyota
St %P 84; Mercedes bus& 'riT'l D '86; MercedesDrs| , 82; Fiat Uno 60 s-
*uki a,; Suzuki Alto '88;
C to '86; Suzuki AltoInt 84; Suzuki Alto '83;
irjp SWift 1.3 GL '87;Qi 'fiICort 1300 '89; BMW
i^00-Autobedrijf REUB-«e6L°P de Vey 47-49,,3 tel. 04490-44944.
lo'sar

r
es APK-keuring. Alle

f>--Ji&,*; LOVEN Heerlen BV
C *s|ons: Mazda 626BhnV8 qLX '88; Mazda
% £° U '87 met LPG;

'6r.626 HB 2.0 GLX '84"oi'. Mazda 626 HB 1.6l'7Mazda 626 CoupéCl?et LPG; mazda 626

'■Mal? GLX '86 en 3xCazda 626 Coupé 1.6
*Sei'ivazda 626 HB 2.0
dan LX '86; Mazda 3233 Sol'5 QLX '87; Mazda%^n 13 GLX2x '87;
86- ?3 Sedan 1.5 GLXl ly" Mazda 323 Sedan

danA 2* '86; Mazda 3233J-3GLX2x'Bs;Maz-
"^ 'R o Sedan 1-7 Diesel
ise i^. Mazda 323 1.7
32^LX Estate '88; Maz-
% ,^B 1-3 Sport '87;Vk& HB 11 LX '87;
!; Ma,^3 HB 1-3 LX '85 en
|;Ma

a2da323H81.5GLXrX '^da 323 HB 1.6 i*f>°^ Opel Kadett 1.3; o°\al open dak 28-10-I;rrf 'Kadett 1.2 '85 en
'ei TPe' Kadett 1.3 '87;O&f Sedan 1.3 S
>e| Ascona 1.6 S '83;
JVI/^ega 1.8 S '87;

'BjT. |'81; Honda Civic

"p^h 2rd Fiesta 10 c
'Üc7 Rësta 1.1 S '88;.
frnp°« 1.3 C'B6; Ford,
irra '-3 Laser '86; Ford
toh .'° QL Laser LPG-

R cö6; pord Siërra 1.6l 'oX&; Peugeot 405 SRII4 1 s' Uda Stationcar
'^t '00 86; Subaru Justy
Nüft & Seat Ronda '85;

''VW 1 zeer mooi!;R n^tta'B7; Volvo 340
i'SUni k°Pere inruilers:
[Oq _.laurel aut. 6-cyl. '82
/"i,L)pel Ascona 1.9!'74 SOO.-; VW Passat

,/I7CV50-; VW Polof&~; Volvo 343 DL43|50-; Mazda 323l '8nÖV4.250,- Mazda
aut ■/ 2-750.-; Mazda80 ’ 2.750,-. Ver-

8. p5! en eigen financie-!«r|6rr'emigerboord 401,>^-LgLJ4S-722451.U^AFIOR, 1600 CL,
V 5 versn., 4 drs.,ysi°,ties) heerlijk y .

2-350'-v-a<-i]<zgoj36l9
IIV7qB^TONE Xl^.
6ns Z:,ApK tot 4-'9i,

<BQO "J}''- dienst, vr.pr.1^C^04454j2092I__1__il/k?'9st' Ford SIËRRA%0 Trood. km.st. pim.6^^045^441172J-Ii^rdRESTA^Tdefect geen be--11^5^45420^Sw^a.ACCORD4de-
r fi\B ApK, i-nw.st.,

Ö.500.-. 045-257871

Gekeurde Bovag-occasions
Nissan Cherry 1.7 3-drs.
diesel 7-'B5; Nissan Sunny
1.4, LX, 3-drs, 9-'B9; Nissan
Sunny 1.3 4-drs, trend, 2-
85; Lada Samara 1.3 3-drs.
7-'B7; Lada Samara 1.3 3-
drs., 5-88; Lada Samara
1.5 3-drs. 1-'B9; Lada 1200
S 1-88; Lada 1200 S 5-'B5;
Lada 2105 1.5 6-'B4; Lada
2107 1.6, 6-'B7; Lada 2105
1.3, 4-'B7; Honda Civic 1.3
3-drs. de Luxe, 9-'B7; Re-
nault 5 TL Le Car 1-'B5;
Hyundai Pony 1.5 Olympic
3-88; Citroen BK 1.4 RE
10-'B7; Subaru Justy 1.2,
'87; Opel Ascona 1.6 S, 2-
82. Autobedrijf CHIARADIA
tevens officieel verkoop en
service van Lada en Nissan.
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
Autobedr. Bert ARETZ & Zn.
Kapelweg, Palemig Hrl. Tel.
045-721268, biedt aan, on-
der volledige gar.: Opel Cor-
sa 1200 S '88 rood, 3-drs.

’ 13.500,-; Nissan Micra '87
brons-metal. ’ 12.500,-;
Kadett 1200 LS wit 5-drs. z.
mooi ’11.900,-; Kadett
1600 diesel '85 ’8.750,-;
Ford Escort 1600 GL alle
extra's, 5-drs., ’11.500,-;
Mazda 323 automaat '84
43.000 km ’8.750,-; Peu-
geot 205 GR 5-drs. en s-
bak ’ 8.750,-; VW Kever '84
metal.blauw ’8.000,-; Ford
Sierra 1600 GL 5-drs. '83
’9.750,-; Opel Ascona '83
1600 S, ’4.950,-; Porsche
924 metal.zilver met ANWB
rapport '79 z. mooi
’15.500,-; VW Golf 1600
GL '78 ’2.100,-; Golf GTL
'85 wit a.nw. ’ 17.500,-. Te-
vens APK keurstation en al-
le reparaties.
Opel Kadett HB 1600 GT s-
drs. '85; 2x Ford Escort 3
1600 en 1300 '82 en '84;
Pontiac Sunbird '83; Mitsu-
bishi Stadion Turbo GX
Sportwagen; Opel Kadett
Caravan 1200 G '79; Kadett
D Caravan '80 ’1.850,-;
Mini HLE 1000 '83. Auto-
bedr. M. Hogenhout, Wilhel-
minastr. 146, Hoensbroek.
Tel. 045-215557. Inr., gar.,
financiering.
VW PASSAT turbo diesel,
'87; Mitsubishi Colt GL die-
sel '86; Opel Manta 4x, o.a.
2.0 GTE '83; Opel Monza 30
CE, autom. nw.st.; VW Der-
by LX m.'Bl; Fiat Panda 45
m.'B4; Ford Taunus Combi
'80; Ford Escort Sport au-
tom., '79; Opel Ascona m.
'80; Citroen HY Camper '74;
Triumph TR7 cabriolet '80,
USA-uitv. nw.st.. Hoofdstr.
200 Hoensbroek. 045-
-227395.
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
'86; Ford Siërra 2.0 GL s-
drs. stationcar '86; Opel Ka-
dett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 Stationcar '82;
Opel Kadett 1200 S Station-
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor-
sa 1200 S GL '87; Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500*;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Opel ASCONA '80, Berlina,
spec. uitv.; VW Jetta '81,
zeer mooi; Mazda 323 au-
tom. '80; Honda Quintet, '81;
Talbot Horizon, '83; Triump
Spitfire, '78. Grote beurt plus
APK samen ’240,-. Auto-
bedr. John. Osojnik, Trips-
str. 24, Eygelshoven. Tel.
045-460734.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. BMW 728i, bwj. '80, kl.
zwart, chrome randjes en
spoilers. 045-214244.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '85, kl. wit, div. extra's,
pr. ’11.500,-. Tel. 04490-
-23649.
Te k. VOLVO 340 GL Sedan
1700cc met veel extra's, bwj
'87. Tel. 045-225247.
Autobedr. Martin JORRITS
MA 1e klas occasions: Audi
80 1.8 S 30.000 km '88; VW
Golf 13009 CL 3-drs. '87;
VW Golf Diesel 5-drs. '87;
VW Polo Coupe 1300 CL
'87; VW Golf 1.8 GTi '83;
Peugeot 205 Junior '88;
Peugeot 205 5-drs '86; Su-
zuki Alto GLX autom. '89;
Suzuki Alto GL '88; Ford Es-
cort 1600 XR3 '88; Ford Es-
cort 1300 Caravan '85; Ford
Escort 1100 Laser '85; Fiat
Panda 1000 CL '87. Auto's
met BOVAG-garantie, APK-
keuringsstation. Pastorijstr.
106, Nuth. Tel. 045-242412.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Korter. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot

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

(Brom)fietsen
YAMAHA DTSO rood/wit i.z.
g.st. ’ 800,-. In de meigraaf
29 Schinveld 045-258439.

Bedrijfswagens
ISUZU, bwj. '85, Diesel,
dubb. cab. 6-pers., verbr.
1:14, pr. ’7.450,-. Tel.
04490-29362.
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN,
l.xbr. 2.10 x 1.30, ’475,-;
Aanhangwagen met torsi-as
l.xbr. 1.45 x 0.90, ’375,-.
Tel. 045-312189.
Te k. dubbel-assige AAN-
HANGWAGEN met kente-
ken. Tel. 04490-27412.
Te koop AANHANGWAGEN
dubbelasser, merk Anssems
bwj. '86, laadverm. 1400 kg,
als nw., met registr.bewijs,
f 2.250,-. Tel. 045-323178.

Motoren
XJ9OO, kuip, koffers, mooie
sterke TOERMOTER, 6-'BB,

’ 11.750,-. Tel. 045-312722
Te k. SUZUKI 750 GS, bwj.
'79, pr. ’2.500,-. 04490-
-28355 of Charles Vosstr. 25,
Sittard.
Tek. SUZUKI 350 T, bwj.'79
origin. ’1.500,-. Tel. 045-
-322220.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Denkt u erover om het
MELKKWOTUM te verko-
pen, schrijf dan naar Br.o.nr.
B-4609, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.

Geldzaken
Risicodragend KAPITAAL
gevr. voor beginnend on-
dernemer ’ 120.000,-, hoge
rente. Offertes: Postbus
20026, 6350 AA Bocholtz.

Transacties
AIRCONDITIONING gIT
schikt voor café of friture,
380 Volt. Tel. 045-723100/
222250.
KOOPJE!! Luxe winkelin-
ventaris voor modezaak oa.
8 mtr. koperen rekken enz.
Alles compleet. Tel. 04406-
-16019.

Vakantie
Te koop VAKANTIEHUISJE
gel. in België met alle toe-
beh. water, licht, gas, 2
slpks, 1 w.k. Inr. van cara-
van mogel. 04499-3721.
Vakantie in ZEELAND? Bij
Breskens Motel Oase, 2-4-
pers. studio's. Bel voor info
01172-1636.
STACARAVANS te huur op
camping aan zee (Zld./
Walch). Vrij heden tot 7-7 en
vanaf 11-8. Inl. na 18.00 uur
01181-1882.

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.
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of Beyerland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Noienslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534.
Te koop CARAVAN merk
Roller i.z.g.st., 4-5 pers. pr.
n.o.t.k. Tel. 045-455609.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Te koop tourcaravan HOB-
BY De Luxe 4.60 mtr, 810
kg, bwj. '88, ijsk, nw. PVC-
voort., doucheruimte, 2x'
gebr. Nw.pr. ’ 19.500,- nu

’ 14.000,-. 0450-323178.
Te k. SPRITE Alpine ind-
keuk., bwj. '87, ijsk., badr.,
kachel, mcl. tent, ’ 11.000,-.
04404-1929, na 18.00 uur.
Te koop SCOUT 6-pers.
vouwwagen, vr.pr. ’1.500,-
-045-460136, na 17.00 uur.
Te k. camping KOELKAST-
BOX electr., gas en 12 volt,
ook geschikt voor boot. Tel.
045-229071. ■
Te k. weg. ziekte kampeer-
wagen HOBBY als nw., pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-28367.
Te k. zelfgeb. KLAPCARA-
VAN plusm. 20 jr. oud, vaste
wanden met nwe. voortent.
Geh. compl. 04490-43080.
Caravan TAPERT Senator,
5,30 meter lang, dubbelas-
ser, nwe. bekleding en e-
lektr. appar., m. nwe. voor-
tent en douchecab., caravan
verk. van binnen en buiten in
nw. st., Trichterweg 125,
Treebeek-Brunssum.
Te k^ ALPENKREUZER
vouwwagen, 4-pers., '89,
nw. pr. ’ 5.400,-. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-221068.
Lecor motorhomes KAM-
PEERAUTO, Lecor 900 in-
tegraal;'Lecor 750, integraal
Grenzland 600; Kip 590;
Hop Cap USA. 045-323154.

Te koop ADRIA 380 5-pers.
bwj. '78, ’ 2.250,-1 Kip 320
'76 f 1.750,-. 045-323178^

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Vijvèrliefhebbers opgelet:
Vijvers, vissen, planten,
pompen va. ’ 59,- 1.200 ltr.,
volop voorradig, Folie ’ 5,50
per m2; goudkarpers 10 st.
’14.95; Koikarpers 10 st.

’ 24.95; Goudwindes 10 st.
’7.50; goudvissen 10 st.

’ 7,50; Geraniums 4 st.
’8,95; bloeiende perkplant-
jes va. ’0,60. Hammolen-
weg 3, Kerkrade. t.o. Brand-
weer
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Tel.
04490-75359.
Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met zwart masker, in-
geënt en ontwormd. Tel.
08859-52369. ;
Papegaaien va. ’ 550,-, An-
gora-dwerg en hangoorko-
nijnen, goudhamsters ’5,-'
p.st. Vijvervissen klein en;
groot. ARIANE, Bleyerhei-
derstr. 10, 6462 AK Kerkra-
de. Tel. 045-351340. Ge-
vraagd kanaries, parkieten
papegaaien enz.
Gestroomde BOUVIER-
PUPS, 8 wk. oud. Tel.
04498-57298.
West Highland White TER-
RIERTJES met stamboom,
en Maltezertjes, tel. 04104-
-93676. — 'In/om de tuin
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.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken, Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.i
Te k. TUINHOUT, tuintegels
bielzen. Nationale Houthan-
del 8.V., Parallelweg 4,
Heerlen. Tel. 045-711052
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.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Gesch. vrouw, 45 jaar, 1
kind, zoekt lieve MAN tot 50
of 55 jaar voor serieuze re-
latie. Alleen br. met foto o.nr.
B-4607, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma2B april.

Rijles
Cursus MOTOR-RIJDEN?
Haal uw motorrijbewijs in 8
weken, aansluitend volgt
een rij-examen. Bel. voor in-
formatie Bovag-rijschool
Theo van Bentum 045-
-217487.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERBEDJE m
matras, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-460168.

Bel de Vakman
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
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. 045^24459/753008.
Te koop afrasteringen en
poorten tegen concur. prij-
zen. VEENSTRA Hekwer-
ken. Tel 045-316238. Fax
045-324791.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct_o4s-726206.
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.

Kapper/Cosm.
COSMETICA te koop, pim.
3000 stuks. Tel. 04406-
-12875

Wonen Totaal----------------------------------------------------mmmmmm^mmmm^mmmmmmmmmmmmmm. —Rotan Rentenaar i
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Ma. en di. gesloten, iGrote show van rotan, pitriet en teakhouten

Serre, tuin en veranda meubels
o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.

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

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.! E 2 ! ,

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmetingen
voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen

Loperweg 8 ,
Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma- :
le prijs. R/J Handelsonder- ,
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor- :
dijnen, karpetten, topkwalj-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld. ,
INBOEDELS gevraagd. Al-
leen klein goed. Tel. 04406-
-12875. 'In 't SLUISJE koopt u spul-
len voor in uw huis, zoals
Delfts-blauw, porselein, ste-
reo's, video's, meubels en
computers. Hoogstr. 19,
Landgraaf. 045-323788.
Zoekt U mooie 2e HANDS-
MEUBELS (veel keus) Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Te koop uit nalatenschap
donkere eiken DRESSOIR,
vierdeurs, 2.40 x 0.60 x 1
meter, met opstand, afkom-
stig uit pastorie. Tel. 04458-
-2625.
Te koop zwaar massief ei-
ken BANKSTEL met salon-
tafel. Tel. 045-465167.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. 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 AMIGA 500 met 75
diskettes, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Evt. met monitor. Tel. 045-
-313971, na 14.30 uur.

Tekoop gevr.
Te k! gëvT ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 Of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
WAS-AUTOMAAT gevr. en
video VHS en kl.-TV met te-
letext. 04406-12875.
Dringend te koop gevraagd,
bel liefst vandaag. Wij halen
en betalen een goede prijs
voor DAMESPOCKETS zo-
als; Bouquet, Intiem, Cand-
lelight, Love-Swept, Jasmijn
e.d. Romannetjes, avond-
lectuur, flodderboekjes,
zwijmellectuur, beeldro-
mans, Mijn geheim, moe-
derliefde, Mammie, Kasteel-
en Artsenromans, Jerry Cot-
ton, Hollister, Colt 45, John
Sinclair, Sexy West, Wind-
chester, Griezel, Horror,
avontuur. Alle erotische,
porno en sexbladen Chick,
Candy, Seventeen, Rosie,
Play-boy, Penthouse, Hus-
tler, speciaal gevraagd ho-
moboekjes en homolitera-
tuur, 0932-87-786810 bel
nu!
RENFIETS te k. gevr., z.g.a.
n„ Tel. 045-455955.

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

Diversen
Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw!

Nu ook op zaterdag
Totale

ontspanning-
massage

Door jonge masseuses.
045-353489.

De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
KAJUITMOTORBOOT bui-
tenboordmotor, vr.pr.

’ 7.000,-. 045-452676 na
16.00 u.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te huur WC-WAGEN da-
mes en heren. Te bevr. tel.
04409-1668.
Te k. 2 MASSAGEBANKEN
merk Lifetrend, 1 jr. oud, pr.
n.o.t.k. 045-222947.

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60% kor-
ting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
VHS videore-
corder MVO92
met afstands-

bediening geen

’ 1.098,- of

’ 798,- maar

’ 598,-
Maar ook: Midiset M46 met
tuner, versterker, dubbel

cassettedeck en platenspe-
ler geen ’ 898,- of ’ 648,-
-maar ’ 298,-. Maar ook:
Technics compactdisk
SLPJ22 geen ’ 866,-of

’ 598,- maar ’ 398,-. Maar
ook: Kleuren TV D29328
met daglichtscherm, af-
standsbediening en tele-
tekst geen ’ 1.198,- of

’ 998,- maar ’ 798,-. Maar
ook: Philips elektro/elektro
combinatie AKB 456/580
RVS met ovenverlichting,
thermostaat, onder- en bo-
venwarmte, geen ’ 1.488,-
-maar ’ 798,-. en nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Gevraagd VIDEO'S en TV's
v.a. '82, ook stereo-torens
en CD's, 04406-12875.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’125,- met gar.
TV Oce. 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.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te koop Körg Sas KEY-
BOARD met cartridges, gr.
model, ’ 500,-. Te bevr. na
12.30 uur 045-258667.

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

Kunst en Antiek
Te k. antieke smeedijzeren
dub. POORT, bxh 350x220.
Tel, na 21 uur 04492-4448.

06-lijnen

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

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

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25

Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08
Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

" Gay-two-Gay
06 voor twee

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

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

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

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisjes

06-320.320.50
LIVE-SEX-BOX .

06-320.325.30
50 et p/m
Mindy is

jarig
ook zin in een fuif?
Info. 06-320.320.66

(50c/p.m.J
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.)

We spraken af
op 't

damestoilet...
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 et p/m

Bianca belt jou

regelrecht
géén gezeur met bandjes

maar levensecht!!
Info na elk verhaal

06-340*320*55 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

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, "naakf'-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.)

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 die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)
Geketende

Meisjes.
Sex en chantage en van ...

tot liefde.
06-320.330.09 50 et 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.)

Als Els laat in haar caravan
komt zijn er plots 2

onverwachte
bezoekers. Na de schrik

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

kwamen om met

Lifesex
wat bij te verdienen. Ze
lieten weer veel nieuwe

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

"Hier kun je douchen".
Mevrouw

helpt 't nieuwe meisjes.
Leuk dat slipje en die jarre-
tels 06-320.330.19 (50cpm)
Als haar man uit de buurt is
leert de blonde vrouw van 'de jongens.
06-320.329.23 50 et p/m
In de disco komt ze met

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

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

Ze aarzelt. Als ze deze
drempel overgaat zal hij

naar Man
zijn. Maar toch...heel

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

Op dieverlaten stille woon-
boot leert Astrid van alles

van 2 glanzende gespierde
mannen.

06-320.326.71 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.)
Een stevige knul. Zijn eerste

ervaring is
grieks

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

Ze is mooi en sexy.
Ze solliciteert
in bikini

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

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

er iets vreemds
homo

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

Na ... tijd
haast ze zich naar die

alleenwonende man. Bij
hem gebeurt alles, soms 2

keer
06-320.326.72 50 et p/m

De hooghartige
vrouw buigt haar blonde
hoofd. De jongen met die

.foto's kan doen wat hij wil.
06-320.326.73 50 et p/m
Tini's droom komt uit. Als
haar man op reis is laat ze

die jongen
zien hoe mooi ze is. Alles ...

06-320.323.84 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
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

Hete meiden
willen sexcontact
06-320.326.33

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?
Bel de

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

Natasja doet het met
2 mannen (50 cpm)

06-320.327.77
De meidenbox

Kom in kontakt
met mooie meiden

06-320.330.77 - 50 Ct p/m

Marion de Wilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.31 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
de afsprakenlijn

06-320.325.80

Stiekem meegenieten met
hete

Huisvrouwen
06-320.328.00

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 Ct p/m

Buurvrouw Chantal
Ordinaire sex

06-320.328.01
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 et p/m
Vreemdgaanders vertellen

alles aan
Anja
luister

06-320.322.08 - 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

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

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

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Kontakten Klubs

Diana Privé
045-320343

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

gesloten, zond, open

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

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.

Brigitte
Privé, 045-254598.

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

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Club La Belle
Spekholzrrheide, Graverstr.
13, iedere dag geopendvan

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

Escort
045-729532

van maandag t/m vrijdag

Brunette
en blondine af 10 uur ook
zat, en zond. 045-721759.

Meisjes
gevraagd voor goedlopende

Club. Info 04499-3828.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

045-326191
Escortservice. All-in.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

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

Te huur
p. uur, p. dag, p. week, zeer
mooi inger. appartement,

spec. voor paren of koppels.
Info. 045-230789.

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

tel. 045-423608

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Fortunastad. 04490-23203

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.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32
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...met gratisT-shirtsen zonnedaken.
Dat Volkswagens bij uitstek bestand zijn tegen winterse om- wagen zonnedak? Gratis en voor niets inclusief montage, als u een * — " ***

standighedenwist unatuurlijkal. En ookal wordenze steeds natter, nieuwe Polo, Golf of Jetta koopt** J" " Bon voor gratisT-shirt.
het deert ons niet. En dat laatste is opzich al aantrekkelijk, want onzeshowrooms i ' Verzin uw ei9en T"shirt tekst en maak kans °p 10° T-Shirts met

uw eigen kreet. Een deskundige jurybeoordeelt de inzendingen-
Maar met het natter worden van de winters, worden de zo- staan op dit moment bol van de mooiste en zo scherp mogelijk Mi.ntp^tliiiHt. _____ ___ .

mers steeds droger. En datvraagt om maatregelen. Dus wat heb- geprijsde actiemodellen. \ /
ben we gedaan? Zoals de opvallend felgekleurde Polo Jeton, de sportieve Golf \ Mijnnaam is: . /

Om te beginnen zijn we met een complete Volkswagen Madison en de riante Jetta Pacific. * Adres 'T-shirtlijn gekomen. Luchtige, witte, katoenen shirts, die ideaal Meer dan complete modellen die met een zonnedak alleen . .
■ " " ' Pf"iQtr~*f"vi^'

zijn om te dragen tijdens zomerse ritten (maar ook buiten de nog maar beter voor de dag komen. I — ■■ Woonplaats: ■
auto niet misstaan). - Het is dus zeker de moeite waard om zo snel mogelijk een I Lever dezebon ingevuldenal |

Groot voordeel van deze unieke T-shirts: ze zijn gratis* Maar bezoekje aan de Volkswagendealer te brengen. Zelfs als het die I Tjan^j!HS£rin' 'dat is nog niet alles. Want wat dacht u van een origineel Volks- dag toevallig regent. * «ê^t^^k** f

Volkswagen ZomeractiaVan 17meiV"4iuni 1990.(sfc Volkswagen.Wie anders
met katalysator

*)Tegen inlevering van de ingevulde bon krijgt iedereen een leuk Volkswagen T-shirt cadeau. Zolang de voorraad strekt. **)Of de helft van de waarde van het zonnedak (f250- inclusief BTW) in contanten. N.B. dezonnedak-actie geldt alleen voor particulieren.
Polo v.a. f19.395.-. Golf v.a. f24.800.-. Jetta CL Elan v.a. f25.600.-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV. Postbus 72, 3800 HDAmersfoort. Telefoon 033-949944.
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