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Drietalaangehouden
Heerlenaar

bekent moord
op verslaafde

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense poli-
ho v!ieeft de drie mannen aange-
tr vu n °^e afgelopen vrijdag be-

°Kken waren bij een dodelijke
vleekparüj in de beruchte flat De

ossekuil. Eén van hen heeft in-
«ddels bekend het slachtoffer,
(jJl^O-jarige aan drugs verslaaf-
st V eerlenaar>te hebben neerge-

hp h
ns e Politie was onenig-

-0
d °ver de afbetaling van een"de schuld de oorzaak van de

Na hun daad vlucht-n de drie te voet in de richting
Va ue wi-ik Molenberg. Tween hen werden zondagavond al"gehouden. De derde is gister-
Het ag oPgepakt.
/, moordwapen is inmiddels in= ouurt van De Vossekuil terug-
i^°nden. Het trio zal morgen
gorden voorgeleid aan de offi-
ier van justitie in Maastricht.

DowJones naar
nieuw record

effw Y°RK -Op de Newyorkse
md ■ eurs is de Dow J°nes"
niP

ex gisteren gestegen naar eenJpW recordniveau. Het koers-s«middelde ging met 24,78 pun-
££ omhoog tot 2.844,69. Daar-
<ja„e,Werd de afgelopen donder-
ge re*kte recordstand met on-
fer. e|.r ertien punten overtrof-
en koo sloten 980 fondsen hoger
168 !aSer- De omzet was met
dan ,'ÜO6II aandelen iets groter
Öe h 164 miljoen van vrijdag.oeurs was aanvankelijk lager,
ne)

ar aankopen door institutio-
-omeme Afleggers zorgden voor een
fonrii eer" Vooral technologie-
ren nen chemiebedrijven wa-
ker 'utrelt- De Dow Jones-index
Hüt-Tn aan het beSin van de
rü- dag een maximale winst van
ullïi dertig punten.

het weer

V& TOE ZONaag isier afen toe veel be_
of 'King waaruit in de middag
vait i?n<* m°gel'Jk een bui
üac " Het kwik loopt vanmid-
Waai°tp tot circa 21 graden. Er
lo i een matige wind uitha^oostelijke richting. Van-
Öerat Wordt de minimumtem-
Voo j.Uur ongeveer 11 graden.
t^eff a°tuele informatie be-
kumeiuie het weer in Limburg1,1 U bellen 06-91122346

Ioï^AAG:
U,aa

°P: 05.36 onder: 21.38"*anop: 03.56 onder: 19.27

1»a P̂: 05-35 onder: 21.39"anop: 04.19 onder: 21.01

Van onze verslaggever Door 'Berlijn' gezochte
Heerlenaar neergestoken

HEERLEN/MAASTRICHT - De
door justitie in Berlijn gezochte
Heerlenaar Pierrot B. is maan-
dagochtend rond 2.00 uur neer-
gestoken bij zijn woning aan de
Caumerweg in Heerlen. De Heer-
lenaar die een feest had bezocht
werd achter zijn woning, op een
paadje tussen enkele garagebo-
xen, opgewacht en neergesto-
ken. Het openbaar ministerie in
Berlijn verdenkt Bv ervan lid te
zijn geweest van een internatio-
nale autobende die onlangs in

Duitsland is opgerold. Bij justitie
in Maastricht is daarom een uit-
leveringsverzoek voor Pierrot B.
binnen gekomen.

De Heerlenaar zou zich enkele
uren na de steekpartij hebben
gemeld op het politiebureau in

zijn woonplaats. Hij is inmiddels
buiten levensgevaar.

Het vermoeden bestaat dat B. is
neergestoken door lieden die
vrezen dat hij in Berlijn te veel
zal vertellen. Officier van justitie
mr Ummels zegt dat het vermoe-

den wel voor de hand ligt, maar
dat er geen directe aanwijzingen
voor zijn. „Waarom zouden ze
hem nu pas opzoeken? Twee
maanden geleden zijn op ver-
zoek van justitie in Berlijn huis-
zoekingen verricht in Kerkrade.
Die hadden te maken met dezelf-
de zaak. Dat bericht heeft ook in
de krant gestaan. Dus waarom
zouden ze hem nu aanpakken?
Misschien heeft hij bij thuis-
komst wel eeri inbreker verrast."

" Zie verder pagina 15

PLO houdt vast aan vredesplan Midden-Oosten

Palestijnen wreken
bloedbad in Israël

AMMAN/JERUZALEM/NEW
VORK - De moordpartij op
een groep Palestijnse daglo-
ners in de buurt van Tel Aviv
is door islamieten gewroken:
Palestijnse personeelsleden
van een restaurant in Jeruza-
lem hebben zondag hun 40-ja-
rige joodse baas doodgesto-
ken. Een ander blijk van
wraak voor wat de Israëlische
regering nadrukkelijk een
eenmansactie noemt, was de
aanslag op een Franse bus in
de Jordaanse hoofdstad Am-
man. Tol: negen Franse toeris-
ten en een Jordaanse fotograaf
gewond. Arabische landen
vroegen gisteren een spoedzit-
ting van de Veiligheidsraad
aan over het recente geweld in
de door Israël bezette gebie-
den.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie 'houdt vast aan haar vredesinitia-
tief en laat het niet varen omdat Is-
raël probeert de PLO ertoe te bren-
gen geweld met geweld te beant-
woorden. Dit heeft Abed Rabbo,
die lid is van het uitvoerend comité
van de PLO, in Amman verklaard.
Met name in de Gazastrook is het
zeer onrustig na het bloedbad van
zondag bij Rishon le Sion. Daar zijn
gisterer; drie nieuwe doden gevallen
bij demonstraties tegen de Israëli-
sche bezetting. Er geldt een vol-
strekt uitgaansverbod in het gebied
met 650.000 inwoners. Daar zijn za-
terdag en zondag zeker 700 mensen
gewond geraakt.

Volgens Farouk Kaddoumi moeten
de Verenigde Naties waarnemers
naar de bezette gebieden sturen. Hij
is na PLO-leider Yasser Arafat de
tweede man binnen de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie. Die waarne-
mers moeten het Palestijnse volk
beschermen.

De 21-jarige Ami Propper, de jonge
Israëliër die de nieuwe golf van ge-
weld in Israël en in debezette gebie-
den uitlokte, is in voorlopige hech-
tenis genomen. Hij dient een psy-
chiatrisch onderzoek te ondergaan.
De politie van de Jordaanse hoofd-
stad Amman heeft met zwaar mate-
rieel eenkordon gelegd om de Ame-
rikaanse ambassade. Er zijnvolgens
ooggetuigen ongeveer 15.000 de-
monstranten op straat. Eerder had
ze met gummiknuppels en traangas
een groep van 3.000 jonge Pales-
tijnen uiteengeslagen die protes-
teerden tegen het bloedbad van zon-
dag. Een groep van 2.000 jongeren
plunderde een Amerikaans hotel,
sloeg ruiten in en haalde vlaggen
neer voordat de politie haar verwij-
derde.
In Israël zelf was het maandag zeer
onrustig. Duizenden Israëlische
Arabieren gingen de straat op om
uiting te geven aan hun woede om
de gebeurtenissen van zondag.

" Een woedende islamitische vrouw zwaait met een Pales-
tijnse vlag naar politiemensen bij een demonstratie in Oost-Je-ruzalem.

Verkiezingsuitslag
Roemenië betwijfeld

Van onze correspondent

BOEKAREST - Bij de verliezende
partijen in Roemenië is met grote
twijfel en teleurstelling gereageerd
op de overweldigende verkiezings-
overwinningvan het Front voor Na-
tionale Redding. Zowel de liberale
partij als de Boerenpartij hebben

aangekondigd dat ze om een onder-
zoek naar fraude zullen vragen als
de definitieve verkiezingsresultaten
vrijdag net zo desastreus blijken te
zijn als de verkiezingspeiling die
zondag werd gepubliceerd. Deze
wees uit dat het Front 66 procent
van de stemming heeft gekregen.

De liberale presidentskandidaat
Radu Campeanu zegt zich niet te
kunnen indenken dat de eerste vrije
verkiezingen in zijn land vergelijk-
bare uitkomsten opleverden als de
verkiezingen onder dictator Ceau-
sescu. Dat 83 procent van de stem-
men voor de presidentsverkiezin-
gen naar de huidige president Ilies-
cu zijn gegaan, is volgens hem on-
mogelijk.

Mocht vrijdag, bij het verschijnen
van de definitieve uitslagen blijken
dat dat toch het geval is, dan wijt
Campeanu dat mede aan intimida-
tie en geweld in de verkiezingscam-
pagne en verschillende vormen van
fraude in de stemlokalen.
Zijn definitieve reactie laat Cam-
peanu mede afhangen van de advie-
zen van internationale waarnemers.
Maar een coalitieregering op basis
van deze stemmenverhouding acht
hij uitgesloten.
Fraude op grote schaal is er overi-
gens niet geconstateerd, maar de in-
ternationale waarnemers die dever-
kiezingen hebben gevolgd, zijn wel
een aantal ernstige incidenten te-
gengekomen, zoals intimidatie.

vandaag
# Hans Kazan blij met

prijzenslag
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" Brunssums raadslid
gearresteerd
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# Plannen Zomerfestival
bekendgemaakt
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Leger India
schiet zeker 41
mensen dood

Van onze correspondent

SINGAPORE - Het Indiase leger
heeft gisteren in Srinagar in Kash-
mir het vuur geopend op een stoet
rouwende mensen, waarbij zeker 41
dodenzijn gevallen. De mensen wa-
ren naar een ziekenhuis getrokken
waar de eerder óp de dag vermoorde
islamitische opperpriester Moulvi
Mohammed Farooq lag. Farooq was
in zijn huis doodgeschoten door
drie onbekenden, die wisten te ont-
snappen.
Duizenden aanhangers die zijn li-
chaam uit het ziekenhuis hadden
weggehaald en in processie liepen,
wilden door een veiligheidscordon
heen breken, waarna de troepen
hen onder vuur namen. Driehon-
derd mensen zouden gewond zijn
geraakt. De sfeer in Srinagar, hoofd-
stad van Jammu en Kashmir, is
uiterst gespannen. In de straten ver-
zamelde zich ondanks het uitgaans-
verbod een grote menigte mensen.
Farooq die als een vooraanstaand
politiek leider gold, heeft de statio-
nering van een grote Indiase politie-
macht in Jammu en Kashmir altijd
scherp veroordeeld. Hij was een fel
voorstander Van een volksraadple-
gingover de toekomst van Kashmir.
In dit gedeeltelijk door Pakistan en
India bestuurde gebied, hebben se-
paratisten de wapens opgenomen
om een einde te maken aan het In-
diase bewind.

De spanning in het gebied is hoog
opgelopen nu India troepen heeft
samengetrokken aan de grens met
Pakistan. India beschuldigt Pakis-
tan ervan de militanten te steunen,
wat door dit land wordt tegenge-
sproken.

sport

" Eerste
Oranje-schifting
een feit
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# Van Basten gebrand
op Europacup
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Handhaving van
VS-troepen in
Europa bepleit

BRUSSEL - De NAVO moet een
transatlantisch bondgenootschap
blijven, waarvan de aanwezigheid
van Amerikaanse strijdkrachten in
Europa een essentieel onderdeel is.
Voor een duurzame nieuwe veilig-
heidsorde in Europa is die Ameri-
kaanse aanwezigheid noodzakelijk.
Dat stelden de ministers van defen-
sie van de Europese NAVO-landen
gisteren in Brussel vast tijdens een
bijeenkomst van de Eurogroep.
Daarin zitten alle Europese NAVO-
landen minus Frankrijk en IJsland.

Minister Ter Beek van defensie be-
nadrukte dat de Europese NAVO-
landen het Amerikaanse publiek
moeten overtuigen van de noodzaak
van de Amerikaanse aanwezigheid
in Europa. In het verleden zijn de
publicitaire activiteiten van de
Eurogroep er steeds op gericht ge-
weest het Amerikaanse publiek dui-
delijk te maken dat de Europese
bondgenoten een redelijk aandeel
in de gezamenlijke verdediging le-
verden. Daar hoeft thans geen na-
druk 'meer op gelegd te worden, nu
de Verenigde Staten hun defensie-
budget fors verminderen en in We-
nen wordt gesproken over vermin-
deren van de conventionele bewa-
ping, aldus Ter Beek.

" Zie ook pagina 4

Moskou: omvang
Duitse leger in
verdrag zetten

BRUSSEL - De Sovjetunie eist dat
de omvang van het staande leger
van het toekomstige Duitsland in
een verdrag wordt vastgelegd in het
kader van het '2+4-overleg'. Dit is
uit diplomatieke bron bij de NAVO
in Brussel vernomen. De Sovjetlei-
ders hebben deze eis voor het eerst
„formeel en duidelijk"bij de Ameri-
kaanse minister van buitenlandse
zaken, James Baker, neergelegd,
toen deze eind vorige week in Mos-
kou was.DienstregelingNS aangepastaan feestdagen

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL-V

Zorgvuldig gekozen:
BRAADWORST
EN ANDIJVIE.

verse braadworst QQ
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NEEM MAARVANMIJAAN, DAT 'TVERSIS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEES AANBIEDING ALLEENBIJ UWSUPER-SLAGER.
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Vergaderingen - seminars - cursussen - recepties -
jubilea - feestjes en partijen in Maastricht.
Grand Hotel de L'Empereur! gjL
- Zalen voor 10 tot 100 personen. jlrjl
- Direkt tegenover het centraal station. i^^^r^^^^^Kl^^ ï is<^Vergaderarrangementen op aanvraag. JaMimjj^^^^g^mI S^sg;
Gerenommeerd restaurant la Couronne ($& + *st_H
d'Or. Dakterras. Luxe kamers, suites ijrfjj pp*wSf!|gSyy ÖS JOJO, en appartementen, sauna, zonnebank, gpL i^^S^^^^^^^^Ö Büst

Il »' llft:M^l>l!N^^B^JMjt!lJ?l:^ir!»iM__gMßi^Mlil i ojcsttmj%i4i2jii£ju*UJ^*^mmM£iiiM&èiAAi^mnmn^imÊm^^^^^m.m

I teffl Stationsstraat 2 Telefax 043-216819| mm* 6221 BP Maastricht Tcki.u.n 04.-»-:iV.^

SPERZIEBONEN EN
STROGANOFFGEHAKT
Elke dinsdag en woensdag *.. u £M§
hebben we groente en vlees «^^S^fe iJiirin de aanbieding è^^Fu^^^m^ ÉF*
Sperziebonen, 1 /IQ i
500 gram lfK7 £\Êf% f
Stroganoff- I °
gehakt, QQQ %fl I I
kilo ®@s® 123§O.ZJ Z/ albert heijn

'sLands grootstekruidenier blijft opdekleintjes letten.



Schoolopvoering toont
vordering beroepsballet

MAASTRICHT - In de toneelacade-
piie, haar werkterrein, gaf de nog
jonge vooropleiding beroepsballet
Limburg in het weekeinde vier
jschooluitvoeringen. Géén op het

gerichte choreografieën,
ï-maar de presentatie van een oplei-'
;ding. De balletleerlingen tonen hun
vorderingen en kunnen toneelerva-
Jring opdoen, ze leren hindernissen
-nemen. Alle leerlingen kwamen aan
,bod, vanaf de selectieklas(8-10 jaar)
en de opleidingsklassen I tot en met
JV. in leeftijden tussen 10 en 16 jaar.
;De choreografieën waren van de do-
centen M. Ronda en J. Markovic.
'Sophia Petrasch begeleidde aan de
piano.

Binnen een ongecompliceerd, hel-
der choreografisch patroon kregen
de leerlingen kans hun bewegingen
ongehinderd en rustig af te werken.
Uiteraard werd die choreografie
ook aangepast aan de opleidings-
graad van de leerlingen. Het ver-
schil tussen beginners en gevor-
derden was duidelijk merkbaar,
maar bij allen stond accuratesse
voorop. Op de vier uitvoeringen,
uitgestreken over drie dagen, wis-
selden de solodansers elkaar af.

Het is altijd weer aandoenlijk, die
frêle jonge lichaampjes in tutu, de
haren op de klassieke manier naar
achteren gestreken en in een

knoetje gedraaid, de prille benen in
maillot, met spitzen aan de voetjes,
op muziek van Schubert, Delibes,
Gounod of Tjsaikovski, over het po-
dium te zien vlinderen. Maar zo
etherisch als het eruit ziet, zo pro-
zaïsch zwaar is de weg naar 'hoger-
op' bij het ballet. Solist/dirigent

Als solist zal hij vier van de Old
American Songs van Aaron Cop-
land uitvoeren, als dirigent zal hij
leiding geven aan de uitvoeringen
van o.a. enkele operakoren en de se-
lektie uit Porgy and Bess van
Gershwin, in een arrangement van
Piet Stalmeier. Solisten hierbij zijn
Doris van de Meerendonk, Haij van
de Ham, Hans Haarhuis en Jos
Ebus.

HetLimburgs Slagwerk Ensemble
zal op 30 mei, aanvang 20.30 uur,
0.1.v. Pieter Jansen een gevarieerd
programma uitvoeren, waarin de

grote mogelijkheden van het en-
semble op het gebied van "repertoi-
rekeuze en bezetting duidelijk naar
voren zullen komen. Aan het con-
cert wordt meegewerkt door de be-
kende Limburgse fluitist Raymond
Delnoye.

Het rond de oude kern van de Am-
sterdamse Politiekapel geformeer-
de beroepsensemble The Amster-
dam Wind Orchestra zal donderdag
31 mei 0.1.v. Heinz Friesen het CZE
besluiten. Niemand minder dan de
befaamde hoornist Jacob Slagter,
de solo-hoornist van het Amster-
dams Concertgebouw Orkest, zal
soleren tijdens dit concert, dat om
20.30 uur begint. Het programma:
Symphony nr. 2 van Robert Jager,
het Hoornconcert nr. 1 van Richard
Strauss en Johan de Meij's Sym-
phony nr. 1, gebaseerd op Tolkins
'In de ban van de ring.

Uithouden
De ballerina's in spe zullen nog veel
uithoudingsvermogen moeten heb-
ben om de achtjarige balletoplei-
ding af te ronden.
De vijf knapen, uit verschillende
opleidingsklassen, stonden hun
mannetje. Ze zijn serieus bezig en
juist die jongens zijn erg belangrijk
om evenwicht te brengen in de op-
voering en de ballerina's te onder-
steunen.

mya maas

recept

IJsbergsla metroquefordressing
Ondanks het feit dat ijsbergsla veel
knapperiger blijft dan onze gewone
'Hollandse' kropsla, is ook deze sa-
lade het lekkerst wanneeralle ingre-
diënten pas op het allerlaatste mo-
ment gemengd worden.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
krop ijsbergsla, 2 el olie, 1 el citroen-
sap, 2-3 stengels bleekselderij, 1 dik-

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

troenmengsel door de sla. Verdeel
de bleekselderij en blokjes ham
over de sla en meng opieuw. Kruid
naar smaak met versgemalen peper.
Schenk de dressing over de salade
en serveer direct.
TIP: Deze salade combineert goed
met 'rood' vlees, maar is ook ge-
schikt om als lunch of voorgerecht
te dienen. ■

hub meijer

Interessante concertserie met veel bekende solisten

Donderdag start CultureelZomerevenementThorn
THORN - Met het traditionele gezamenlijke concert van de
beide Thorner harmonieën begint komende donderdag het
twintigste Cultureel Zomerevenement, dat- eveneens traditie-
getrouw - wordt gehouden in een feestpaviljoen op 'De Grote
Hegge. Als opmaat van het CZE van dit jaar wordt vanavond
reeds een boek gepresenteerd door de Vereniging Vrienden
van harmonie St.-Michaël, dat de titel 'Van muziekgezelschap
tot symfonisch blaasorkest' heeft meegekregen.

Harmonie St.-Michaël, de organisa-
tor van het komend CZE, opent ko-
mende donderdag 0.1.v. Heinz Frie-
sen het gezamenlijke concert met
Vorspiel und Liebestod van Ri-
chard Wagner, de Parable no. IX for
symfonie band van Persichetti en
Capriccio Italien van Tsjaikowski.
De Koninklijke van Thorn 0.1.v. Jan
Cober heeft eveneens drie werken
op haar programma genomen: sym-. fonie no. 4 De Kosmische van de
Rus Vladimirov, delen uit de Arlé-
sienne-Suite van Bizet en het sym-
fonisch gedicht Till Eulenspiegel
lustige Streicke van Richard
Strauss. Het gezamenlijke concert
begint om 20.00 uur.

Het CZE 1990, dat tot donderdag 31
mei duurt, kent naast het openings-
concert nog drie belangrijke-concer-
ten: zondagmorgen 27 mei om 11.30
uur door mannenkoor Venlona,
woensdag 30 mei door het Lim-
burgs Slagwerk Ensemble en don-
derdag 31 mei door The Amsterdam
Wind Orchestra. Tijdens het concert
van mannenkoor Venlona, waaraan
overigens ook door een blazers-
groep van harmonie St. Michael
wordt meegewerkt, zal Ger Withag
zowel als dirigent als ook als solist
optreden.

" Heinz Friesen, tijdens het CZE zowel dirigent van harmonie St. Michael als van The Amster-
dam Wind Orchestra. Archieffoto: JEROENKUIT Kreato

Wat het muzikale gedeelte van het
CZE betreft, verdienen de volgende
programma-onderdelen nog nadere
vermelding: komende vrijdag pre-
senteertKreato zich op diverse loca-
ties in Thorn, een evenement dat al
om 9.00 uur begint en 's avonds
wordt afgesloten met concerten
door het Kreato Harmonie Orkest
en deKreato Big-Band. Een dag la-
ter begint om 10.00 uur een jeugd-
muziekfestival, waaraan naast
jeugdharmonie-orkesten ook enke-
lejongerenkoren zullen deelnemen.

Zondagmiddag om 15.30 uur staat
het traditionele dirigenten presena-
tieconcert op het programma, waar-
op enkele Thorner dirigenten zich
met hun blaasorkesten presenteren:
Math Schreurs met de Koninklijke
Harmonie St.-Cecilia Hamont, Leo
Stratermans met harmonie St.-Ger-
trudis Beesel, de percussiegroep
van harmonie St.-Michael Thorn en
Piet Jegers met zijn Clarinet-Choir.

kunst

Kinderen spelen
voor kinderen

MAASTRICHT - In het Generaals-
huis en in het CCV-theater Maas-
tricht gaf de Stichting Kinderthea-
ter 'Partoet' een voorstelling van
!Humulus, de stomme', naar een
verhaal van Jean Annouihl. Daarin
vertonen, volgens een oude traditie,
de bedienden van het huis Brignoc
elk jaar hun acts aan de hertogin.
Maar elk jaar heeft de hertogin dë
meeste belangstelling voor haar
kleinzoon Humulus, een jongen die
met veel moeite geleerd heeft één
woord per dag te zeggen. Tien jaar
later, als Humulus verliefd is, wordt
de traditie voor het eerst doorbro-
ken.

De achttien kinderen die aan de
voorstelling meewerkten beleefden
daar zelf veel plezier 1 aan. Ze treden
begin juni nog een keer op voor de
bewoners van 'Klevarie'. Voor het
volgend seizoen staat een musical
bp het programma: 'Telonius en de
toekomst. Op tekst van Wil van
Bree en Bart Rademakers en met
jazzmuziek van jazzmuzikanten.
Verder wil 'Partoet' meedoen aan
het straattheaterfestival.

Kinderen treden op voor kinderen.
„Toch is het niet debedoeling om de
kinderen (10-13 jaar) op het podium
te laten schitteren", zegt Wil van
Bree, docente drama en regisseuse
van 'Partoet'. Zij organiseert ook de
cursussen, waar de uitvoerenden le-
ren toneelspelen. Beter gezegd: met
toneel leren omgaan, inzicht krijgen
in het theatergebeuren. Ze ontwik-
kelen discipline, gaan meedenken,
vervaardigen zelf attributen. De
cursussen gingen twee jaar geleden
*van start.

De stichting zoekt een vast onder-
komen, waar ook mogelijkheden
zijn om decors en costuums op te
slaan. Vanaf die plek wil de stich-
ting met haar cursussen de wijken
in. September 1990 gebeurt dat al in
Pottenberg, Nazareth, Daalhof,
Oostermaas en De Heeg. Een cur-
sus, bedoeldvoor kinderen van 7 tot
17 jaar, omvat 30 lessen, de kosten
bedragen 200 gulden.

Behalve Wil van Bree zijn er ook en-
kele gastdocenten. De kinderen
krijgen toneellessen, stemlessen,
zanglessen, decorbouw, grime,
techniek, acrobatiek en improvisa-
tie. De stichting hooptvoor haar ac-
tiviteiten subsidie te kunnen clai-
men. Tijdens de première in het Ge-
neraalshuis werd haar reeds een
cheque aangeboden namens het
Fonds Zomerzegels.

mya maas " Scène uit 'Humulus, destomme', gebracht door Partoet. Foto: WIDDERSHOVEN

verder in...
MAASTRICHT - Op het Intropo-
dium, St.-Maartenspoort 2 vindt za-
terdag 26 mei een concert plaats van
de Amsterdamse Groupe des Sept.
Het concert begint om 20.30 uur. In
het Loss Theater, Achter de Barak-
ken 31a is aanstaande zaterdag-
avond om 20.30 uur een optreden
van de popgroep Oh Yeah Crap en
de jazz-groepKampanella is Dead.
Dinsdag 29 mei start om 20.30 uur in
het Lösstheater een Jazz Concert
met de gitaristen Joep van Leeu-
wen en Garrison Fewell. Vanwege
het 25 jarig jubileumvan Peter Ser-
penti wordt op 26 mei in de Sint
Servaas basiliek in Maastricht een
concert gegeven door de Capella
Sancti servatii. Onder zijn leiding
wordt'De Missa Solemnis van L.
van Beethoven uitgevoerd. Aan-
vang 20.00 uur.
GELEEN - In de Hanenhof wordt
woensdag 30 mei door het Universi-
teitsorkest olv Peter Serpenti een
concert gegeven. De jonge pianist
Roger Braun uit Margraten is solist.
Aanvang 20.15 uur.

URMOND - De stichting Kunst in
Noord presenteert op vrijdag 25, za-
terdag 26 en zondag 27 mei een gro-
te kunstmanifestatie in de Terp-
kerk. De culturele manifestatie be-
staat uit muzikale uitvoeringen
door een barokensemble uit België,
Rien van Leeuwen (harprecital) en
de Sombreros met Zuid Amerikaan-
se gitaarmuziek. De literaire voor-
drachten worden verzorgd door de
Geleense literaire groep Scriptum,
en een expositie. De opening vindt
plaats op 25 mei om 20.00 uur door
de Limburgse schrijver Paul Hai-
mon. Zaterdag kan men van 12-20
uur en zondag van 10-19 uur terecht
in de Terpkerk, Grotestraat Ur-
mond.

SITTARD - Het kunstcentrum 9
Melkfabriek',Agricolastraat 73 s^vandaag, Hemelvaarstdag in het .
ken van Poëzie in letter, beeld
klank. Van 14-18 uur worden vo»
drachten gegeven door de dich^Jan Salden en Kees van LeetffPaul Winkens, viool en Theo Ha^sen,-slagwerk geven een klankP^formance. Theater Pitboel breJ*zijn première 'Blussen tussen "ren' en Walter Joris speelt zijn tn?
terstuk 'Ha, ha, in het universum

in de theater
HEERLEN: - vr. 25/5 en za 26/5: Ijjl
Vervolg speelt 'Stroomopwaa111
van A. Ayckbourn.
- zo. 27/5: Balletstudio Petra bre»
'Dromenland. (14.00 uur). J- wo. 30/5: AfscheidsvoorstelW
van AlexandraRadius met 'Ve °■lerina, een tijdsbeeld.

" Alexandra Radius

Oplossing van gisteren
fohn-hob"
L-RYL E S - !'
IK-DAL-B^
TOL-C-AA p

SPAGHETT 1
KA- E L

VEELVRAA 1
LEI-A-SK 1
IN-WAS-SjE-ZEGEN-A
GROG - T A A

puzzel van de dag

Horizontaal: "
1. albinobunzing; 4. vestingwerk; 7. be-
haagziek; 9. voorzetsel; 11. duivenhok--12. lidwoord; 13. deel v.e. boonv15. vis; 16. stap voor stap; 19. voorzet-
sel; 20. dat is (afk.); 21. verwijzingste-ken; 26. vod; 27. licht brandend mengsel--28. voorzetsel; 29. geheel gevuld31. stoomschip (afk.); 32. stof; 34 bier-soort; 35. geleedpotig dier.

Verticaal:
1. bliksemschicht; 2. eerstko^ !(afk.); 3. voorzetsel; 4. vinnig; 5. &L
deel (afk.); 6. deel v.e. schrijfmac" *8. stad in Rusland; 10. vochtig; 12- P'j,
je; 14. mannetjeskat; 15. kle^Lf17. door, met (Latijn); 18. lo<d'„t
21. vaartuig; 22. hoogste p/if
23. kleur; 24. kledingstuk; 25. sü°g-
Duitsland; 29. soort paard; 30. °n%
richt; 32. laatstleden (afk.); 33. niet P
keren (afk.).
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Suggestie staatssecretaris ter vermindering grote werkdruk

Simons: 'Werklozen in
zorgsector gebruiken'

an onze parlementsredactie

iourt HAAG -In de zorgsector
beid n meer werklozen en ar-
w moeten> rden ingezet. Desnoods
<W en*ge zachte dwang' zou-
Schuueze mensen zich be-
Sta +

ar m»eten stellen.
(Vnfu Secretaris Simons

beschouwt
een van de mogelijkhe-

tje .°m de grote werkdruk in
?e 2|eken- en verzorgingshui-
cU verminderen. Hij deed
Uit ?Ug.ëestie gisteren tijdens
fSebreid overleg met de
gep.e+^e Kamer over het
le .estelijk gehandicaptenbe-

Si4bans heeft dit Jaar 10° miljoen
2War waarvan 23 miljoen voor de
°<ft wEl

t
nniSensector, uitgetrokken

$eet!? Personeelstekort in de zorg-
en n

ug te dringen. Daarmee is
daa Portemonnaie leeg. Hij probeert
Si(jj °m v|a banenprojecten en sub-
,,{jet egelingen personeel te vinden,
rw gaat om zinvol werk. Deze
wien kunnen op lagere functiesCden inge2et".
üan poorstel ontlokte felle reacties
bos /rydA en Groen Links. Netelen-
(Jat i " A) en Willems (GL) vonden
VefDV 6^e J°ngere niet zomaar kan
ken. lchten in deze sector te wer-
be jd'- ""et gaat om professionele ar-
Vee j',en dus om kwaliteit. Het is
aant belangrijker het beroep weer
6ere » e4.ker te maken voor jon-
riooil^,: wees Netelenbos partijge-
Wt mons terecht. Deze vond de
tor an werklozen in de zorgsec-
tj6 °nderdeel van de 'plichten' die
bij„_ g^oep heeft. Hij werd daarin
Co^ 11? n door coalitiepartner

Oor2 !: e£soneelsprobleem is mede de
Verzo van de wachtlijsten in de
dit r«rglngs" en opvanghuizen. Op
Hiet ment wachten 3.700 mensen
k°al een verstandelijke handicap
luidt? de officiële terminologie
eer, ',met de hoogste urgentie op
van ats in een opvanghuis. Daar-
oUri *°nen er 1.700 thuis bij de
t)eers-
iïÜinCapaciteit wordt op korte ter-
Vi q<??et L5OO plaatsen uitgebreid.
%~p moeten er 3.400 plaatsen bij
cic .gekomen. Een versnelling van
do0r0VwPr°cedures, zoals gevraagd
liet ??h gellele Kamer, zag Simons
v Qor "^e moeten ook zorgen
We j zSfn°eg handen aan het bed".
r°vin -^ op korte termijn met de

es overleggen over de in-
°ok Van uitbreiding. Daarbij zal

01!?611 besproken hoe de sa-
de i n rking tussen de verschillen-
teSio t ingen in een en dezelfde

0 kan worden verbeterd.
Het n ukan Pr°bleem van de wachtlijsten;
door naast worden ondervangen'
tic thmeer aandacht te besteden aan

jUlszorg- Simons geeft hieraan,
ttler ?stemming van de gehele Ka-
<ne * ft°ge prioriteit. Dat kan door
\v etl aandacht te besteden aan de
tiënt

en en behoeften van de pa-
raat' met andere woorden zorg op

houden Palm
voor film

'Wild at Heart'
van cJlE? ~De film 'Wild at Heart'
vid Ly regisseur Da-
?6rsch- 's gieren in Cannes on-

en met de Gouden Palm.
V°o " \*4). die bij het grote publiek
The i.iekend werd met zijn film
eerst „1 phant Man', dong voor het

ar v^ee naar de prijzen in Cannes,
t

4^e festival gisteren werd

°t K

nte acteur is de Fransman Gé-
*iJH r(Tepardieu uitgeroepen voor
6an.p m 'Cyrano de Bergerac' van

Jarida aU^ Rappeneau. Krystyna
?°etnH Werd tot beste actrice be-

7i-.Voor haar rol in 'Het Ver-
dolen).

&eGrTaxi pm Prix voor regie ging naar
$ovißf ues' van Pavel Lounguine
,urv"ntu.nie-Frankrijk) en de Grote
*tiris" IJi naar zowel 'Til3l' van
*ls 'na .ouedraogo (Burkina Faso)
hrw£ngel des Doods' van de Ja-- 'er Kohei Oguri.

Financiën boos over optreden Van den Broek

Overleg in kabinet
over O-Europabank
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- Op het ministerievan
Financiën is grote irritatie ontstaan
over het optreden van minister Van
den Broek (Buitenlandse Zaken) in-
zake de Herstelbank voor Oost-
Europa. De minister stemde zondag
openlijk in met de Fransman Attali
als directeur van de bank en Lon-
den als vestigingsplaats. Dit, terwijl
thesaurier-generaal Maas zaterdag-
avond in Parijs namens ons land
nog een formeel voorbehoud had
gemaakt. -De wrevel bij Financiën is zo hoog
opgelopen dat minister Kok de af-
faire morgen in het kabinet aan de
orde wil stellen. Op Financiën
meent men dat Maas door het optre-
den van Van den Broek openlijk in
zijn hemd is gezet. Maas zei zater-
dagavond in Parijs dat het voorbe-
houd allerminst gezien moest wor-
den als een achterhoedegevecht.

Beraad
Op Financiën wordtkabinetsberaad
nodig geacht 'om de kaarten bijeen
te leggen', zoals een betrokkene het
uitdrukte. Volgens hem ligt het
door Maas gemaakte voorbehoud
nog op tafel. Op het departement
van Kok werd er verder op gewezen
dat het in Parijs gingom een peiling
van de meningen en niet om een for-

meie stemming.Die is pas op 29 mei
aan de orde. Dan is voor de vesti-
gingsplaats unanimiteit vereist, al-
duseen ingewijde op Financiën. De
vraag is wel of ons land juridisch ge-
zien de stemming over de vesti-
gingsplaatskan blokkeren.

Uitspraken
Betrokkenen rond het kabinet we-
zen er gisteren op dat Van den
Broek zijn uitspraken zondagavond
deed na overleg met premier Lub-
bers en ministerKok. Gesteld werd
dat Maas weliswaar een topamte-
naar is die hard gevochten heeft
voor de positie van ons land, maar
dat het aan Van den Broek is om po-
litieke conclusies te trekken.

Voorts werd erop gewezen dat het
Van den Broek is die over het bui-
tenlands beleid gaat en niet Finan-
ciën. Over de wrevel bij Koks amb-
tenaren werd opgemerkt: „Ze moes-
ten een schop onder hun broek krij-
gen".
Kringen rond minister Van den
Broek wijzen erop dat de minister
met de uitslag van het Parijse be-
raad ih de hand meende dat derace
is gelopen. Ons land dientzich daar-
bij neer te leggen 'anders dreigt het
Calimero-effect', zegt een ingewij-
de. Het vrijwel alleen doorzetten
van het verzet 'is niet goed voor de
Nederlandse positie', aldus een be-

trokkene op Buitenlandse Zaken.
„Van den Broek heeft Financiën
niet laten vallen, maar er komt een
moment waarop je moet beslissen".

Het werd in politiek-Den Haag uit-
gesloten geacht dat het kabinet
morgen Van den Broek zal terug-
fluiten. „Derace is gelopen. Over en
uit", aldus een zegsman.

" Zie ook pagina 4

Zuidafrikaanse
politie sluit

woonoord af
Van onze correspondent

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse politie heeft het zwarte
woonoord Thabong bij de mijnstad
Welkom, in de provincie Oranje
Vrijstaat, afgesloten van de buiten-
wereld. In Thabong zijn zondag ze-
ven betogers door de politie dood-
geschoten, even nadat de zwarte ge-
meenschap besloten had de twee
weken oude consumentenboycot
van de blanke middenstand in Wel-
kom op te heffen. Met deze boycot

protesteerde zij tegen de intimidatie
en mishandeling van zwarten door
extreem-rechtse blanken.
De spanning in het zwarte woon-
oord was gistermiddag om te snij-
den, aldus een van de bewoners.
Mensen dromden samen bij smeu-
lende barricades en bespraken de
gebeurtenissen van zondag waarbij
behalve de vier doden, ook ruim 40
gewonden zijn gevallen.

Ook gisteren was nog niet duidelijk
wie het incident had veroorzaakt.
Volgens de politie had zij pas het
vuur geopend, nadat zij was beko-
geld met stenen en brandbommen.
Ooggetuigen noemden echter de
politie de hoofdschuldige omdat zij
zonder waarschuwing vooraf op be-
togers heeft geschoten.

binnen/buitenland

Bereikbaarheidsplan
Randstad fors duurder

van onze parlementsredactie

ÖEN HAAG- Het eind 1988 door"et toenmalige kabinet gepre-
senteerde Bereikbaarheidsplan
«andstad valt zeker 1250 miljoensWden duurder uit. De kostenrunnen zelfs nog verder oplo-
Pen. Oorspronkelijk werden deposten van het plan geraamd opb'6miljard gulden.

't blijkt uit een rapport van de"Partementale accountants-dienst op Verkeer en Waterstaat.
**et stuk is gisteren op verzoekvan het PvdA-Kamerlid Castri-

cum door minister Maij-Weggen
naar de Kamer gezonden.

Uit het onderzoek van de ac-
countantsdienst blijkt dat de
kostenraming uit 1988 aangepast
moet worden wegens slechte ra-
mingen van de projecten (467
miljoen), prijsstijgingen (395 mil-

joen) en uitbreiding van de pro-
jecten(389 miljoen).
De accountants merken op dat
de vrij lange voorbereidingstijd
van projecten (4 tot 6 jaar) mede
debet is aan de stijgende kosten.
Het kostenbeeld ontstaat meest-
al pas als de besluiten over de
uitvoering van een project defi-
nitiefzijn genomen.

Opgemerkt wordt verder dat de
technieken van Rijkswaterstaat
voor het ramen van de kosten
niet overal hetzelfde zijn. Die zul-
len gelijkgetrokken moeten wor-
den.

De accountants bevelen verder
aan om bij elk project aan te ge-
ven in welke fase het verkeert en
ook wat dit kan betekenen voor
de geraamde kosten. Ook is meer
tijd nodig voor nader overleg
mret alle betrokkenen indien
kostenstijgingen van meer dan
tien procent optreden.

CAO
De actie staat los van de algemene
CAO-acties in de gezondheidszorg.
Die gaan dezeweek naar een climax
toe. AbvaKabo organiseert harde
acties waardoor onder meer opera-
tiekamers gesloten zullen zijn. Een
noodteam blijft telkens paraat.
Ook de 'normale' acties, zoals werk-
onderbrekingen en stakingen van
personeen van technische diensten,
voedingsdiensten en keukens, gaan
uitgebreid door. In de bejaarden-
zorg komen de acties eveneens
steeds meer op gang.

Verplegers van AMC
mogen actie voeren

Van onze correspondent

AMSTERDAM - Verpleegkundi-
gen van het Amsterdamse Acade-
misch Medisch Centrum (AMC) mo-
gen morgen een stiptheidsactie van
24 uur houden op de intensive care-
afdeling van het ziekenhuis. De
vice-president van de Amsterdamse
rechtbank, mr G. Vrakking, heeft
dat gisteren bepaald in kort geding.
De directie van het AMC en de
stichting Nederlandse Hartpatiën-
ten hadden een verbod van de actie
geëist.
De verpleegkundigen van de afde-
ling intensive care volwassenen in
het AMC zullen morgen geen zoge-
noemde 'Code-4'-handelingen ver-
richten. Dat zijn handelingen die
verpleegkundigen normaal gespro-
ken niet zonder toezicht van een
arts mogen uitvoeren, maar dat in
de praktijk wel doen.
De verpleegkundigen eisen dat het
ziekenhuis hen voor die 'extra' han-
delingen, die niet in hua functie-
omschrijving staan, betaalt. De
groep eist inschaling op het inko-
mensniveau van particuliere zie-
kenhuizen, een verhoging van 150

gulden tot 250 gulden netto per
maand.

Waarschuwing
Hermans voor
conservatieve

koers VVD
DEN HAAG - Als de nieuwe poli-
tiek leider van de VVD, Bolkestein,
de VVD weer een conservatieve
koers wil gaan opleggen, zal dat tot
problemen binnen de VVD-fractie
in de Tweede Kamer leiden. „Als
Frits Bolkestein de weg van het
.conservatieve liberalisme probeert
in te slaan, dan weet ik zeker dat hij
moeilijkheden kan verwachten."
Dat zegt vice-fractievoorzitter Her-
mans in een interview met het
weekblad Vrij Nederland dat deze
week verschijnt.

Hermans zegt te weten dat de mees-
te ledenvan deKamerfractie van de
VVD een politieke koersverlegging
in de richting van het conservatis-
me niet willen. Volgens Hermans
kan Bolkestein bovendien pas uit-
zicht krijgen op een voortzetting
van zijn politieke leiderschap, als
hij er in slaagt depopulariteit van de
VVD bij de kiezers weer te vergro-
ten.
Volgens Hermans bestond er ook
binnen de fractie kritiek op de wijze
waarop de afgetreden fractievoor-
zitter Voorhoeve naar buiten op-
trad. Het is vooral de wijze waarop
het VVD-bestuur in deze kwestie te
werk is gegaan diebinnen de fractie
verkeerd gevallen is.

Over het opereren van Voorhoeve
zegt Hermans verder: „Aanvanke-
lijk deed hij het niet slecht. Hij was
geen Wiegel of Nijpels, maar hij had
andere kwaliteiten: zijn redeneer-
trant, zijn feitenkennis, zijn koel-
bloedigheid. Maar sinds de kabi-
netscrisis was Joris niet meer de
oude. Hij had' zijn geloofwaardig-
heid bij de kiezers verloren. Dat
tastte ookzijn macht binnen de par-
tij aan."

Graven vernield
in Veldhoven

VELDHOVEN - Op het kerkhof
van de parochie van de Heilige Jo-
hannes de Doper in het Brabantse
Veldhoven zijn het afgelopen week-
end graven vernield. Van acht gra-
ven zijn de zerken omgetrapt.

Hoe groot de schade is, staat nog
niet vast. De politie gaat er voorals-i
nog van uit dat de grafschennis is
gepleegd door dronken jongelui.
Vlakbij het kerkhof liggen enkele
druk bezochte uitgaansgelegenhe-
den. . .
Rumoerig slot
van Stonesconcerten

ROTTERDAM - De politie te
paard heeft gisteravond, vóór
aanvang van het derde en laatste
Rolling Stones-concert in het
Rotterdamse Feyenoordstadion
ontevreden bezoekers uit elkaar
gejaagd.
Een grote groep mensen zonder
toegangsbewijs probeerde, aldus
een woordvoerder van de politie,
alsnog door de hekkenrond het
stadion binnen te komen. Er
werd met bierblikken en andere
attributen gegooid, waardoor
één agent licht gewond raakte.
De politie arresteerde in totaal 35
mensen, van wieeen groot aantal
'raddraaiers.
Bij de pogingen tot binnenkomst
sneuvelde een hek dat met een
vorkheftruck weer op de plaats
werd gezet.

punt
uit

Yemen
De Verenigde Yemenitjsche
Republiek zal vandaag worden
geproclameerd. In diplomatie-
ke kringen in Sanaa is beves-
tigd dat het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken gisteren heeft
meegedeeld dat de Arabische
Republiek Vemen (Noord-
Vemen) en de Democratische
Volksrepubliek Vemen (Zuid-
Vemen) met ingang van van-
daag een geheel zullen vormen.
De nieuwe staat zal de Repu-
bliek Vemen heten.

Abortus
Jaarlijkskomen in landen waar
voortijdige beëindiging van de
zwangerschap bij de wet is toe-
gestaan nog minstens 125.000
vrouwen om het leven bij of na
een clandestiene abortus. Dat
heeft de Wereld Gezondheids-
organisatie (WHO) gisteren be-
kend gemaakt. De meeste" ge-
vallen van geheime abortussen
komen voor in de Sovjetunie,
gevolgd door India. Veel vrou-
wen kiezen voor een clandes-
tiene ingreep, omdat ze bang
zijn voor represailles van de fa-
milie.

Hartoperatie
In het Academisch Ziekenhuis
Groningen is voor het eerst een.
harttransplantatie uitgevoerd.
Vrijdag werd een 59-jarige ju-
rist uit Roden geopereerd. De
patiënt kon niet naar Utrecht
vervoerd worden en daarom
moest uitgeweken worden naar
Groningen. Hij maakt het mo-
menteel goed. Binnen het sa-
menwerkingsverband tussen
de academische ziekenhuizen
in Utrecht en Groningen zijn al
door het gezamenlijkeoperatie-
team 52 harttransplantaties uit-
gevoerd, waarvan 15 patiënten
van het AZG. Groningen heeft
zich in het verleden altijd sterk
gemaakt voor de aanwijzing tot
derde harttransplantatiecen-
trum in ons land.

Ontsnapt
Uit de nieuwe strafgevangenis
De Grittenborgh in Hoogeveen
zijn zaterdagavond twee gevan-
genen ontsnapt door een luik
dat nog niet van tralies was
voorzien. Nadat de mannen via
het luik waren verdwenen, had
eigenlijk het infrarood alarm-
systeem in werking moeten tre-
den, maar dat functioneerde
niet. De Grittenborgh is vorige
maand officieel in gebruik ge-
nomen. De twee ontsnapten
waren gisteren nog voortvluch-
tig.

Z-formulier
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad gaat niet in op het
verzoek van de belangenvere-
niging voor zigeuners ROM tot
vervolging van de ministers
Dales (Binnenlandse Zaken) en
Hirsch Ballin (Justitie). Een
dergelijk verzoek kan volgens
de procureur-generaal alleen
door de minister van Justitie of
tenminste vijf Kamerleden
worden ingediend. De minis-
ters zouden zich volgens de be-.
langenvereniging schuldig ge-
maakt hebben aan een ambts-
misdrijf, omdat ze de toezeg-
ging aan de TweedeKamer om
zigeuners als categorie uit de
politieformulieren en -registers
te laten schrappen niet zijn na-
gekomen.

Lijk
In het Haagse Bos is zondag-
nacht nabij het Huis Ten Bosch
het lijk van een man aangetrof-
fen. Hij is vermoedelijk door
messteken om het leven geko-
men. Een fietser vond het li-
chaam en waarschuwde de po-
litie. Nadat de politie het bos
had afgezet, werd een 53-jarige
man aangetroffen met bloed-
sporen op zijn kleding. Hij is
aangehouden op verdenking
van doodslag.

Stokerij
De douanerecherche en de
rijkspolitie hebben zondag-
avond een illegale alcoholsto-
kerij in Haaren (Noord-Bra-
bant) opgerold. Daarbij zijn
drie mensen aangehouden. De
stokerij was gevestigd in een
boerderij. Uit een eerste onder-
zoek is gebleken dat er 5.000 li-
ter basisalcohol per week werd
geproduceerd. De inval volgde
na een onderzoek door de doua-
nerecherche.

Woods
De blanke anti-apartheidsacti-
vist Donald Woods mag terug-
keren naar Zuid-Afrika indien
hij dat wenst. President De
Klerk van Zuid-Afrika heeft
Woods vroegere dagblad laten
weten dat er geen aanklachten
meer tegen hem lopen. Woods,
diemodel heeft gestaan voor de
film 'Cry Freedom', vluchtte
twaalf jaar geleden naar Groot-
Brittannië, nadat hij uit zijn va-
derland was verbannen omdat
hij de omstandigheden aan de
kaak wilde stellen waaronder
de zwarte activist Steve Biko
de dood vond.

"De politie heeft gisteroch-
tend automobilisten, fiet-
sers, bromfietsers en voet-
gangers in Oosterbeek, Wolf-
heze en Ede aangehouden en
ondervraagd in verband
met deoverval op eenfiliaal
van Albert Heijn in Ooster-
beek op maandag 14 mei.
Het Recherche Bijstands-
team Gelderland vroeg tus-
sen kwart over zes en kwart
voor acht op verschillende
plaatsen aan voorbijgan-
gers ofzij op de ochtend van
de overval op dezelfde tijd
en dezelfde plaats aanwezig
waren en of zij iets bijzon-,
ders hadden gezien. Volgens
de politie komen er bij het
Recherche Bijstandsteam en
politiekorpsen in het land
nog steeds tips binnen over
de zaak. Bij de overval wer-
den twee personeelsleden
van het Albert Heijn-füiaal
in Oosterbeek doodgescho-
ten.

(ADVERTENTIE)

I Uw laatste kans— ,
op zomermode tegen stuntprijzen.

Een deel van onze zomercollectie is dezeweek nogsensationeel afgeprijsd.
Deze week nogwel, volgende week niet meer. Bij V&D Brunssum, V&D Venlo en
V&D Heerlen gaan zomerse blouses, jacks, rokken, broeken, polo's, T-shirts en
sweaters tegen absolute stuntprijzen de deur uit. Laat uw koffer dus nog even
openstaan en kom nu naar V&D om uw slag te slaan!

1 —'t Wordt steeds leuker bij V&D.—I 1
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Vertekend
De tegen de bedrijven gerichte criminaliteit wordt maar
sporadisch gemeld bij de politie. Die krijgt daardoor een
vertekend beeld van de werkelijkheid. Hoewel de meeste
bedrijven verzekerd zijn tegen inbraak, bleek dat slechts

37 procent van de inbraakschade door de verzekering
ook wordt vergoed. Ongeveer 17 procent van de bedrij-
ven heeft de opstallen niet of nauwelijks tegen braak be-
veiligd.
Bij vestigingen die geregeld goederen van grote waarde
transporteren, doet 41 procent iets aan beveiliging,
meestal door op onregelmatige tijden te rijden.
Ongeveer de helft van de bedrijven acht zich goed in staat
interne criminaliteit op het spoor te komen. Slechts 20
procent van de bedrijven die te maken heeft gehad met
criminaliteit door eigen werknemers (ontvreemding van
goederen), deed daarvan aangifte bij de politie. De meest
voorkomende sancties bij betrapping zijn berisping en
ontslag.

Aanbevelingen
De onderzoekers pleiten voor meer aandacht van de
rijksoverheid en de bedrijfskoepels voor kleine en mid-
delgrote bedrijven. De rijksoverheid zou ook meer en be-
ter moeten aangeven waar bedrijfsbeveiliging aan zou
moeten voldoen. Dat zou ook de kwaliteit van de door de
beveiligingsindustrie aangeboden produkten verhogen
en voor individuele vestigingen een richtlijn kunnen zijn
bij het opstellen van een beveiligingsplan.

Kernpunt
De kern van de NAVO-strategie is
de voorwaartse verdediging. De vij-
and moet op ofzo dicht mogelijk bij
zijn eigen grondgebied worden op-
gevangen. Daarom is er die enorme
concentratie van NAVO-troepen
langs de grens tussen West- en Oost-
Duitsland en Tsjechoslowakije. Nu
die Oosterburen van de NAVO geen
vijanden meer zijn, kunnen ook die
troepenconcentraties verdwijnen.
De NAVO-strijdkrachten van de
toekomst zullen bestaan uit kleine,
mobiele eenheden die snel naar
eventuele crisishaarden gebracht
kunnen worden. Dat kan overal in
Europa zijn.
Die troepen zullen dan niet meer
langs één lijn gelegerd zijn, zoals nu
het geval is. De meeste eenheden
zullen in eigen land gestationeerd
zijn, er zullen minder parate en
meer mobilisabele troepen zijn en
de aanwezigheid van ook de Neder-
landse soldaten in Duitsland wordt
kleiner.

Minder troepen betekent ook min-
der materieel, en daarom kunnen de
NAVO-landen nu eindelijk de 3-pro-
centsnorm loslaten. In Wenen
wordt onderhandeld over vermin-
deringen van de aantallen tanks, ka-
nonnen, pantserwagens, vliegtui-
gen en helikopters die voor de
NAVO tot 20 procent oplopen. Het
gaat daarbij dus om het schrappen
van miljarden guldens aan mate-
rieel. Een deel daarvan zal moeten
worden vernietigd, een deel kan
worden herverdeeld onder NAVO-
landen die nu nog beschikken over
verouderd materieel. Zo blijft er een
kleinere, maar kwalitatief goede
NAVO-strijdkracht over.

Maar in Brussel wordt ervoor ge-
waarschuwd dat het loslaten van de
3-procentsnorm niet betekent dat
iedereen nu maar lukraak op zijn
defensie-uitgaven kan gaan bezuini-
gen. Dat zou tot een chaos in de
NAVO kunnen leiden, waarbij men
alleen het minimale doet en ande-
ren met de lasten opscheept. De mi-
nister zullen deze week dan ook af-
spreken de bezuinigingen op de de-
fensie-uitgaven gecoördineerd te la-
ten plaatsvinden. De NAVO-plan-
nen blijven de basis van de defen-
sieinspanningen vormen. Maar een
grens waar men niet onder mag, zal
in Brussel ook niet worden vastge-
steld.

Bovendien wordt erop gewezen dat
de vernietiging van de tanks, ka-
nonnen en pantserwagens en de
contrle op de uitvoering daarvan in
Oost en West ook geld gaat kosten.
Een tank vernietigen, zou al meer
dan 10.000 gulden kosten. En er
moeten duizenden wapensystemen
naar de sloper.

De Amerikanen zullen het grootste
deel daarvan, zon 40 procent, voor
hun rekening nemen. Hoeveel wa-
pens Nederland zal kwijtraken,
wordt in Brussel nog geheim gehou-
den. Wel wordt gezegd dat we het
meest zullen inleveren aan wapen-
systemen waarvan we er nu een-
maal meer hebben.

Gemiddeld zal Nederland 20 pro-
cent kwijtraken. We hebben 913
tanks, 2889 pantserwagens en 752
kanonnen, zodat de rekensommen
wel te maken zijn. Precieze cijfers
zullen pas bekend worden zodra in
Wenen een akkoord over de vermin-
dering van de conventionele strijd-
krachten gesloten is.

Pas dan zal ook duidelijk zijn wat
die ontwapening ons echt kan gaan
opleveren. Het ligt voor de hand dat
de nu door de regering geplande
vermindering van de defensieuitga-
ven (1 procent per jaar) groter zal
uitvallen.Maar het lijkt nog te vroeg
om ons nu al rijk te rekenen.

Eerste foto’s van
’Ilubble’ spectaculair

GREENBELT - De eerste foto's die
de Hubble-telescoop zondag heeft
gemaakt van een ver gelegen ster-
rencluster zijn volgens wetenschap-
pers spectaculair. De beelden bie-
den weliswaar geen nieuwe weten-
schappelijke gegevens, maar de
NASA, het Amerikaanse nationale
bureau voor de ruimtevaart, zegt
dat er nu een einde is gekomen aande testperiode die met veel moei-
lijkheden gepaard ging. De tele-
scoop, die op 613 kilometer hoogte
om de aarde cirkelt, straalde zondag
beelden door van de sterrencluster
Theta Carina, dat 1260 lichtjaren
van de aarde verwijderd is. Na be-
werking met computers leverde de
foto een duidelijk beeld, waarbij
een dubbele ster zichtbaar werd die
er vanaf de aarde als een enkele ster
uitziet.

Misrekening
Ruding en Amsterdam hebben

onvoldoende steun gekregen,
of de keus voor Attali en Lon-
den nu eerlijk tot stand is ge-
komen of niet. Uiteindelijk
bleek dat Nederland alleen de
volle steun van België had. De
andere kleintjes lieten Amster-
dam en Ruding, toen puntje bij
paaltje kwam. in de kou staan.
Toen bleek datAttali de benoe-
ming niet meer kon ontgaan,
probeerde Nederland de bank
dan naar Amsterdam te halen.
Het kan niet zo zijn dat de gro-
te landen alles in de wacht sle-

pen en de kleintjes niets krij-
gen. Dat was ook dereden voor
de boosheid van zeven van die
Europese kleinen.

Maar het front van de Benelux-
landen, Spanje, Griekenland,
Portugal en Denemarken
bleek zaterdag in Parijs al
broos. Premier Lubbers zei
vrijdag nog dat een enquête
door België had uitgewezen
dat de meeste landen een voor-
keur hadden voor Amsterdam.
Maar dat bleek weer een misre-
kening.

Gezien de uitslag vah de peiling
in Parijs (het was geen stem-
ming) hebben veel kleine lan-
den toch niet voor Amsterdam
gekozen. Zo zou Luxemburg
nu voor Londen gekozen heb-
ben en Denemarken stelde zelf
Kopenhagen voor. Maar Lon-
den kreeg meer stemmen dan
de zes andere gekandideerde
steden bij elkaar. Toen Mexico
voorstelde om de uitslag van
de peiling dan maar te aanvaar-
den, bleven alleen ons land en
België halsstarrig. Maar het
stohd toen al vast dat de uitslag

van de ejhte stemming, op 29
mei in de marge van de OESO-
jaarvergadering, niet anders
zal zijn dan die van de peiling.

NAVO kan 3-procentsnorm ook best loslaten

Mes in de bewapening
Van onze correspondent

BRUSSEL - Op een paar na hield geen enkel NAVO-
land zich de laatste jaren nog aan de afspraak uit 1977 om
de defensieuitgaven jaarlijks met drie procent te laten
stijgen. Maar de veranderingen in Oost-Europa maken
dat die afspraak nu ook officieel kan worden ingetrok-
ken. Morgen en woensdag komen in Brussel de minis-
ters van defensie van de alliantie bijeen om te praten
over de militaire gevolgen van al die veranderingen in
Europa. Twee weken geleden spraken zij al over de ge-
volgen voor de kernbewapening, nu gaat het vooral om
de gewone wapens.

De Amerikaanse minister van de-
fensie Cheney heeft gezegd niet
meer te zullen aandringen op nale-
ving van de afspraak over de groei
van de defensieuitgaven. Een ruim-
hartig gebaar, ware het niet dat de
Amerikanen al sinds 1985 zelf niet
meer aan die norm wisten te vol-
doen. De ministers bespreken een
nieuwe 'dreigingsanalyse', waarvan
de kern uiteraard is dat er nauwe-
lijks meer dreiging is. De militaire
risico's zijn afgenomen door de te-
rugtrekking van de Sovjet-troepen
uit Oost-Europa en de verwachte re-
sultaten van de onderhandelingen
in Wenen. Een verrassingsaanval
van de Sovjets, altijd de grootste
vrees van de NAVÖ-bondgenoten,
is niet meer mogelijk. De waarschu-
wingstijd voor een aanval vanuit het
oosten is opgelopen tot 'vele maan-
den. Daardoor moet ook de NAVO
in korte tijd zijn oude strategieën
gaan herzien.

Rareindruk
Nederland doet zijn uiterste best

om de indruk te vermijden dat
het rancuneus is, omdat Ru-
dinghet niet gehaald heeft. Het
gaat volgens Den Haag ineens
om het principe, dat niet de
plaats en de leiding van de
bank naar een groot land mo-
gen gaan. Een argument dat tot
vorige week nauwelijks ge-
hoord werd.

Natuurlijk hebben de kleine lan-
den gelijk als zij zeggen dat
niet de grote EG-landen de
kleintjes een dictaat mogen op-
leggen. Zeker in het vooruit-
zicht van de Europese politie-
ke unie. maakt het een rare in-
druk dat de grote vier zich
niets aan de belangen van de

kleineren gelegen laten liggen.
Die boodschap is door het ver-
zet van de kleintjes best over-
gekomen. Van den Broekdenktnu straks wél een andere
kluif in de wacht te kunnen
slepen, zoals het Europees Mi-
lieuagentschap of het EG-Mer-
kenbureau. De groten zullen
de onvrede onder de kleinere
landen immers op een of ande-
re manier moeten 'afkopen.

Maar voor het milieuagentschap
staat Kopenhagen en voor het
EG-merkenbureau Madrid bo-
venaan de kandidatenlijst, ook
al 'kleintjes', die dat niet zullen
opgeven om ons een plezier te
doen. Gezien het taktische ge-
blunder van de laatste tijd 'is
dan ook de kans groot dat we
met lege handen blijven staan.
Of is misschien waar wat de
Franse krant Le Monde vrijdag
schreef: Nederland heeft wel
gelijk met zijn verzet, maar
krijgt het niet. Het kan echter
later alsnog worden beloond
doorLubbers in 1993 de opvol-
ger van Jacques Delors als
voorzitter van de Europese
Commissie te laten worden....

hans de bruijn
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Criminaliteit kost
bedrijfsleven per
jaar ’ 5,1 miljard

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het Nederlandse bedrijfsleven is in 1988
ruim 7,4 miljoen keer getroffen doorwinkeldiefstal. In to-
taal waren bedrijven negen miljoen keer slachtoffer van
veel voorkomende criminaliteit. Inclusief de kosten voor
beveiliging en verzekering kost dit het hele bedrijfsleven
vijf procent van de bedrijfswinst, ofwel 5,1 miljard gul-
den.
Dit staat in een rapport van het Bureau Criminaliteitspre-
ventie dat gisteren aan staatssecretarisKosto (Justitie) en
voorzitter Van der Lede van het Verbondvan Nederland-
se Ondernemingen (VNO) is aangeboden. Het rapport is
het resultaat van het eerste onderzoek dat in ons land
werd gehouden naar de gevolgen van criminaliteit voor
het bedrijfsleven.
Volgens het onderzoek is het grootste aantal slachtoffers
te vinden in de branches autoreparatie, detailhandel, ho-
reca en zakelijke dienstverlening. Het minst zijn de
bouw, industrie, groothandel en transport slachtoffervan
criminaliteit.
De directe schadevoor het bedrijfsleven is vooral afkom-
stig van vernieling, inbraak, diefstal en bedreiging van
het personeel. Hiervan bedraagt de schade 1,5 miljard
gulden. Daarbij komen (onder andere) nog de kosten
voor delictenals brandstichting (96 miljoen gulden), win-

keidiefstal (700 miljoen) en verzekeringsfraude (400 mil-
joen). Samen met de kosten voor extra beveiliging en ver-
zekering komen de onderzoekers aan de 5,1 miljard gul-
den.

Taktisch geblunderEven zag het er zaterdagavond in
Parijs naar uit dat Nederland
als een Don Quichote de Euro-
pese geschiedenis wilde in-
gaan. Nadat een peiling had
uitgewezen dat de herstelbank
voor Oost-Europa aan Amster-
dam en Onno Ruding voorbij
zou gaan, kozen de Nederland-
se vertegenwoordigers voor
het verzet. Er was bij de echte
stemming, volgende week, im-
mers unanimiteit nodig en die
kon Nederland (met steun van
België) verhinderen, zo werd
gezegd. Dan zou de Oost-Euro-
pabank er niet komen, tenzij
we genoegdoening zouden
krijgen. Het leek een beetje op
het kind dat jengelend stamp-
voet als het zijn zin niet krijgt.

Maar minister van buitenlandse
zaken Hans van den Broek
heeft ons land een beschamen-
de afgang bespaard, door zich
zondag openlijk neer te leggen
bij de uitspraak van de 42 in de
bank deelnemende landen. Die
bank gaat naar Londen en de
Fransman Jacques Attali
wordt er de eerste directeur
(voor vijf jaar) van. „We kun-
nen dit toch niet meer verande-
ren, en dan moet je dat maar
accepteren," zei de realist Van
den Broek. Het zou ook te gek
zijn als juist Nederland, dat
zich in de EG altijd tegen het
gebruik van veto's heeft verzet,

nu zelf dat middel zou gebrui-
ken om zijn zin door te drijven.
Premier Lubbers en minister
Van den Broek hielden vorige
week tot het laatst vol dat Ne-
derland bij een geheime stem-
ming onder de 42 veel meer
steun zou krijgen dan het re-
sultaat van de Frans-Britse
koehandel. Maar zoals al eer-
der in deze hele discussie bleek
Den Haag de plank mis te
slaan.

Excuses
9Het in Los Angeles gevestigde #1

mon-Wiesenthalcentrum wilde $
de namen vrijgeven die op de £
voorkomen, maar verstrekte. ,$
persoonlijke gegevens als leettij r
datum van aankomst in NieuW- £3
land. De acht zijn allen geboren^'
sen 1908 en 1922 en zijn naar N>e g,i
Zeeland gekomen tussen .* . jjij
1951. Door deze gegevens zijn mi-
granten uit de Baltische staten
der verdenking komen te s

iQoi
aangezien de genoemde data
velen van hen opgaan.

Het Wiesenthalcentrum ve
schuldigde zich voor het °P^f?i a3l.maken van de gegevens en verK „fd
de dat het zich niet had gereamÊ> f
wat voor een invloed dit zou he JJ)
op zo een kleine gemeenschap,
de Tweede Wereldoorlog moc' j,i
4.800 ontheemden zich vestigt u ,t
Nieuw-Zeeland, onder wie °u
de Baltische Staten.

Moskouse delegatie
bekijkt Nederlandse
aanpak drugshandel

Van de redactie binnenland

DEN HAAG - Een driekoppi-
ge delegatie van de Moskouse
militie brengt deze week een
vierdaags bezoek aan het poli-
tiekorps in Den Haag. De dele-
gatie wil zich, onder leiding
van Nikolai Mirikov, plaats-
vervangend chef van het de-
partement binnenlandse za-
ken in Moskou, op de hoogte
stellen 'van de Nederlandse
aanpak van de georganiseerde
misdaad en de drugshandel.

Sinds de perestroika is de criminali-
teit in de Sovjetunie volgens Miri-
kov enorm gestegen. Het grotere
zelfbewustzijn van de bevolking
heeft volgens hem geleid tot een
groter aantal misdaden en openbare
ordeverstoringen. De zware crimi-
naliteit (moord, verkrachting en
diefstal van staatseigendommen)

nam het afgelopen jaar in Mos
met 12 procent toe. De minder z
re en administratieve crimina"
stegen elk met zeven procent.

Sinds twee jaar speelt ooK
drugsprobleem in de Sovjet^
Het gaat daarbij volgens Mi"*",
voornamelijk om hasj en peppl''
nauwelijks om heroïne of cocal ,
In het strafrecht wordt drugsha"
en -bezit pas sinds een jaar 8
noemd, aldus Mirikov. Het bezit v.fenkele grammen hasjies wordt
straft met een geldboete, hande'
drugs met gevangenisstraf.

De Moskouse militie komt zich
gens de politietopman juist }pm
derland oriënteren, omdat zij K, )( j
nis wil maken met de modern'|
aanpak van de drugscriminal' 1 ~Op de vraag of' hij zich kan voors
len dat hasj ooit in een Mosko"
koffieshop te koop zullen zijn, v°
echter een krachtig 'njet'. Lega'l^
tic van drugs is volgens hem >n
Sovjetunie ondenkbaar.

Wat betreft de georganiseerde "V,
daad vreest de Moskouse P°'j
vooral de grote toename van JeU°Jbendes. Volgens Milikov W"
Moskou geplaagd door reeksen
braken, roofovervallen en afper -gen gepleegd door bendes jonger
De politic heeft grote vrees dat. d
jongeren zich zullen ontwikK^tot volwassen criminele organ'
ties.

Bonn verwachtDuitse exodus uitRoemenië
BONN - De Westduitse re^iring houdt er rekening
dat dit jaar nog ongeveer J'
procent van de 220.000 etJJsche Duitsers in Roeme^j,
naar de Bondsrepubliek
komen.

Volgens Horst Waffenschrn'
staatssecretaris voor immigrall J
ken,zijn in het begin van het J 1
peilingen in Roemenië gehoud ..
waaruit bleek dat de meerder" ,

f
van de etnische Duitsers weg WJ A
In de eerste vijf maanden va."J
jaarzijn al 160.000 etnischeDu^J
uit Oost-Europa in de Bondsrer,
bliek aangekomen. De stroom ,;
migranten uit Polen neemt volg a

Waffenschmidt langzaam af. ""^het aantal Sovjetduitsers dat n
f

West-Duitsland komt, groeit
zienlijk.

jl
De integratie van de Roernee
Duitsers levert volgens de sta,jj#
cretaris geen noemenswaai
moeilijkheden op, omdat bijna a■ t
het Duits machtig zijn. De to .
mende immigratie van Roernee j

burgers naar de DDR vormt vo l& t
de bondsregerig echter wel een lp
bleem, alhoewel dat een k^^fvoor de DDR-regering is, aldus
fenschmidt.

Nw.-Zeeland op
zoek naar ach'

nazi-criminelen
WELLINGTON - Nieuw-Zee ji
heeft een onderzoek gelast na^o gi;
beschuldigingen dat nazi-oor 1pi
misdadigers zich in dat land Sc ■$
houden. Het onderzoek richt
op een lijst van acht name" 1
Amerikaanse speurderss aan oe <*?
gering in Wellington hebben '£ 1
stuurd. Premier Geoffrey Pa o|i'
heeft een en ander op een pc's
ferentie verklaard.

Het onderzoek mag geen hek
jacht worden op immigranten
Oost-Europa, aldus Palmer- A
voegde er aan toe dat het iedei
op wie het onderzoek zich ' 1
vrijstaat het land te verlaten. ""
geen wet in Nieuw-Zeeland die* „
mensen verbiedt het land te v~2
ten in dergelijke omstandighed
aldus premier Palmer.

" Twee inwoners van Boekarest buigen zich zoekend over
het graf van Nicolae Ceausescu, de Roemeense dictator die
vorig jaar op Eerste Kerstdag na een geïmproviseerd 'pro-
ces' samen met zijn echtgenote Elena werd terechtgesteld.
Op het grafkruis staat Col. Popa Dan, blijkbaar een gefin-
geerde naam, en daaronder 1920-1989. Zaterdag jongstle-
den meldden enkele Roemeense dagbladen dat 'hier' op het
hoofdstedelijke Gfiancea-kerkhof liet stoffelijk overschot
van de gewezen president evenals dat van Elena Ceausescu
begraven ligt. Een regeringswoordvoerder heeft inmiddels
de juistheid van de publikaties bevestigd.

(ADVERTENTIE)
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Het graf van Ceausescu



Advies
Philips heeft inmiddels het New-
yorkse advocatenkantoor Sullivan
and Cromwell opdracht gegeven de
zaak te bestuderen en daarover te
adviseren. Het concern heeft laten
weten dat het over de zaak het stil-
zwijgen zal bewaren zo lang het pro-
ces dreigt. Op de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs viel de koers van het
Philips-aandeel kort na het bekend
worden van het proces terug van
f33 naar f31.80.

Liberalisering landbouw
spaart ’ 400 miljard uit

I 'Oo -,? ~ wereld zou meer dan
'üe emilJard gulden uitsparen als rij-
smj ?' ?rme landen hun landbouw-
er/ 3 en invoerbelemmeringen
eU- afschaffen, zo luidt de con-

Van een 488 Paëina's tellende
lom°rt Van de °rganisatie van Eco-
VjuJ^he Samenwerking en Ont-

>Ck Ag (OES°) en de Wereld-
se Alleen landen die veel voed-

' et! Em°eten invoeren zoals Mexico

' *üüp ypte en veel Afrikaanse staten
i'su, erbiJ inschieten en moeteninkrijgen.

„Aan liberalisering houdt de wereld
mogelijk meer dan 400 miljard gul-
den per jaar over. Het betekent een
besparing voor regeringen - en de
belastingbetalers - en voor de con-
sumenten", aldus het rapport. Door
een hervorming van het landbouw-
beleid in de industriële wereld zul-
len de prijzenvan grondstoffen met
twaalf procent stijgen, waardoor de
produktie voor ontwikkelingslan-
den aantrekkelijk wordt.

De Derde Wereld zal dan op grote
schaal agrarische produkten gaan
leveren en volgens de opstellersvan
het rapport hieraan jaarlijks24 mil-
jard gulden overhouden. De rijke
landen zouden volgens de bereke-
ningen van de OESO en de Wereld-
bank circa honderd miljard gulden
besparen en nog eens twintig mil-
jard gulden meer als de ontwikke-
lingslanden bijvoorbeeld geen be-
lasting meer heffen op hun land-
bouwproduktie.

Fusiecontract
Amev en VSB
ondertekend

v^f-,~CHT- De eerste fusie van een
land

e*eraar en een bank in Neder-
iw. ls een feit. De verzekering-

ChaPPiJ Amev en de (spaar-
benK,organisatie VSB Groep heb-
kojj-^teren namelijk de overeen-
v°Uprt- °ndertekend, waarin hun
tw vennootschappelijk sa-
eni gaan is neergelegd. Amev is nu
CjrQe aandeelhoudster van de VSB

\A^p zekerings- en bankconcern
vati H- -eft over het eerste kwartaal
fjjQ aar een winst behaald van
ver Ten opzichte van het
°ijfe e' Pro f°rma opgestelde
dj-u Van f7B miljoenvoor de eerste
een fanden van 1989 betekent dat
°t>get ng van 2'X Procent, die is
°verw den °ndanks de stormen
het ia est"Europa aan het begin van

Klap
De landen die voedsel moeten im-
porteren zullen van hervormingen
in de handel in agrarische produk-
ten te lijden krijgen. Dat zijn de
Noordafrikaanse landen en ook
Afrika ten zuiden van de Sahara.
„Deze landen zullen een gevoelige
klap krijgen als de liberalisering een
einde maakt aan de dumping van
goedkoop graan uit de industrielan-
den", zei Michel Petit, directeur van
de sectie landbouw van de Wereld-
bank, in een toelichting op het rap-
port. Dat zou zijn op te lossen door
steunverlening van de zijde van de
industriële wereld.

beurs-OVERZICHT
Tam

Erdam _ De Amster.
c}a Se effectenbeurs was maan-
Ut° 2Wak gestemd, waarbij Phi-
banu°pnieuw in de beklaagden-
een Aat En wel letterlijk omdat
gfers Amerikaanse groep beleg-
°rn naar de rechter is gestapt
voor genoegdoening te krijgen
de ;n^at men noemt „misleiden-
uitera ?atie"- Dit zat beleggers
kop, ard niet lekker maar op een
Werd Van f32>10 (min f 0,90)

ia Weerstand geboden.
öe
drUktK'Van de markt was ge-
aan h 1 een chronisch gebrek
stem angstelling- De algemene
lafiPimingsindex was een punt
der h°? 118>L De omzet bleefon-
vOor miljard gulden en was
f455 aapdelen niet meer dan
kon.^njoen. Zelfs een notoire
bracPfe

k
r als Koninklijke Olie

niet verder dan f44

e linie was de hoofd-
tien v *?■ mineur. Daarbij kwa-
tot enui ezen van twee kwartjes
de inj. ,le guldens voor. Ook op
vai Ma+ markt was dat het ge-
het' "I*l name Cindu Key moest
gan„ntgelden met een achteruit-

-16 °P f22- ACF Zag
eti t> ' ° teruggeworpen op f35
fl29Kn ns Maas verloor f2op

11 ook uitzonderingen.
dei-Hf. ,ging °P vrijwel onveran-kwartaalcijfers f0,80 om-tnar| naar f58,10. Op de lokale
een J; reageerde Macintosh op
ger 'n°gehjke actie van de beleg-
Uitkn P Piet HeiJn tegen een
vOori.°P oor de directie met een
f45 2o gang van ruim f 1 op

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 124,10 d 123,00
Ahold 144,90 143,70
Akzo 118,00 117,30
A.B.N. 37,50 37,10
Alrenta 154,00 154,00
Amev 57,30 58,10
Amro A. in F. 89,20 89,10
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Bührm.Tet. 69,90 68,70
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DAF 29,20 29,00
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Heineken 127,70 126,90
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KLM 32,70 32,40
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NMB Postbank 52,20 52,40
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Océ 63,20 62,80
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Philips 33,00 32,10
Robeco 97,20 97,30
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Rorento 58,50 58,50
Stork VMF 56,90 56,20
Unilever 150,10 150,30
Ver.Bezit VNU 98,00 97,50
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VOC 38,00 38,00
Wessanen 74,60 74,00
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Aalberts Ind 75,00 75,00
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Air Holland 28,30 28,30
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Calvé-Delft c 1010,00 1000,00
Center Parcs 54,60 54,80
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Chamotte Unie 7.00 7,00
Cindu-Key 240,00 224,00
Claimindo 309,00 309,00
Content Beheer 25,50 25,30
Cred.LßN 47,50 48,20
Crown v.G.c 114,00 113,10
Delft Instrum. 50,80 50,60
Desseaux 239,90 239,00 a
Dorp-Groep 38,50 38,50
Econosto 421,00 430,00 e

'EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 127,00 126,00
Flexovit Int. 04,00 94,00
Frans Maas c. 124,50 122,50
Furness 134,00 136,50
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Macintosh 44,10 45,20
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Melia Int. 6,60 6,60
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Moeara Enim 1170,00d1160,00
M.Enim 08-cert 15200,00d15200,00
Moolenen Co 27,00 d 27,00
Mulder Bosk. 66,00
Multihouse 10,90 10,80
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Naeff 300,00
NAGRON 49,50 49,80
NIB 590,00 591,00
NBM-Amstelland 18,50 18,30
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Ned.Part.Mij 44,30 44,00
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Stad Rotterdam c 47,90 47,60
TelegraafDe 100,00- 100,00
TextTwenthe 365,00 367,00
Tulip Comp. 48,50 49,00
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Übbink 105,00 105,00
Union Fiets. 42,50 42,00
Ver.Glasfabr. 359,00 363,00
Verto 84,40 84,80
Volker Stev. 84,80 84,60
Vredestein 23,50 23,60
VRG-Groep 73,90 73,90
Wegener Tyl 221,50 221,50
West Invest 24,70 24,70
West Inv. wb. 125,00 125,00
Wolters Kluwer 220,00 217,00
Wyers 45,50 45,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,10 38,10
ABN Aand.f. 73,70 73,50
ABN Beleg.f. 59,70 59,80
ALBEFO 51,70 51,70
Aldollar BF $ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 239,00 239,00
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Amba 47,40
America Fund 285,00 292,00
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Unisys 13,75 14,00
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akzo p jul 120,00 162 3,60 4,50
buhr c jul 65,00 240 5,30 4,90
d/fl c jun 185,00 226 2.20 2,50b
dsm p jul 115,00 523 1,90 2,00
coc c jun 285,00 347 6,00 4,20
,coc c jun 290,00 208 3,50 2,30
coc c jul 290.00 498 6,10 5,50'coc p jun 275,00 314 1,90 1,90
coc p jun 280,00 286 2,80 3,10
coc p jun 285,00 291 4,50 5,40
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kim p jul 32,50 1118 1,50 1,70a
kim p jul 35,00 232 2,80 3,10
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natn c jul 75,00 219 2,70 2,40
natn c okt 80,00 213 1,60 1,60
natn p jul 70,00 306 0,40 0,40
phil c jul 32,50 323 1,90 1,50
phil c jul 37,50 254 0,30 0,40
phü c jul 42,50 150 0,20 a 0,20
phü c okt 35,00 230 2,00 1,60b
phil c okt 42,50 162 0,50 0,30
phü c 091 55,00 946 1,00 0,90
phü c 092 55,00 1547 2,40 2,10
phü p jul 30,00 674 0,50 0,60
phü p jul 32,50 140 1,20 1,60
phü p 093 30,00 635 3,60 4,00
olie c jul 140,00 184 5,00 4,40 .
olie c jul 145,00 158 2,30 2,20
olie c okt 145,00 175 4,50 4,30
olie p jul 135,00 231 1,10 1,00
olie p jul 140,00 276 2,40 2,30
olie p jul 150,00 120 9,00 b 10,00
olie p okt 135,00 228 2,70 2,70
olie p okt 140,00 292 5,00 5,00
unü c jul 150,00 147 4,80 4,40
unü c jan 160,00 160 5,20 5,20b
unü c 094 150,00 144 35,00 34,50b
voc c jul 40,00 291 1,80 1,60

economie

Amerikanen voelen zich benadeeld door onjuiste informatie
Aandeelhouders slepen
Philips voor de rechter

Van onze redactie economie
i re vPHOVEN - Philips wordt in de Verenigde Staten voor de
iü ge j er gesleept. Een groep aandeelhouders heeft het concern
0 vn]

Vaar(i- De Amerikanen voelen zich benadeeld door de
t ste n̂s en onJuiste informatie die Philips gedurende de eer-
* yier maanden van dit jaar over de gang van zaken bij het! vncern heeft verstrekt.

,e ri nsens de aandeelhoudersvergade-
j; Vatl een maand geleden gafpre-

tor. Cor van der Klugt n°S een
o vei,Sfante voorstelling van zaken

il iTe:Vf het reilen en zeilen van het be-
le bij j AmPer twee weken later bleek, inJac presentatie van deresultaten
i. tot h- eerste kwartaal, dat de winst
jlgetio na nul was teruggevallen. Te-

>j maa j
r een winst in de eerste drie

« kwaÜ en van 1989 van bÜna een
fi een milJard stond dit jaar slechts; n winst van 6 miljoen.
jt Van

w " der Klugt is inmiddels de
<ta .' aangezegd. Een jaar eerder

■nu a!n de Planning lag vertrekt hij
't con °P 1 Juh als topman van het
i tnan m- Tegelijk met hem gaat de
i ve^ Y6g die in de raad van bestuur
i: ntWoordelijk is voor de zwaar

verlies lijdende computerdivisie.
Direct na de bekendmaking van de
dramatisch uitgevallen kwartaalcij-
fers stortte de aandelenkoers van
Philips op de effectenbeurzen in el-
kaar.

Willem I-prijs voor Fokker
AMSTERDAM - De tweejaarlijkeKoning Willem I Prijs voor Neder-
lands Ondernemerschap is toegekend aan vliegtuigfabriek Fokker.
Dat is bekendgemaakt door dr. W. Duisenberg, voorzitter van deKo-
ning Willem I Stichting. De prijs wordt op 19 juni door prins Claus
uitgereikt aan ir. M. Kuilman, voorzitter van de raad van bestuur van
Fokker. Fokker krijgt de prijs voor goed ondernemerschap. Door het
gelijktijdig tot ontwikkeling brengen van twee nieuwe vliegtuigty-
pen heeft Fokker aangetoond de risico's van nieuwe ontwikkelingen
aan te durven en aan te kunnen. Na de moeilijke periode van 1987 is
Fokker erin geslaagd haar marktpositie te versterken en grote orders
te boeken. De komende jarenwordt gerekend op een forse groei van
de omzet en substantiële winsten.

Directeur Internationaal Energiebureau in Parijs:

'Ontwikkeling O.-Europa
ingrijpend voor energie'

AMSTERDAM - De ontwikkelin-
gen in Oost-Europa hebben grote
gevolgen voor de energievoorzie-
ning in de wereld. Dat heeft Helga
Steeg, directeur van het Internatio-
nale Energiebureau (lEA) in Parijs,
gisteren verklaard in een toespraak
op de eerste dag van de European
Energy Week in Amsterdam.

Zij maakte onderscheid in het effect
van de Oosteuropese ontwikkelin-
gen op de omvang van de energie-
produktie in de wereld, de gevolgen
voor de vraag naar energieen de ge-

volgen van het toekomstige energie-
verbruik in Oost-Europa op het mi-
lieu. Als eenmaal de Sovjetunie en
Oost-Europa volwaardig meedraai-
en op de internationale oliemarkt
zal de wereldomzet, die momenteel
vijftig miljoen vaten per dag be-
draagt, toenemen tot ongeveer 65
miljoen vaten per dag.

De grote vraag is of en hoe de Oost-
europese landen erin slagen hun
produktie te verbeteren en te diver-
sifïceren. Steeg wees op de enorme
management-problemen binnen de

energiesector in Oost-Europa, op de
problemen bij de overschakeling
van centrale planning van de ener-
gievoorziening naar een vrije ener-
giemarkt. Mislukt dit dan kan dat
gevolgen hebben voor de prijs van
olie en andere energiebronnen en
dus voor de economische ontwikke-
ling van het land.

Behoefte
Er is grote behoefte aan betrouwba-
re gegevens over Oost-Europa. Het

verkrijgen van meer gegevens bete-
kent dat het lEA per land kan rap-
porteren over produktie en con-
sumptie van olie. Tot nu toe sprak
het lEA in zijn maandelijks perio-
diek alleen maar over de „centraal
geleide economieën", aldus Steeg.

Een efficiënterverbruik van energie
moet beleidsdoel nummer één zijn
voor de regeringen in Oost-Europa,
zo verklaarde Steeg. Momenteel
verbruiken die landen tweemaal zo-
veel energie voor dezelfde produk-
tiehoeveelheid als in West-Europa.
Dat is verspilling van kapitaal maar
betekent ook een aanslag op het mi-
lieu.

Momenteel worden de binnenland-
se energiereserves overheerst door
steenkool, waarvan de verbranding
grote milieuschade veroorzaakt.
„Door het relatief hoge energiever-
bruik en het gebrek aan kapitaal
voor milieugerichte investeringen is
de luchtverontreiniging in Oost-
Europa ongeveer vier keer zo groot
als in West-Europa", zei Steeg.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 22.070-/22.670,
vorige ’ 21.800-/ 22.400, bewerkt ver-
koop ’ 24.270, vorige ’ 24.000 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 270-/ 340, vori-
ge ’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 380
laten, vorige ’ 370 laten.

Advieskoersen
Amerik.dollar 1,795 1,195
Austr.dollar 1,36 1,48
Belg.frank (100) 5,27 5,57
Canad.dollar 1,52 1,63
Deense kroon (100) 27,95 30,45
Duitse mark (100) 109,80 113,80
Engelse pond 3,02 3,27
Finse mark (100) 46,00 48,50
Franse frank (100) 31,85 34,60
Griekse dr. (100) 1,04 1,24
lerse pond 2,89 3,09
Ital.lire (10.000) 14,20 15,90
Jap.yen (10.000) 117,00 123,00
Joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,00
Noorse kroon (100) 27,45 29,95
Oost.schill. (100) 15,64 16,19
Port.escudo (100) 1,18 1,36
Spaanse pes. (100) 1,73 1,89
Turkse pond (100) 0.060 0,090
Zweedse kr. (100) 29.20 31,70

Wisselmarkt Amsterdam
Amerik.dollar 1,86325-1,86575
Antill.gulden 1,0250-1,0550
Austr.dollar 1,4200-1,4300
Belg.frank (100) 5,4365-5,4415
Canad.dollar 1,58275-1,58525
Deense kroon (100) 29,425-29,475
Duitse mark (100) 112,405-112,455
Engelse pond 3,1545-3,1595
Franse frank (100) 33,320-33,370
Griekse dr. (100) 1,0895-1,1895
Hongk.dollar (100) 23,8250-24,0750
lerse pond 3,0070-3,0170
Ital.lire (10.000) 15,295-15,305
Jap.yen (10.000) 121,54-121,64
Nwzeel.dollar 1,0625-1,0725
Noorse kroon (100) 28,985-28,035
Oostenr.sch. (100) 15,9750-15,9850
Saudi ar.ryal (100) 49,5750-49,8250
Spaanse pes. (100) 1,8020-1,8120
Surin.gulden 1,0225-1,0625
Zweedse kr. (100) 30,800-30,850
Zwits.frank (100) 131,540-131,590
E.C.U. 2,3040-2,3090

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196,10-195,50
id excl.kon.olie 191,10 190,00
internationals 190,50 190,20
lokale ondernem. 204,40 203,30
id financieel 149,80 149,50
id niet-financ. 258,30 256,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 262,70 261,90
id excl.kon.olie 243,70 242,40
internationals 265,50 265,10
lokale ondernem. 258,50 257,30
id financieel 200,50 200,10
id niet-financ. 315,00 313,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 119,10 118,10
internation 106,20 105,50
lokaal 121,40 120,40
fin.instell 109,60 109,50
alg. banken 104,00 103,60
verzekering 116,10 116,10
niet-financ 124,90 123,70
industrie 129,30 128,00
transp/opsl 127,10 126,20

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag:

Akzo 117,50(117,30)
Kon Olie 140,90-142,30 (140,90)
Philips 32,10-32,50 (32,10)
Unilever 150,70-151.20(150,30)
KLM 32,4032,60 (32,40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2811.81 1175.68 213.72 1030.41
Hoogst 2859.72 1188.48 215.79 1044.92
Laagst 2802.08 1168.92 212.15 1025.53Slot 2844.68 1180.83 214.22 1038.74Winst/
verlies + 24.77 + 3.55 - 0.57 + 5.49

"Ruim 300 werknemers van het diepvriesproductiebedrijf
Lucas Aardenburg in Hoogeveen hebben gisteren in Rotter-
dam bij het moederconcern Unilever geprotesteerd tegen de

Dinsdag 22 mei 1990 "5Limburgs dagblad

voorgenomen sluiting van hun bedrijf. Na het aanhoren
van diverse toespraken nuttigden de demonstranten voor
het gebouw van Unilever de lunch.



Limburgs Dagblad

"yY LimburgsDagbladgpiccolo'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 ’ 1,00per 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 vrijdag8.30-17.00 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 doorniet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

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

Mededelingen

Donderdag 24 mei
open dag

met fantastische

stuntaanbiedingen
TV, video, audio, koelen, vriezen, drogen bij

Maxwell
Heerlen

Apollolaan 3 (naast showroom Canton Reiss)

Tel. 045-718866

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Vulcaniseurs m/v
voor enkele kunststofverwerkende bedrijven in de omge-
ving van Nuth en Kerkrade. Wij vragen bij voorkeur een op-
leiding LTS-metaal. Een goede motivatie is echter belang-
rijker! De werkzaamheden vinden plaats in 3-ploegen-
dienst. Wij bieden een goede salariëring alsmede 22,67%
vakantierechten. Bent u geïnteresseerd? Neem dan con-
contact op of kom langs

Voor informatie:
045-718366 Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
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.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. nette taxichauffeurs
CAO' BETAALD, Heeren-
weg 267, Heerlen.
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
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.
Nette BARDAMES gevr.
cafe-bar In den Hook,
aanm. ma. t/m zat. vanaf
20.00 uur 045-750924.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.

iVoor ons restaurant in Val-
kenburg vragen wij een
HULP/LEERLINGKOK.
Jaarbetrekking mogelijk.
Liever goede inzet dan veel
ervaring. Bel voor afspraak
04406-13107 na 18.00 uur.
SUPPERS verspreidingen
Hulsberg vraagt enkele se-
rieuze bezorgers voor Heer-
len, Hoensbroek en Bruns-
sum. Inl. 04405-3702 van
9.00-16.30 uur.
Hoge verdiensten, prettige
werksfeer in exclusieve club
MEISJES gevr. voor middag
en of avonduren. Open van
maand, t/m vrijd. van 14.00
tot 2.00 uur. Intern mogel.
04755-1854.
Nette part-time VERKOOP-
STER gevr. voor div. mark-
ten, Vishandel Uffink, tel.
045-211176.
Goedl. gezellig privéhuis
heeft nog plaats v. leuk
MEISJE. Verd. 60%. Inl.
045-425100.

BIJVERDIENSTEN Stads-
post "zuid" kan nog enkele
serieuze bezorgers gebrui-
ken, in het postcode-gebied
6301 t/m 6471. Ervaren per-
sonen hebben de voorkeur.
Aanmelden: Telef. 045-
-210942 tussen 9-12 uur.
LEERMEISJE gevr. voor 10
tot 25 uur p.week. Juwelier
Bemelmans, Markt 29,
Kerkrade.
Gevr. ieerE VERKOOP-
STER leeft. 17 tot 20 jr. Full-
time baan, slagerij Hermans
Kasteelln 85, 6415 HN
Heerlen. Tel. 045-720102.
Met spoed gevr. vlotte zelfst.
VROUW tussen 25-40 jr.
voor café-werkzaamheden,
omg. Maasbracht. Reacties
met pasfoto en tel.nr. Br.o.
nr. B-4657 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
JONGEMAN gevr. voor
Hoensbroek voor het bezor-
gen v.d. Volkskrant. Tel.
045-222144.
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.

Te huur gevraagd
Werkende j.man zoekt
WOONRUIMTE met tuin en
garage, omg. Voerendaal/
Nuth. Tel. 045-241506.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

OG te huur
Benendenappartement te
HEERLERHEIDE te h. met
douche w.c, keuken en
tuintje, voor werkend per-
soon ’ 675,- p/mnd. mcl.
045-210482.
Te huur gem. APPART-
MENT alleen tussen 17.00-'
18.00 uur 045-423912.
Gemeub. 2 en 3 kamer AP-
PARTEMENTEN met ruime
parkeermog. en grote tuin.
Landelijk gelegen tussen
Heerlen en Maastricht,
(resp. 10 en 15 auto-min.)
Min. 3 mnd. vanaf ’BOO,-
-per maand. Borg vereist. Br.
o.nr. B-4660, L.D. Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
Te huur KAMER, te bevr.
Akerstraat 134, Hoens-
broek, Taxi Breko.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade. i
Te h. GESTOFF. kamers v. *studenten ’ 300,- p.mnd.
all-in. Heerenweg, Heksen-
berg-Hrl. Tel. 045-312367.
Te huur ZOLDERKAMER in
Sittard, gez. keuken, w.e. en
douche. Voor 15.00 uur
04490-28486.
Kamer te huur te VALKEN-
BURG, liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

# Gratis Sonykoptelefoon
bij Amro Jongerenpakket.
Als je er deze maand een opent en f5O,- inlegt

ap de spaarrekening. Meer informatie op onze
kantoren. Wij pakken deze maand even flink uit.

AmroBankI^l
Personeel aangeboden

voor uw oprit of TERRAS Piccolo's in het Limburgs
bel 04490-24607 na 18.00 Dagblad zijn groot in RE-
uur. Vooraf prijsopgave. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Representatieve dames
gevraagd voor de wederverkoop van een nieuw produkt

aan groothandel, dienstverlening, overheid, detailhandel,
horeca, sport, kunst en industrie geen concurrentie, ver-
deelde rayons in heel Nederland, geen investering nodig,
zeer goedeverdiensten. Leeftijd niet van belang, wel per-
soonlijkheid en inzet, prima te realiseren met enige uren
per dag of 's-avond, berijdbare regio's of delen per stad,

gratis opleiding, centrale showrooms voor demonstraties,
deelname aan beurzen cd. wordt door HTP verz. Goede

documentatie en monsters. Boekhouding en belastingaan-
gifte wordt desgewenst centraal en deskundig geregeld.Eigen auto en telefoon moet beschikbaar zijn. Een uniek
produkt, zeer recent op de televisie getoond. Eenduidige
prijsstelling door het hele land. Voor velen een echte kansom met een paar uur leuk verkoopwerk per dag, meer dan

’ 1.000,- per maand te verdienen en te ontvangen. Op
freelancebasis.

Na ontvangstvan uwkort briefje met beknopte persoonlijkegegevens en een recente pasfoto (naam etc. op achterzij-
de per omgaande retour) ontvangt U van ons eerst schrifte-
lijke informatie. Ook reeds per branche of gebied goed in-

gevoerde organisaties/personen kunnen reageren.
Uw spoedige reakties zien wij met belangstelling tegemoet.

H.T.P. t.a.v. hoofd verkoop
De Huufkes 36, 5674 TM Nuenen.

Door aanhoudende drukte
vraagt Club 2000 in Geleen met spoed nog enkele meisjes.

Leuke werksfeer, werktijd in overleg. Tel. 04490-42315.

HÈ
dols storms
drogisterij parfumerie
zoekt op korte termijn

een oproepkracht
met ervaring in de verkoop

voor ons filiaal Treebeek/Brunssum
Schriftelijke sollicitaties met pasfoto naar:

Dols-Storms, Steenweg 65, 6131 BD Sittard
t.n.v. Dhr. B. Widdershoven.

Gevraagd part-time
Internationaal Chauffeur

Rijbewijs CE. met ervaring. Internationaal TransportbedrijfWim Maar, Meysstr 3, 6363 BS Wijnandsrade, 045-244847

Dagblad de Telegraaf
Voor bezorgwerkzaamheden in Oirsbeek, zoeken wij

bezorg (st)ers
die onze krant tussen 06.00 en 07.00 uur willen bezorgen.

Melden tijdens kantooruren tel. 045-460683.

-r^^ : , , I . .
Onroerend goed te koop aangeboden

Het nieuwe huizenmagazine
is er weer!

Boordevol informatie over wonen in Zuid-Limburg.
Zowel bestaande woningen als nieuwbouw.

Nummer 187, uitgave mei/juni 1990
BEL VOOR GRATIS TOEZENDING
STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255 of 043-252933.

Heerlen, Gouverneurstr. 175
Zeer ruim woonh. m. garage, tuin, terras, woonk. m. open
haard en balken plat., luxe keuk., 3 slpks., badk. met w.a.

douche, toilet en, v.w., gr. zold. Vr.pr. ’ 134.000,- k.k.
Van Oppen b.v.

Lindeplein 5, Brunssum 045-254543, vraag de infofolder.

Heerlen, Reestraat 22
halfvr. woonh. m. keld., tuin, garage, badk. m. ligb. en

v.w. en toilet. Vr.pr. ’ 108.000,- k.k.
Ass.kantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5. Brunssum 045-254543, vraag de infolfolder.

Brunssum
bungalowpark, riant gel. vrij-
st. bung. m. sout. en dubb.
gar. op plm. 1.000 m2. lnd.:

o.a. sout.: portaal; prov./
bergr.; 3 kamers; wasruimte;

CV-ruimte en dubb. gar.
Beg. gr.: hal; toilet; L-vorm

woonk.; keuken; zitk.; badk.
en 5 slaapk. Zolder via hal te
ber. m. vlisotrap. Spoedig te
aarjv. vr.pr. ’325.000,- k.k.

Te bevr.
Hoevenaars
ass. bv. Brunssum

045-252109.
Zoekt U een huis in HEER-
LEN (woonklaar) en houdt U
van veel eiken bel voor ml.
045-225078.

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.

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

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.

' 1 . 1 ,

#f20,- Spaarpremie.
Als u deze maand een Amro Groeispaarrekening

opent of automatisch gaat sparen, ontvangt u
f7,50 premie. Doet u allebei, dan ontvangt u f20,-
-premie. Meer informatie op onze kantoren.
Wij pakken deze maand even flink uit.

Amro Bank |^§

Een gebruikte BMW kopen. met 2 jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het Unieke
BMW-autoplan!

Diverse jonge 3, 5 en 7
series in voorraad.
Uw BMW dealer

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade.
045-452121

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

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zondei
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkas
en diepvriesreparaties
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel
045-719966.

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.

Fax V.a. ’ 39,- Landbouw
PER MAAND ——— '■Kreuze Telecom. Limburg, ONDERDELENBANK.

Burg.Lemmensstr. 263a, Tel. 04493-2715.
Geleen, 04490-40444. Denkt u erover om hei

npmn-FflY MELKKWOTUM te verko-lde, iiu raA pen schrjjf dan naar Br 0 nrOkifaX OF-3 B-4609, Limburgs Dagblad,
van ’ 2.689,- voor ’ 2.289,- Pb' 3100' 6401 DP Heerlen
Creusen Telecom. Limburg, Piccolo's in het Limburgs
Burg. Lemmensstr. 263A, Dagblad zijn groot in RE-
Geleen. Tel. 04490-40444. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

Topprodukten :
LABOR hamer-hout-steen en superbetonboren
VIRO hangsloten - MOLYKOTE smeermiddelen

SIKAFLEX elastische lijm- en afdichtkitten
MIDLOCK speciaal gereedschap.

Auto-Aktief boek '90 gratis af te halen!!

I<^EPbv
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Wij pakken deze maand
evenflink uit.

Amro Bank[^

aana
Uno aktie

op alle

nieuwe Unos
(met kenteken)

en

gebruikte Unos
(15 stuks)

10% korting
of

renteloos uistel betaling
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, 045-742121.

Op alle A 1auto's van
Jos Bogman Kerkrade b.v.

1000 korting of 1000 accecoires
* aktie loopt van 18 t/m 23 mei a.s.

Drie maanden 100% garantie
* bij reparatie gratis leenauto, benzine rek. kliënt

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Fiesta KR 2 i 1.6,

1989, 3-drs., zwart, 8000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Scorpio 2.0 GL (LPG)

5-drs., groen metalic, 49.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e.o.

TrUUS HeltZel Met een PICCOLO in 1
We feliciteren je van harte Limburgs Dagblad raay

met het behalen van je uw oude spulletjes t sr.
doctoraal gezondheids- kwiJt- Piccolo's doen v

wetenschappen wonderen... Probeer n'°

Je klankbord. Tel. 045-719966.

-i -_T*., Gratis inkomstenverzekering
i^f^^^ bij Amro Privérekening.

Als u deze maand een privérekening opent en

&§N^bSËJMMLkmjr daarbij een pas met pincode aanvraagt, dan

-^Ijjjl ontvangt u gratis een inkomstenverzekering. Meer

Iwfllv!/! informatie op onze kantoren. Wij pakken deze
maand even flink uit. ftSltSlAmroßankilgl

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 i

1989, 3-drs., rood, veel opties, 14.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witfem, Vaals e.o

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.4 Bravo

1988, 3-drs., rood, 45.200 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voorKerkrade. Simpelveld. Wmem. Vaals e o.

Jos Bogman Special
Ford Sierra 2.0 cl Sedan

1987, Mercury Grey, 20.132 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 L

1986, 3-drs., bruin metalic met A.B.S.
Hamstraat 70, kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e o.

Jos Bogman Special
Opel Ascona 1.6 GT

1987, 3-drs., blauw metalic.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e o

Leijenaar's autocentrale
biedt te koop aan een keurcollectie inruilauto's met BOVAG
garantiebewijsen VVN-gekeurd. Mercedes 190 Diesel met
div. opties '88; Opel Omega 20i stationcar div. extra's '89;
Opel Omega 18 SV stationcar '87; Opel Omega 1 .Si '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 1100Festival '86; Ford Escort 1.4 CL RS uitvoering 11 -'86; FordEscort 1.1 Laser '85; Ford Escort 1.3Laser sedan '84; FordEscort 1300 station sedan '85; Ford Siërra 2.0 CL sedankoffer '87; Ford Siërra 1.8 LPG '85; Ford Siërra 2.3 GL Die-sel 5-drs '87; Opel Corsa 1.2S luxus TR 2x'B3; Opel KadettHB 1.2S'81; Kadett Hatchback 13N Limited schone motor

22.000 km '87; Kadett 13N sedan koffer schone motor enLPG wit '88; Opel Kadett 1.2SHatchback wit '85; Opel Ka-dett 1.2Ssedan met koffer '86; Opel Kadett 1.6 Diesel LS
sedan koffer '87; Opel Kadett 1.3Nstationcar 5-drs. en

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

hatchback 1.6 dieselLS 5-drs. '87; Opel Ascona Hatch-back 1.6Sluxus 5-drs. wit '83; Opel Ascona 1.6LS diesel
'82. Bovag-automobielbedrijf * APK keuringsstation * VVN-
veiligheids- milieukeuringen * compleet auto-onderhoud *
taxatie en schadeherstel * verkoop van nieuwe en inruil-
auto's * Leijenaar's autocentrale, Ridder Hoenstraat 151,

Hoensbroek. Infolijn: 045-212091 ook na 18.00 uurr ■ —J

Porsche 924
bwj.'Bo, kleur wit.

Dealer onderhouden.
Vr.pr. ’ 17.500,-.

Tel. 04490-15987 na 18 uur
Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade
Tel. 045-456963.
Te koop PEUGEOT 505
GLD Break bwj. '83, grijs
kent., APK 1-'9l, ’6.700,-.
045-230836 na 18.00 uur.- Te koop BMW 316, bwj. 10-
-79, APK 10-'9O, vr.pr.
’2.450,-. Tel. 045-415528.
BMW 728imei '85 blauw-
met. airco, LPG, trekh., Im-
velgen, radio, 4 hoofdsteu-
nen, electr. spiegels enz.
enz.; BMW 520 i5-bak, kl.
zilver, radio, trekh., sunroof,
LPG, nov. '84. Inr. mog. Au-
tobedrijf BOSCHKER, Heer-
lerweg 67', Voerendaal Tel.
045-751605.
Te koop BMW 320 i i.g.st.,

" motor 30.000 km, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-457530.
Te k. CITROEN GSA break,
bwj. '84, pr. ’3.700,-. Tel.
045-456170.
Tek. Datsun CHERRY 1200Luxe HB bwj. '79, APK, pr
f 750^ 04490-51654.
INKOOP goede auto's, cont.geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978. 'In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200
Grandioze autoshow bij au-
tobedrijf Loek SCHAEP-
KENS t/m 20 mei. Bij aan-
koop van een auto 2000 km
gratis benzine. Plusm. 100
topoccasions tegen speciaal
lage prijzen. Ford Escort KR
3i cabrio vele extra's '88
’37.500,-; Ford Orion 1,6
GL autom. '83 ’ 9.500,-;
Renault STL 4-drs. autom.
’4.750,-; Honda Civic au-
tom. '82 ’5.500,-; Honda
Civic autom. ’2.500,-; Ford
Escort 1,6 stuurbekr. au-
tom. '85 ’ 11.900,-; Suzuki
jeep SJ 410 '86 ’ 12.500,-;
Suzuki jeep SJ 413 JX '86

’ 15.900,-; Peugeot 205
GRD diesel'B4 ’ 8.950,-;
Volvo 245 GL stationcar ty-
pe'Bo ’ 6.900,-; Renault
18TL stationcar'Bl ’3.750,-
Opel Kadett 4-drs. station-
car '82 LPG ’ 5.950,-; Ford
Sierra 1,6 stationcar '83
’11.900,-; Sierra 2.0 sta-
tioncar dec'B6 ’17.500,-:
Opel Kadett 1200 '79
’2.250,-; VW Golf 130C
4-drs. '85 ’12.500,-; Jetta
Elan '86 4-drs. ’ 12.900,-:
Passat diesel '81 ’ 3.750,-
Polo C '82 ’ 7.950,-; Jetta
Sport LPG '81 ’4.500,-
Kever 1300 ’2.500,-; Sci-
rocco TS ’3.250,-; Opel
Rekord Traveler LPG '86
’12.900,-; Kadett 1200S81
’3.950,-; Kadett City '79

’ 2.750,-; Kadett coupé
1600 '78 ’1.750,-; Manta
GT '86 ’ 13.900,-; Manta A
zeer spec. ’ 8.500,-; Re-
kord 2.0 LPG '81 ’2.950,-
Rekord 2.0 S '79 ’ 1.950,-:
Audi '80 GLS type '80
’3.000.-; Renault 11 TD '85
diesel ’ 7.900,-; Fiat Pandei
34 30.000 km. 1e eig. '86

’ 7.900,-; Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896. |

Autobedr. E. CUSTE*
Verl. Lindeln. 23, Oirs"*
04492-5261. VW Transp;
ter diesel camper Jo^^geh. in nw.st., 4-pers. rn-.
BMW 524 turbo diesel.
84, autom., ’ 12.750,-. r.
127 CL t. '87, ’ 6-5*
Opel Ascona 16S !>

’ 5.900,-; Fiat Ritmo 7U
m.'B4, 1e eig. ’ 5.900,-. !J
nault 9 GTS, "L

’ 7.900,-; VW Golf Caü%
'87, in nw.st.; Mazda *
coupe 1.6 GL, '-j

’ 3.500,-; Golf Gti t.78,fiuitgeb. ’ 5.500,-; Wee**;
bieding stunt: Lada 21"p
'87, vlam nieuw f 4,ïj- Mitsubishi Lancer 2 L, j" ■170 Pk, t.'B3, ’ 7.90^Peugeot 305 GL t

’ 5.900,-; Toyota C°s1.6 DX Coupé L

’ 4.500,-; Citroen GS "Pallas t. '83 ’ 3.700,-. <%..
Colt GLX t.'Bo /1%
Suzuki CX 1000 Coupe 1.3

’ 4.500,-; Ford Escort
GL t. '83 ’6.900,-, }„j
Fiesta 1100St.'80 ’2-*
Mitsubishi Galant 1-6
'82 n.m. ’3.900,-; v°w
244 GL t. '80, ’ 3.500,-; "H
subishi Colt Turbo lg
’6.900,-; Toyota Sp°%J
gon , t.79, ’ 1.400,-: "5
2105, bwj. '84, /2JJÏÏGolf t.78, ’1.000,-; of"\
Cherry t. '81, ’1-7
BMW 315 t. '83 f$-WA
VW Kever bwj. 72 in"wj3
’3.700,-; Opel Kade» bJ
tion t.'Bl ’3.900,-;
2600 t.'B2 ’1.900,-; Dfjd
Cherry diesel, 5-bak, U
nw. model, ’ 4.900,-; KM
Rekord 2 L S, y

’ 2.900,-; Renault 4 sta'S
car, geel kent. \a
’2.900,-; Datsun Bl^j;
1.8 GL stationcar t j
’6.500,-; BMW 320 6
aut. t.'Bo. ’3.900,-; [p(
Escort Station t. '85 jwji

’ 6.900,-; Opel Kadett i£'S coupé bwj. 79, ’ 3-^.Lada 2105 t. '84 ’2.3",.
Golf Sprinter t. '81 ’ 3- 1 .^Mazda 121 coupé, bWj- i

’2.100,-; Honda P'%
autom., t. '81, ’ 3-9*'
Opel Kadett 13 S Berli^'81, ’3.900,-; MitSLJR1»,
Celeste 2000 GT, "■ 0 \’2.100,-; Opel Rekord 't. '82, ’2.900,-; Datsun'
let 5-bak, t. '82, ’ 2'^Opel Kadett station (
’4:500,-; Diverse g?^
pc inruilers. Alle autos
nieuwe APK. Geopend
maandag t/m vrijdag «
9.00 - 19.00 uur. Zater"
tot 17.00 uur. Inr., k

gar. mog.
ESCORT XR3i anjr^
bwj. nov. '83, in nw.st- ,<

alarm, ’ 11.000,-. Tel-
-723517.
Ford SIËRRA 1.6 j-*3
1986. Autobedrijf K°^
Akerstraat 150, Hee' j
045-717755. _^
Te koop Ford TAUNUS j<
GL bwj. '80, pr.n.o.t.k-
-045-316731 na M.^3^,
T.k. Ford ESCORT RS1 -K
'80, motor '87, APK %.
zeer snel, tel. 04454jj^
Te koop Ford FIESTA \\\bwj. '79, i.z.g.st., APK *’ 1.850,-. 045-316940^
Te k. MERCEDES 230 <j£
pé, bwj. '78, APK-gek-.^-
LPG, vr.pr. ’5-2'
04755-2114. a
MINI special 1100, nwe- fnwe. accu, APK 3-'9 1- v
o.t.k. 04408-2089. A
Mitsubishi COLT 5-drs;"■ ~GL, eind '80, APK S-'^Mnw., ’ 2.650,-. 045-45j3^
Nissan CHERRY. 1-3 ü*
1984. Autobedrijf Ko^Akerstraat 150, Hee
045-717755. _^X
1e eig. Nissan Blueb'r° J

LS, bwj. '86, 66.000 Kd
drs., ’ 9.750,-. 045^4^
NISSAN m. '84, APK 5P
2e eig., nw.st., Jk

’ 4.250,-. Tel. 045-31»^
Voor Piccolo's

zie verder pagiriaJV
Saab

Saab 9000i'86, Odoardo,
pullman-bekleding, electr.
ramen, centr. deurvergr.
elec. spiegels, enz. Zeer

aantrekkelijke prijs.
Let op!

Saab 90, '87, d. blauw, op
gas, 83.000 km. 2 jr. gar.

Saab 900, 3-drs. '87, zilver-
met, spoiler, stuurbekr. zeer

mooi.
Saab 900, 4-drs. '86, wit,
met zonnedak, zeer gave

auto.
Div. Saabs, vanaf ’ 2.000,-
-tot ’ 10.000,-, Saab dus alle

goed.
Saab 900i, 5-drs. '85, roze-
quarts, schuifdak, stuurbekr.

gewoon goed!
Alle Saabs bij autobedrijf

Kompier hebben een voor-
delige lente-prijs en een
perfecte garantie! Ga op
vacantie met de veiligste
auto, maak een proefrit.

Autobedrijf Kompier
Een begrip in Saab

Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755

Galjoenweg 45 Maastricht
043-632547.

Stationcars
Siërra 2.0i, '89; Kadett 1 4i

'90; Kadett 1.6 D '89;
Omega TD '88; Toyota

Corolla 1.8 D '87;

Ad van Neer
Autobedrijf, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.

«.£*** mtisAmro Ali In Fund
i^^ml^ certificaat t.w.v. f 50,-.

A'S U deZe maand f 10-°OO,- in het Amro All I"

fr^ÉHB BRÉëK Fund belegt, kunt v iemand f 50,- in dit fonds
■HlI lift! 1 cadeau geven. Meer informatie op onze kantore 11'■kjgfl Wij pakken deze maand even flink uit. m

AmroBank ||pp

Lancia
Zojuist binnengekregenLancia Thema 2.0 I E, '87,

zilvergr.
Lancia Thema 2.0 I E '86,

ook zilvergr.
Lancia Prisma 1.6 lE, '88 ,

Simbol, alcantarabekl.
sportw. centr. deurvergr.

elec. ramen voor
Lancia Prisma 1.6 IE , '87,

zwartmet. elec. ramen, centr
deurvergr.

Lancia Prisma 1.5, '85,
blauw, speciale prijs

V 10, bronsmet. '87, zeer
mooi.

Al deze auto's hebben 2 jr.
garantie.

Autobedrijf Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

045-717755
Galjoenweg 45
043-632547.

"* /ERVICE PUBftlEK*
FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor
grote en kleine waterpartijen, jffi
alsmede vijverfolie, filters, vÈLfSaiÉSI»koppelingen, slangen en verlichting H
uit voorraad Jgp*3^^^

HYDRAFLEX/NUTH SfSSS^

Dinsdag 22 mei 1990 "6



Uitstapje
Tftac? Wei-kte lange tijd bij de
chi V' °ok maakte de ë°°"
AVp ar een kort uitstapje naar de
Van h' in de Periode dat Wibon derLinde directeur was. Dat

J nu bij Veronique zoveel furo-
aa^aDkt heeft h«' zo legt h« uit'Ruud Hendriks, program-. beider bij de commerciële zen-der. te danken.
Ie
eif?Zan: "Nadat ik jarenlangop tv
k^?1} shows had gepresenteerd
batt vorig seizoen na veel sou-

Uen terugkeren in het kinder-
j-Ogramma 'Donderslag' van
W .van Nie"lk kreeg iedere af_

ering vijf minuten voor een
soocheltruc. Ik heb die vijf mi-
-0

n toen maar aangenomen,
Tm~at ik nergens anders op tv te-
den kon- Hendriks liet een vi-,

0 van een aflevering van dat
om\iamma voor zich afdraaien
viPf Nada te bekijken. Maar in dat
toe n?lnuten-blokje zag hij mij en
tyj,n heeft hij geroepen: 'Die man

Jk hebben voor 'Prijzenslag.

ho°j' dacht ik toen ik er van
man Maar Hendriks is een
teip met een journalistieke ach-
Vee] °nd' Dus ik nam het met
Verv eserves op en ik vertrok

volgens naar Aruba zonder erte veel fiduci in te hebben."

Wanneer begon je
met goochelen?

Kazan: „Bij ons in de straat in
Nijmegen was een baby geboren.
Ik was negen jaaren een ongelo-
felijk verlegen jongetje. De
kraamverzorgster, die bij die
baby kwam, kon goochelen. Dat
fascineerde me enorm. Ik dacht:
als jezon goocheltrucje kent dan
kan je je onder je schoolvriend-
jes laten gelden. Mijn vader zat in
het bedrijfsleven en in mijn hele
familie zit geen goochelaar ofiets
in die trant. Maar toen ik 14, 15
jaar was stond voor mij vast: ik
word beroepsgoochelaar. Ik heb
nooit aan een ander beroep ge-
dacht. Maar de school moest ik

wel eerst afmaken, vond m'n va-
der. Dus dat werd optreden op
schoolfeestjes en tussen de
schuifdeuren."

En Fred Kaps was je
grote voorbeeld?

Kazan: „Ik heb altijd een grote
bewondering voor hem gehad.
Hij was een unieke allround goo-
chelaar, hij heeft de stijl van het
vak, het niveau, enorm omhoog
gehaald. Later, voor hij zon zes
jaar geleden stierf en hij al wist
dat hij dood zou gaan, heb ik
hem nog kunnen vertellen, dat
de eerste twee letters van mijn
achternaam Kazan uit de naam
Kaps had gehaald.WantKazan is
een artiestennaam."
„Het tweede deel van die naam
heb ik uit een goochelboek. Het
tweede deel van de achternaam
van een buitenlandse gooche-
laar. Alleen dat klemtoonstreep-
je boven de tweede a heb ik er
zelf aan toegevoegd. Klonk wat
mysterieuzer vond ik. Negen jaar
was ik toen ik die naam aan-
nam."

En je werkelijke naam
luidt?

Kazan: „Die geef ik nooit op.
ledereen denkt, dat ik echt zo
heet. Men is er zo mee vergroeid,
laten we dat maar zo houden."

Veronica adopteert WK-schip
. Van onze rtv-redactie

- De omroepor-
Se^ xj*atie Veronica heeft het crui-
relduip Princess voor het We-
Ita JPamPioenschap voetbal in
Cr)7e 'geadopteerd. Champion
achtHeS organisator van vijf- en
bet -U/-aagse Pleziei"tochten naar
6e J*K, heeft daartoe een over-
tie mst gesloten met de direc-
2a, Van Veronica. De 'Princess'
y;,tydens haar reizen aan weers-
zo .n de naam Veronica voeren,
Scu .ls afgesproken. Vanaf het
rad ?P zal de omroeporganisatie

Jo- en televisieuitzendingens^an verzorgen.

Opnieuw contracten voor nog eens 260 afleveringen

Kazàn blijft in de 'Prijzenslag'
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - „Ik zat vorig jaar een maand op Aruba.
Elke dag presenteerde ik er goochelnummers van mijn re-
pertoire aan voornamelijk Amerikaanse gasten in het Gol-
denTulip-hotel. Gullit, Van Basten, Rijkaard en André van
|?.uin en veel anderen uit Nederland logeerden er ook een
'ijdje. André komt naar me toe en roept: 'Gefeliciteerd. Ik
zeg: 'Ik weet van niks. André: 'Je gaat voor Veronique elke
avond 'Prijzenslag' presenteren. Ik belde gelijk naar Ne-
derland, en jahoor. 'tWas waar wat André zei. En uitgere-
kend op Aruba had ik net zitten denken, dat ik wat tv be-
trof helemaal terug bij af was. Er was niks meer het ko-
rtend televisieseizoen. Ik had geen eigen programma meer
en zelfs die vijf minuten in het kinderprogramma 'Donder-
dag' van Nada van Nie was ik kwijt."

goochelaar Hans Kazan presen-
ri erde gisteravond voor de hon-
derdste keer op RTL-Veronique
st uit Amerika geïmporteerdectireeuwerige spelletje 'Prijzen-
ag'. Hij is nog langnietvan plan
mee te stoppen. De contractenOor nog eens 260 afleveringen

'Jn afgesloten. Bovendien trekt
JJ deze zomer in samenwerking

"et producent John de Mol jr.
et een 'Prijzenslag-karavaan', e winkelcentra van ons landJar>gs.

ls gevolg van het feit, dat hij
sch^- WerkdaS °P televisie ver-
io voor Semiddeld een mil-
totn k'Jkers' is ziJn marktwaarde■ l een nooit eerder bereikteoogte gestegen, zo vertelt de
Jfesentator trots. Zijn eigen be-g'yt. Hans Kazan Produktiesv> gevestigd in zijn landelijkewonlng te Bathmen, floreerde de

gelopen tien jaar al 'heel goed.
""Waar," lacht hij gul, „nu gaat hetDeter dan ooit."

" Hans Kazan: „Na honderd afleveringen vind ik Prijzenslag nog even boeiend als bij de
start."

Canadezen bevrijden opnieuw Nederland

Nieuwe tv-serie: 'Zomer 1945'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Een mooier
tijdstip had de NCRV voor
de buitenopnamen van de
nieuwe Nederlandse serie
'Zomer 1945' niet kunnen
bedenken. Niet alleen is het
weer goed, maar bovendien
herdenkt Nederland deze
maand de vijfenveertigste
verjaardag van de bevrij-
ding, de periode waardoor
de serie is geïnspireerd.

Hugo Hemen, Carel Donk en
Willem Kapteyn schreven een
scenario, datvertelt hoe twee Ne-
derlandse meisjes elk een Cana-
dees leren kennen, behorend bij
de troepen die Nederland in 1945
kwamen bevrijden. De beide
meisjes, de Zeeuwse Anna (Wil
van Kralingen) en de Bredase
Maria (Renée Fokker), raken in
verwachting van hun Canadees.
Het verhaal volgt daarna hun er-
varingen tot en met de periode
waarin hun kinderen volwassen
znn.

Voor de rollen van de soldaten
zijn Canadese acteurs aangetrok-
ken. De Nederlandse rollen wor-
den gespeeld door onder ande-
ren John Leddy, Gees Linne-
bank, Ursul de Geer, Hans Dage-
let, Johan Ooms en Kitty Cour-
bois. De regie heeft Bram van Er-
kel, die voor de NCRV eerder
produkties als 'Armoede' en 'Het
wassende water' maakte. De se-
rie, die acht delen gaat omvatten,
wordt in de loop van het volgend
jaar uitgezonden.

" Tijdens de eerste afle-
vering, die in 1991 op het
scherm komt, nemen Ca-
nadezen een in puin ge-
schoten straat in. Ten be-
hoeve van de opnamen
moest de omroep soms
van echte explosieven ge-
bruik maken om huizen
op te blazen.

show
'Uilzending kan baanbrekend werken'

Oorlogskinderen in
NCRV's Rondom Tien

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „Toen voor mij
?e bevrijding kwam, begon voornaar de oorlog, en dat had ik me
«ooit kunnen voorstellen." Betty
°urggraaf, dochter van Joodse
oorlogsslachtoffers, heeft het
°verCorry van Dijk, dochter vaneen NSB'er. De twee vrouwen
ontmoeten elkaar in een uiterstertiotionele aflevering van Rond--orn Tien, die de NCRV zaterdag-
f v°nd om 22.05 uur op Neder-land 1 uitzendt.

e aflevering vindt zijn oor-
Prong in een uitzending vanRondom Tien in oktober 1989.

Toen werden kinderen van
ouders, die tijdens de oorlog in
het verzet zaten geconfronteerd
met kinderen van 'foute' ouders,
zoals NSB'ers. De uitzending
van vanavond begint met een
twaalf minuten durende compi-
latie van die, eveneens zeer emo-
tionele, maar vooral felle, uitzen-
ding. Destijds stonden twee par-
tijen tegenover elkaar, die erg
veel moeite haddenom ook maar
iets van elkaar te begrijpen.
Hans Sleeuwenhoek, de presen-
tator van Rondom Tien, nodigde
in die oktober-uitzending de da-
mes uit om verder met elkaar te
praten. Dat hebben ze gedaan, zij

het met moeite. Het bleek voor
beide een opluchting. Ze waren
zelfs zo enthousiast, dat de pro-
grammamakers besloten er een

vervolgprogramma over te ma-
ken.
Zaterdagavond brengen de da-
mes Van Dijk en Burggraaf ver-

slag uit van hun ontmoeting, be-
gin maart in een restaurant in
Utrecht. Aanvankelijk bang om
elkaar na die felle uitzending
weer te zien, nu dankbaar voor
het wederzijds begrip.

Hans Sleeuwenhoek had het pro-
gramma naar zijn zeggen niet uit-
gezonden als de dames elkaar in
de haren waren gevlogen. „Het
zou daneen foute voorbeeldwer-
king hebben. We willen aanto-
nen, datje, ondanksalle vooroor-
delen, tóch met elkaar kunt pra-
ten. Deze uitzending kan heel
baanbrekend werken. Het zal
mevrouw Burggraaf niet door
alle oorlogskinderen in dank
worden afgenomen, dat ze zo
open en vrij met mevrouw Van
Dijk heeft gepraat. Want bij veel
van haar lotgenoten bestaan nog
steeds die haatgevoelens tegen-
over de kinderen van de 'foute'
ouders, de tweede generatie dus,
die in feite niets met de keuzes
van hun ouders te maken heb-
ben gehad."

" Hans Sleeuwenhoek praat met een joodse vrouw en een
dochter van een NSB'er.

Henny Huisman in
beeldenmuseum

Van onze showpagina-redactie
AMSTERDAM - Entertainer-
presentator Henny Huisman
wordt toegevoegd aan de uitge-
breide 'sterrenverzameling' van
het wassenbeeldenmuseum Ma-
dame Tussaud in Amsterdam.
Vrijdag 25 mei zal Huisman zijn
wassen gelijkenis onthullen. " Henny Huisman toege-

voegd aan de uitgebreide
'sterrenverzameling.

Jazz-spektakel
in Breda: meer
dan 100 bands

BREDA - Europa's grootste
jazz-festival oude stijl wordt
vanaf donderdag 24 mei,
Hemelvaartsdag, weer in
Breda gehouden. Meer dan
honderd swingende bands,
65 concerten op 25 podia,
straatconcerten, optredens
in alle kroegen in het cen-
trum, diverse streetparades,
nachtconcerten en 100.000
bezoekers per dag bepalen
tot en met zondag 27 mei
het beeld van de Brabantse
stad. De grootste 'Jazzshow
on Earth', zoals de organisa-
tie zelf het spektakel om-
schrijft, wordt inmiddels
voor de twintigste keer ge-
houden.

Het muziekfestival wordt omlijst
door exposities, workshops, een
autoralley, een kinder-streetpa-
rade, films, jazzmarkt en een
Amerikaanse kermis. Kortom,
het programma biedt teveel on-
derdelen om op te noemen. De
jazz-liefhebbers kunnen in ieder
geval alle vier de dagen vanaf 11
uur 's ochtends in Breda terecht.
Tot diep in de nacht is er wel op
iedere hoek muziek te horen. In
het Turfschip vinden de 'officië-
le' concerten plaats. Kaarten en
programma's zijn verkrijbaar via
telefoonnummer ® 076-812090.

Heerma van Voss
VPRO-voorzitter

Van onze
rtv-redactie

AMSTERDAM
Arend Jan Heerma
van Voss (47) is door
de ledenraad van de
VPRO voor een pe-
riode van drie jaar
gekozen tot VPRO-
voorzitter. Heerma
van Voss volgt in die
functie S. Piersma
op, die zich terug-
trok als voorzitter
nadat er binnen de
vereniging een juri-
dische strijd was
ontstaan over zijn
(her)verkiezing op
de laatste leden-
raadsvergadering.
Hans van Beers
wordt naar alle waar-
schijnlijkheid de
nieuwe tv-directeur
van de VPRO.

De VPRO-ledenraad
koos Heerma van
Voss uit zes voorzit-
terskandidaten. Pas
in éen derde stem-

ronde wist de in Am-
sterdam woonachti-
ge Heerma van Voss
de meerderheid van
de ledenraad achter
zich te krijgen.
Arend Jan Heerma
van Voss was van
1970 tot 1977 redac-
teur en hoofdredac-
teur van de Haagse
Post. Hij is lid van de
Raad voor de Jour-
nalistiek en oud-lid
van de programma-
raad televisie van de
NOS.

Heerma van Voss
speelde bijrollen in
afleveringen van het
satirisch programma
van Van Kooten en
De Bic en in de films
Abel, De Dream en
Van Geluk Gespro-
ken. Tevens werkt
hij mee aan het

VPRO-radiopro-
gramma De Radio-
vereniging.

Onvoldoende
Hoewel een discus-
sie over het streven
naar de A-status wel
geagendeerd stond
voor deze ledenraad-
vergadering, werd
het agendapunt we-
gens een nog onvol-
doende voorberei-
ding doorgeschoven
naar een volgende
bijeenkomst. Voor
zijn verkiezing bena-
drukte Heerma van
Voss dat hij het van
belang vindt dat de
VPRO een duidelij-
ke plaats krijgt bin-
nen het toekomstige
duale bestel.

RTL-Matinee live uit Luxemburg
LUXEMBURG - Op vrijdag 1 juni wordt Veronqiue's middagpro-
gramma RTL-Matinee van 14.40 tot 16.00 uur live uitgezonden vanuit
deLuxemburgse hoofdstad. Naast sfeerreportages over het wonen en
leven in deze stad met zn vele banken en bedrijven, wordt een kijkje
genomen achter de schermen van het moederbedrijf van RTL-Vero-
nique, de Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT).

Tijdens dezeRTL-Matinee komt ook de geschiedenis van CLT aan de
orde en zijn er onder andere gesprekken met Henri Roemer, secreta-
ris van de Raad van Bestuur en Freddy Thyes, algemeen directeur
van RTL-Veronique. 'De reportages zullen worden afgewisseld met de Amerikaanse televi-
siefeuilletons 'The edge of night' en 'As the world turns'. De presenta-
tie van RTL-Matinee is in handen van Manon Thomas, Pauline Dek-
kers en Anniko van Santen.

TFI wil Filmner overnemen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Het Franse tv-station TFI en het Zweedse bedrijf
Kinnevik Groep (TV 3 en TV1000) hebben bekendgemaakt datzij een
samenwerking aangaan met het doel Esselte Entertainment (waar
FilmNet deel van uitmaakt) over te nemen. Er hebben zich in totaal
vijftien gegadigden voor de overname gemeld.

Esselte's financiële adviseurs Wasserstein and Pirella zullen volgens
een mededeling van het Nederlandse FilmNet alle belangstellende
partijen informeren. Onder de eventuele kopers van Esselte Enter-
tainment zou zich ook het Franse Canal Plus bevinden. Formele on-
derhandelingen over de overname worden volgens FilmNet ver-
wacht in juni.
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Auto's
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS s-
drs. '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; Fiat Panda
'86. Automobielbedrijf J.
DENNEMAN, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel ASCONA 16 S HB,
bwj.'Bs, zeer mooi, onderh.
boekje ter inzage, vr.pr.

’ 9.500,-. Kasteellaan 57,
Heerlen.
Opel KADETT m. '82, 3-drs.
APK 5-'9l, zeer mooi,
’3.450,-. 045-322619.
Opel KADETT 1200, bwj.
'80, nw. model, APK mei '91,

’ 2.650,-. Tel. 045-720951.
Te k. PEUGEOT 305 '82,

’ 2.500,-, i.g.st. Molenstr.
53, Bom 04498-52077
maand./dinsd. na 18.00 uur.
PEUGEOT 205 1.4, 1987.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045-
-717755.
RENAULT R5GT turbo, wit,
1989, zeer mooi, spec. prijs.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045
-717755.
ROVER 2300 S, 1982, mooi
spec. prijs. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.
Te koop SKODA 105 L bwj.
'83, km.st. 38.500, APK, I-
'9l, pr.n.o.t.k. 045-465069.
Te k. VW GOLF C diesel t.
'82, goed onderh., pr.

’ 3.950,-. 04490-22689.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'78, APK gek. Tel. 04454-
-3189.
Te k. KEVER. Groeneweg
13, Merkelbeek.
VW GOLF, bwj. 1977, APK
gek., ’850,-. Nic Beets-
straatSS, Heerlen
Uitgeb. VW GOLF autom. B-
'B6, APK 3-'9l, aut. vergr.,
68.000 km, pr. ’ 14.500,-.
Tel. 04936-2160.
VW GOLF MX, bwj. '79,
APK april '91, ’ 1.850,-. Tel.
045-720951.
VOLVO 340 '87, (aug.) m. of
z. gasinstall. In st.v.nw.,
slechts ’12.900,-. Tel.
04490-12138.
Tek. VOLVO 440 GA, kl. wit
bwj. juni '89, km.st. ca.
11.000 met kat. 04499-1697
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
GSI iets aparts blauwmet.
'86; Kadett GSI wit '86; Opel
Corsa 1.2 rood type '88;
Ford Siërra 2.0 5-drs. LPG
blauwmet. '85; Fiesta zilver-
met, type '85; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; 2x VW Golf 1.6 CL '84;
VW Jetta 1.6 LS groenmet.
'80; Toyota Corolla coupé
zilvermetallic '79 ’ 1.500,-;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog. Ga-
rantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het a-
dres voor reparatie en on-
derhoud
Opel CORSA TR 1.2 S 1e
eig. 20-5-86 ’ 9.500,-; Mit-
subishi Galant Turbo D aut.
m. '86 ’ 9.750,-; Kadett 1.2
'80 LPG ’2.950,-; BMW
320.6 '81 LPG ’3.500,-;
Honda Civic m. '82’ 2.950,-
Skoda Rapid Coupé '83
’2.500,-; Audi 80 ’2.500,-.
Gar., mr. mog. 045-211071.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek^
Gekeurde Bovag-occasions
Nissan Cherry 1.7 3-drs.
diesel 7-'B5; Nissan Sunny
1.3 4-drs, trend, 2-'B5; 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 1200S, 5-'B5; Lada
2105 1.5, 6-'B4; Lada 2107
1.6, 6-'B7; Lada 2105 1.3, 4-
87; Honda Civic 1.3 3-drs.
de Luxe, 9-'B7; Renault 5 TL
Le Car, 1-'B5; Hyundai Pony
1.5 Olympic, 3-88; Citroen
BK 1.4E, 5-88; Citroen BK,
10-'B5; Subaru Justy 1.0,
10-'B6; Opel Ascona 1.6 S,
2-'B2. Lada "exclusief"
occasions 24, 25, 26, 27 en
28 mei. Autobedrijf CHIA-
RADIA tevens officieel ver-
koop en service van Lada en
Nissan. Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
Citroen Visa '82 rood; Opel
Kadett 1300 stationcar '80;
Mitsubishi Galant stationcar
'82 zilver weinig km, nw.
banden; Citroen GSA '83
wit. Inr. mog. Autobedr.
BOSCHKER, Heerlerweg
67 Voerendaal 045-751605.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. BMW 320 6 cil., bwj.
'81, APK-gek., vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 04755-2114.
Super echte BMW 630 CS,
'78, getun. motor, met rek.,
bHstein, sperdis., elec. ruiten
etc. Inr. mog. 045-728687.
CITROEN BK TRI, '87; Cit-
roen BK GT, '85. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150",
Heerlen. 045-717755.
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'80, APK 3-3-91, t.e.a.b.,
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te k. SUBARU Justy 10 SL,
i.z.g.st., bwj. '85, APK tot
apr. '91, ’ 7.200,-. Tel. 045-
-322214 na 17.00 uur.
Te k. TOYOTA Corolla lift-
back DX, '81, 84.000, Iste
lak, ’ 3.900,-. 045-721660.

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.
C. Korter. Tel. 045-229045.

Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
MINI/Innocenti onderdelen.
Tel. 045-244517.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel.. 045-231513

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens
Mercedes 207 D; Mercedes

307 D; Mercedes 407 D;
Mercedes 508 D; Mercedes
1217 D; Mercedes 1617 D

met koeling en laadlift; Mer-
cedes 300 TD; VW LT 45 D;
VW LT 35 D; VW LT 28 D;

VW Caddy; Daf 1300 turbo;
Daf 1600 turbo. In alle uit-

voeringen.

W. Feijts auto's
Vaesrade 61-63, Vaesrade.

Tel. 045-243317.
Bedrijfswagens Mitsubishi
1300 Diesel n. model '88 wit;
Mitsubishi L3OO verlengd en
verhoogd, diesel, aan. uitv.
'84; VW Transporter diesel
'83 wit; Mitsubishi stationcar
'82 type Galant weinig km;
Kadett 1300 stationcar '80.
Inruil mog. Autobedr.
BOSCHKER, Heerlerweg
67 Voerendaal. 045-751605

Onderdelen ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,
’150,-. Tel. 045-229667.

(Brom)fietsen
DAMES- herenfiets, cross-
fiets en meisjesfiets. Tel.
045-257371.
Te koop weg. rijbewijs
HONDA Vision bwj. '89, i.z.
g.st., vr.pr. ’ 1.750,-. Ailber-
tusln. 315, Kerkrade.
Te koop KREIDLER zeer
mooi, er. ’350,-. Pijler 65,
Landgraaf. (Nabij draf- en
renbaan).

Vakantie
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, zwem-
paradijs, weekend/midweek
v.a. ’250,-,-. juni v.a.
’495,-. Tel. 02246-3109.
Te h. vakantiewoning in
ARDENNEN omgev. St. Vihl
Tot 6 pers. Inl. 04493-3884.

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.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Te k. VOUWWAGEN Para-
diso, i.z.g.st. en surfplank.
Tel. 04493-4216.
Te koop 4-pers. CARAVAN
"Munsterland" type 390L
met ijskast en voort., pr.
’3.000,-. Tel. 045-316755,
Bachlaan 41, Op de Kamp-
Landgraaf.
Te k. 4-pers. caravan,
BERGLAND, 3.80m, i.g.st.
met voortent, ’1.000,-.
Tel. 045-270585.
TOURCARAVAN Adria 4.20
mtr, opbouw n. model '85,
gewicht 580 kg, dubbel glas,
nwe voortent, ijskast, ver-
warming, res.wiel, gasfles
enz, enz. Tel. 045-751605.
Te k. 6-pers. VOUWWA-
GEN Scout-routier, bwj. '80,
i.z.g.st., ’ 2.350,-. Tel. 045-
-325815.
Te koop VOUWWAGEN i.z.
g.st. pr. ’ 1.200,-. Industrie-
str. 39, Kerkrade-West.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel-
-045-719966.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.«
Te k. Terveurnse HERDER-
PUPS. Tel. 04408-2282.
Leuke langh. TECKEL pup-
pies te koop. Cobbenhagen,
Grasbroekerwg 42 Heerlen.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 perm2. 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 k. TUINHOUT, tuintegels
bielzen. Nationale Houthan-
del 8.V., Parallelweg 4,
Heerlen. Tel. 045-711052
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken, ook alle soorten lui-
fels. Tel. 045-321252. Eu-
ropaw. Z. 410, grens
Eygelshoven/Waubach.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966. I

Opleidingen
Wij starten in september (of
sept.) door heel Nederland
weer onze DROGISTEN-
OPLEIDING, 1 avond p.w.
1- 2 jarig. Vraag brochure bij
O.E.D. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 058-130497.

Huw./Kennism.
Elke woensd. alleenstaan-
denbal in de WINDROSE,
Akerstr.Nrd. 150, Hoens-
broek. Donderd. in Chalet,
Treebeek. Legitimatie ver-
plicht. Beleefd uitnodigend,
het bestuur.

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.
CURACAO-RIJSCHOOL.
Haal nu uw rijbewijs in 1
zonnige wk. op trop. Ned.-
Ant. St. Eustati. Info reserv.
020-275905 faxo2o-104675

Mode Totaal
Zeer excl. DAMESKLEDING
second-Hand, topmerken
verkrijgbaar. Inl 045-454231

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie:
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

Zonnebanken'Zonnehemels

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

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

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

n,M,kI?2LARIUM;?7
H°^C Te koop ZONNEHEMEL

i m„H "h
Pr fh 8f iï PhiliPs- 2 9an- Diamantstr.1 mnd. oud, nu voor de helft 10 Ho~,i~n

v.d. prijs. Tel. 04490-81131. ' rleenen-
Wonen Totaal

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

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

Feest Feest Feest!
Winkel van Sinkel

In- en verkoop goederen geeft nu!
20% Braderiekorting.

(Antiek en Curiosa 10%)
1 week lang

Nieuwstraat 82, Hoensbroek. Tel. 045-214080.
Massief eiken

keukenblok
270 cm. mcl. app.
Aktieprijs

’3.995,-
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.

SHOWROOMKEUKENS in
eiken, den, beuken, olm met
40-60% korting. Vossen-
Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen.
Te k. zeer mooi eiken
BANKSTEL ’ 225,-. Tel.
045-416587.

'KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
FACE-LIFTING van uw ou-
de keuken. Vem. van werk-
bl. en app. Vr. pr.opg. Vos-
sen Keukens Heerlen, Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.
045-717555.
Te k. EETHOEK met 6 stoe-
len, bekl. met gobelinstof,
(oma's tijd), tel 045-419203

MATRAS Polyether medium
180x200, z.g.a.n. ’2OO,- 4 st- Luxe DESIGN-KEU-
-04490-22221, na 18.00 uur KENS voor 4 liefhebbers- ; -7,-r/-»<^.«r>lKi_>-rir- aan 1/2 Pri)s- Vossen Keu-Te k. ZITCOMBINATIE ken-Design Glaspaleisbruin leer 2-1 zits en 1-2 Kerkplein Heerlen. Tel 045--zits, z.g.a.n. ’1.000,-. t-itccc

04490-11439.

Computers

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

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

Te koop PC, Dos 3.3, moni- " _~,.,..
tor, 2x 5W' drive, CGA- TV/VideO
kaart, div^ slots, toetsen- Goede «LEUREN-TVs.Teï b45S-°229256 ' '"' enorme SOrt- PhiliPS 9root"l el. 045 dd^öb. bee|d va ’ 125t

. met gar.
Kachels/Verwarming TV Oce centrum Geel,

.... " Grasbroekerweg 25, Heer-
KACHELS, grote keus. De len. Tel. 045-724760.
Kachelsmid, Walem 21, Wat VERKOPEN? Adver-Khmmen. Tel.: 04459-1638. teer via: 045.71 9966

Muziek

Verbouwingsopruiming!!!
Keyboards, orgels, drumstellen, gitaren enz.

10 tot 50% korting
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. ma. t/m za. open do. koopavond.
HET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS.

Te koop gevraagd
Te k. gevr. IJSKASTEN,
diepvriezers, wasautomaten
wasdrogers, gasfornuizen
en e.a. huish. apparat. de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-231486, na 18.00 u.
045-210909

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
WAS-AUTOMAAT gevr. en
video VHS en kl.-TV met te-
letext. 04406-12875.

Te k. gevr. DEFECTE kleu- " \t~~„„~~iinn*n
ren TV's vanaf '82 (typenr. Verzamelingen^,
vermelden) en def. VHS vi- „ . ... .... „A„T7Ö Ptt-
Hpn'q Tpl 045-723712 Schriftelijke POSTZELüc u
deos. lel. 04b VE|L|NG

J kostenoz
Wij betalen de hoogste prijs bod-lijsten opvragen: ver-
voor al uw oud ijzer en me- steigerungshaus A.
talen. Gebr. SWINKELS, In denberg voert maande!)»'
de Cramer 100, Heerlen, schriftelijke veilingen do° 1Tel. 045-751994 A Boddenberg, Dornkauls»
Wat VERKOPEN? Adver- 4?, 5120 Kohlscheid BH l
teer via: 045-719966. 0949-2407-18451.

Diversen
Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw!

Nu ook op zaterdag
Totale

ontspanning-
massage

Door jonge masseuses.
045-353489.

GEBIT gebroken? Hoonhoul
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

Wilt u van uw klachten » ,
problemen af? Bel dan
uw HYPNOTHERAP6u'
04406-16091. -—----nl
Te k. 2 militaire UNIFO,
MEN van de artillerie nw
54 en compl. filmuitrusw' j
merk Seiko (koopje).
04490-10138.
Met een PICCOLO in hfjl
Limburgs Dagblad Fraa*V
uw oude spulletjes 't snJ
kwijt. Piccolo's doen v°jl
wonderen... Probeer nw
Tel. 045-719966. 1

06-lijnen , ]
Babbellijn

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m-
06-320.330.03

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 i

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m __^i

Voor Piccolo's zie verder pagina 10 -^: 1 —J 1 1 . ■ - ,

_____________________ ___________________■ ___________________________________ __________________________________ _______________________ ____________________ ______________________ ____________________
_____________________i ______________________ ______________________ ______________________________

■■llr r I F I rIM wMmw ■■ ■ ■ ■■

Een betrouwbare verzeke- (éST1) ïwM/l fW ~ Inboedel
ring voor UW huis en uw Ijfffl + ffl M^^J^ Wz~ TT^T I Al uw k°stbare spulletjes verzekerd ]

inboedel is een noodzaak. T irP^TTfNI Hii 0k ) Il tegen brand, rook-en waterschade, ,
Sterpolis Schadeverze- lï ïwmfT >^ « Off il I diefstal, vandalisme etc. De inhoud
keringen biedt u een lf WÊ /Wk 1^ Ü I van koelkast en/of diepvriezer 'verzekerina die alies -'«ÉT-7 V T^ H I verzekerd tegen onvoorzieneverzekering aie alles r T/fV^-. JuU I UI stroomuitval. Buitenmeubilair itot in de puntjes 1^ | [V^ÉSï 111 l JT verzekerd te9en diefstal. i

__—-^«."^D*" . ' u kunt ze|fuw

SB*»^ V / eigen risico
S** x bepalen en daar- i

/ INFOBON mee de hoogte van uw premie. Bij Ster- '/ Ja, stuur mij vrijblijvend informatie over: \ _ po^ kunt uuw inboedel prima verzekeren.
/ jjj Een rekenvoorbeeld: wanneer u kiest voor i

/ □ Inboedelverzekering > eeneigen risico vanf 250,-dan betaalt u per 1000

/Q Woonhuisverzekering ,' 9ulden verzekerd bedrag slechts
f □ Gezinsongevallenverzekering s' mfl^P^/ O Gezinsrechtsbijstandverzekering s' *^^

t\ / □ Aansprakelijkheidsverzekering\y particulieren S
OfQ Surfplankverzekering / Woonhuis/ OArbe.dsongeschiktheidverzekering / Lage premies Uw ejgen hujs verzekerd tegen brand, blusschade, gesprongen
/ / Sterpolis Schadeverzeke- waterleidingen, storm, blikseminslag. Voorde premie dieu daarvoor bij
/ NAAM f ringen is een regionaal wer- Sterpolis betaalt mag u geen risico's lopen. Als er iets gebeurt hoert u niet
straat / kende onderlinge verzekeraar met de brokken te zitten.

f ——- ~ I zonder winstoogmerk. Sterpolis Een rekenvoorbeeld: Voor de Sterpolis uitgebreide woonhuisverzekering^^-—
/ | werkt zonder tussenpersonen, u betaalt u per 1000 gulden verzekerd bedrag slechts v.a.
/ plaats

verzekert zich als het ware zelf. Voor de glasverzekering in combinatie met de woonhuisverzekering
/ Daarom zijn depremies laag. Voor betaalt u slechts f 0,20 per duizend gulden verzekerd bedrag extra.
/ telefoon \ een complete en voordelige vefze- Pakketkorting. De Sterpolis premies zijn zeer scherp. Ondanks dat kunt u
/ Stuur de bon (zonder postzegel) naar Sterpolis, V kering bent u bij Sterpolis aan het jn aanmerkingkomen voor dez.g. pakketkorting wanneer u naast deautover-
/ Antwoornummer2B3, 6800 WC Arnhem \ goede adres. Vul de bon in en zekeringéénofmeerverzekeringenbijSterpolisheeftafgesloten.Uwkorting/ en 7i \ Sterpolis zorgt voor derest. kan oplopen tot maximaal 5%. \

II lil .---^

■

schadeverzekeringen
Sterpolis Schadeverzekeringen Hoofdkantoor, Roermondsplein 20 Arnhem. 085 - 572727

Regiokantoor Heerlen: Raadhuisplein 14a, 045 - 740696

i
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Nederland 2
.°°-13.05 Nieuws voor doven en

TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

programma.
16.50 Derrick. Duitse krimiserie. Afl.

2: Een weg naar de vrijheid. De heer
Wilke wordt op zijn kantoor vermoord.
Het valt Derrick echter op dat de ver-
moorde sprekend lijkt op zijn chef
Ewald Potter, (herh.).

17.50 TROS tele-special. Jason Do-
novan als muziekleraar op het Hilver-
sumse Comenius College.

18.15 Groen en grondig. Wekelijks
agrarisch magazine.

18.30 Toekomst in de telecommuni-

catie. 8-delige cursus. Vandaag: Vi-
deotex, (herh.).

18.50 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 40.

18.55 De DD-show. Spelprogramma.
19.25 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.:

Drucker op weg naar een nieuwe
baan. Opa is druk bezig met compu-
ters en Drucker krijgt uitleg over Tele-
matica.

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

Australische miniserie. Afl. 2. Nie-
mand weet nog dat het beroemde fo-
tomodel Tara Welles in werkelijkheid
Stephanie Harper is, de dooreen kro-
kodil vermoorde rijke erfgename. Zij
begint echter met haar wraak.

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

22.05 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

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

22.40 Dear John. 22-delige Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 2: Proble-
men met Ralph. Louise besluit een
avondje te organiseren. Wanneer
Ralph echter niet komt opdagen,
gaan ze kijken wat er met hem aan de
hand is.

23.10 Eureka. Vier programma's
waarin wordt getoond hoe Europa
aan de toekomst werkt. Afl. 3: Tele-
communicatie in de toekomst.

23.45-23.50 Journaal." JuddHirsch in 'Dear John
(Nederland 2 - 22.40 uur)

Duitsland 1
"Sta Tagesschau.
;"J Unter der Sonne Kaliforniens.
j^enkaanseserie. Afl.: Unglaubliche

jg^igkeit. (herh.).
g 5 Bewegung macht Spass.

'0 toastiek- Afl. 3.
'On, Ta9esschau.
,'UJ ARD-Ratgeber. Heim & Garten.

>*5 Mosaik-Ratschlage. Vandaag:
hoe kan men zich

le tegen onfatsoenlijke bel-

-11 n? Tagesschau.
P* ««Geld oder Liebe. Spelshow

Ij °r alleenstaanden, (herh.).
'Js? Urnschau.
lj'Jr Persoverzicht.
13-0sTa9esschau.Ij'.jï ARD-Mittagsmagazin.
14(to Wirtschaft-Telegramm.
I{qj Tagesschau.

bg Bildergeschichten. Katze, Lie-
-14 3n ze' animatieserie.
SP Spuk in der Schule. Austali-
a, "e Jeugdserie. Afl. 5: Der Geist desIs'^Amos.15^ Tagesschau.
Ser y Dad! Australische comedy-

-15 v,e- A,L 40: Partygeflüster.
l£u Eine Welt für alle. Viel Kampf

Venl9 Leben. documentaire over
aan nin de krottenwijk Cabo Gato
stari de rand van Recife' een 9ro,e
bc. ,'n het noordoosten van Brazilië.

16 02 Tagesschau.
|LJ Das Recht zu lieben. Brazi-,. hse serie naar een,roman van Ja-

1g"te Clair.Kin°rt Eine Welt ,ür alle- Vorsicht:
der* ln der Kiste" International, kin-
Ij Programma. Vandaag: Guatema-

16.45 Eine Welt für alle. Bücherjour-
nal für Kinder.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Simon & Simon. Amerikaanse

serie. Afl.: Der eingebildete Liebes-
kranke.

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

halen. Vandaag: Die blaue Blume.
19.25 Kommissaris Goedeke. Serie

Afl.: Tod eines Polizisten.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Eine Welt für alle. Die Zukunft

gemeinsam meistern, discussiepro-
gramma waarin internationale journa-
listen internationale politici ondervra-
gen over de prioriteiten voor de jaren
90.

21.15 Stimmt's? Show met Wolfgang
Lippert.

22.00 Pro und Contra. Themenwahl,
kijkers beslissen.

22.03 Report. Baden-Baden.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. Internationale Film-

festspiele in Cannes. Verslag van het
Internationale Filmfestival te Cannes,
met filmfragmenten en interviews.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitstand 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
12.35 ZDF sport extra. Tennis: World-

Team-Cup, vanuit Düsseldorf. Com-
mentaar: Rainer Deike en HermannOhletz.

17.45 Pension Corona. Duitse serie
Afl.: Fehlspekulationen.

18.20 Pension Corona. Duitse serie
Afl.: Ein unklarer Fall.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooDie Reportage. Feuerpause

im Regenwald, reportage over de
ecologische toestand in het Amazo-
negebied.

20.45 Gustl Bayrhammer in Weiss-
blaue Geschichten. Drie verhalen
van Peter Weissflog verteld door
Gustl Bayrhammer: 1. Der Stadthahn.
2. Der Tag mit dem Schlagerstar. 3.
Das Testament der Xanthippe.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Anstösse. Herzklopfen - bei

Schülern und Lehrer, documentaire
over scholen in de DDR die na de om-

wenteling op zoek zijn naar een nieu-
we identiteit.

22.40 ««Das kleine Fernsehspiel.
Blinde Passagiere, tv-spel van San-
dor Söth. De Hongaarse Monique, en
haar vriend Arpi en Tamas komen net
uit de schoolbanken en zijn op zoek
naar avontuur. Dat vinden ze als Arpi
en Tamas tijdens een reis naar Polen
naar het westen proberen te vluchten.

00.15 Heute.

% Alice en Ellen Kessler en Reinhard Glemnitz in 'Pension
Corona. (Duitsland 2 - 17.45 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
Wt 6n CA|-ab°"ees:

kanalen zie schema exploitant

* zwart/wit programma
0b = s,ereo geluidsweergave
"j-j. * tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

Revisie
Nedr!3"0 1: 5, 26 29, 46, Sl, 53 en 57

u«riand 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
U.o0 Met om:

erm_,M,lieuleer. Natuur, wat doe je

les 7 echnologische opvoeding.

Af| ■ ,7e woudlopers. Engelse serie.
1>.5«. »^thy en de kabouter.
18.00 Y,euws--18-0S e Tak- Animatieserie. Afl. 267.

a"station s'9naal- Kinder-
S|qna'ne' Extra-uitzending n.a.v. de
v « aal-dag in het Cultureel Centrum

Is-3S lst-
,6kenf?han en P'erwiet. 16-delige
de B !llrTlreeks naar de verhalen van.s: J^k9'sche striptekenaar Peyo. Afl.Voeger.
docp"r°otmogols. 6-delige Engelse
en vrientaire reeks over de opkomst

1^,3' van de zes generaties du-
,"% Ldynastie van de Mogols in In-
\^- I:Babur.
,9en tt°-winnaars. Mededelin-
M6Fl^ramma-overzicht.3°oo m,6uWs-
"_leci..?peders mooiste. Engelse co-?0-3o y|erie Afl. 8.

de w affloer over de vloer. Vanuit
Uk cf „rrnolen van Rotselaar praat
''ide o er met Dré Steemans, Re-

iJosv=en' Dirk van Sint-Jan en
y.ndenbreeden.

bekenH " voor taal- "Taalstrijd tussen",voethL,,e V|aamse en Nederlandse

1111111l °Ver m''n "'f" Gezondheidsma-

gazine met: Bewegen in vakantiestijl;
Portret van de hoogzwangere Mar-
leen Gordts; Hoe (on)gezond is het
zeewater aan de Belgische kust?

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Filmfestival Cannes. Verslag
van de laatste dagen van het festival
met speciale aandacht voor de lau-
reaten. Commentaar: Jo Röpcke en
Roel van Bambost.

23.00-23.05 Coda. Franse suite, pre-
lude van Yvonne Desportes, uitge-
voerd door het Arundo-klarinetten-
kwartet.

" Marleen Gordts in 'Over
mijn lijf. (België/TV 1 - 21.55
uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 99,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-1900) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 128.

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
358.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Ommekaar. Het Platzspitz Pro-

jekt.
20.40 Beroepswijzer. 3-delige serie.

Afl. 1.
21.10 Sprechen Sic Deutsch? Cur-

sus Duits. Afl. 18: Die Schweiz is ja
dafür bekannt.

21.40 Programma. Van de Vlaams-
Nationale Omroep Stichting.

22.20-23.05 Jazz Middelheim '89.
Vandaag: Horace Parlan (1) en Red
Mitchell.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00 Agrarisch Nederland. Afl. 5.
10.30-11.00 (TT)Schrijvers over de

oorlog. Afl. 5.
11.30 Vincent. Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalle-tv. Wat sjoch ik?
14.10-14.30 Skoalle-tv. Rivieren yn

Fryslan. Les 5.

15.15 Jong zijn, zelfstandig worden.
Les 1.

15.45-16.00 (TT)Slapen kun je leren.
Les 4.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Gemengde huwelijken. Pro-
gramma over de overeenkomsten en
verschillen tussen een Nederlands-
/Joegoslavisch en een Nederlands-
/Nederlands huwelijk.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Wildspoor. 6-delige natuurfilm-

serie over de relatie mens-dier. Afl. 6
(slot).

20.00 ""Journaal:
20.20 Staatsloterij. Derde trekking.
20.30 Sport studio. De achtergron-

den van de sport.
21.03 Jan de Hartog. Na de bestsel-

ler, interview met deze schrijver van
o.a. Hollands Glorie.

22.00 NOS-laat. Actueel magazine.
22.45 Van quantum tot quark. Les 2.

(herh.).
23.15 Studio Sport. Met wielrennen:

de Ronde van Italië. Commentaar:
Mart Smeets: Nacompetitie betaald
voetbal.

23.40-23.45 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/RTBF 1
14.00-15.00 Schooltelevisie. 16.55 Va-
caturebank. 17.10 Nouba nouba, kin-
derprogramma met de tekenfilms Le li-
vre de la jungle en Kimbo. 17.35 Cam-
pus show, A different world, Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: La Mascotte.
18.05Les années coup de coeur, Ame-
rikaanse comedyserie. Afl.: Le bout du
tunnel. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19-00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.20 Uitslagen, lotto en
joker. 19-30 Journaal en weerbericht.
20.05Actualités a la une. (herh.). 20.10
Jours de guerre: La campagne de 18
jours, informatieve serie over het begin
van WO. II voor de Belgen. 20.25 Les
Kennedy du Massachusetts, 6-delige

Amerikaanse serie, Afl. 3. 21.25 Le Mu-
sée d'Orsay, 6-delige documentaire
over het Parijse museum. Afl. 1: Ding-
es a Monet, Tart du second empire.
22.20 Arts magazine spéciale Paris,
tentoonstellingen in Parijs, (herh.).
Aansl.: Weerbericht. 22.55 Laatste
nieuws. 23.15-23.25 Bourse, beursbe-
richten.

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

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

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

18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-
medieserie.

19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz..
20.25 Who dares wins. Engelse ac-
tiefilm uit 1982 van lan Sharp. Een
anti-atoombomorganisatie wil de
Amerikaanse ambassade in Londen
bezetten om als tegenprestatie een
onderzeebootbasis in Schotland te la-
ten opdoeken.

22.35 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie.

23.05 Journaal.
23.15 Soap. Amerikaanse comedyse-

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

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl 8.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 9. (herh).
10.50 Schooltelevisie.
11.50-12.05 Ak-zwo. (herh).
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Situation. Wir und die Kinder,

informatieve serie. Vandaag: Zuhau-
se auf dem Rummelplatz.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Auslandsbericht.

20.15 Weltweit.
20.45 Miami Vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Mr. Cool. De drugs-
wereld van Miami wordt beheerst
door een meedogenloze bende. Als
de bende een collega vermoord zet
Crockett alles op alles om de daders
te kunnen arresteren.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Einsichten, An-

sichten, Aussichten, portret van
Heinz-Werner Meyer.

22.45 Sport-Platz.
23.15 DDR vor Ort. Kein pfefferling für

Espenham, een reportage over een
nieuwe energiepolitiek voor de DDR.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Tele 21
19.00 Israëlitische kerkdienst. 19.30
Journaal, met simultaanvertaling in ge-
barentaal, weerbericht. 20.00 Coupe
d'improvisation, finale van dit voor de
vierde maal gehouden spel-, theater en
sportspektakel, vanuit Brussel. 21.50
Laatste nieuws, weerbericht en beurs-
overzicht. 22.20-23.50 Ciné-Club: Hon-
gaarse cyclus: «Blessures légères,
Hongaarse speelfilm uit 1983 van
Gyorgy Szomjas. (Originele versie met
ondertiteling).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Parcours. 17.15
Les chance aux chansons. 17.45 Cou-
sinez Avec. 18.00 Des chiffres et des
lettres. 18.20 Iniminimagimo. 18.35
C'est pas juste. 19.00 Carte verte, Ttl-
leul Menthe. 19.30TVS Infos et météo.
19.40 Papier glacé. 20.00 Teil quel.
20.25 Echo. 21.00 Sports. 22.00 Jour-
nal Télévisé et meteo. 22.30 Ciel Mon
Mardi. 00.30-01.00 Fusins.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 fllws). 7.32 Echo-maga-
zine, 7.50 Het levende woord. 8.10
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt.
9.07 Andere koffie. 10.07 M/V-Ma-
gazine. 11.07 Schone Kunsten.
12.07Echo-magazine (12.30 Nws).
12.55 Meded. t.b.v. Land- en
Tuinb. 13.10 Echo-magazine.
1407 Nieuwsradio. (17.30
Nw5).19.03 Sportradio. 21.03 De
plantage,; met om 21.03 De radio-
vereniging. 22.03 De Vlaamse
Connectie. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders.2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13,30
Als mensen veranderen. 13.54
Metterdaad Hulpverlening, 14.04
De Plantage, met om 14.10 Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15 04 Het spoor terug; 16 04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen.lB.o4 Boeken;
19 03 Passages, passanten. 20.03
Timboektoe, 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
Leeuw wordt wakken 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04 Angelique.
12.04 Steen & Been Show. 14.C-+

Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04 De
avondspits. 19.03 Dubbellisjes.
20.03 Vuurwerk. 21.03 Popkrant.
22.03 Poppodium. 23.03-24.00
Tracks,

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
j.f°-13.05 Nieuws voor doven ertijjjjhthorenden.

' -55 Welles nietes. Discussie met

' ürnalisten en publiek over een actu-

' ,el onderwerp, 0.1.v. Legien Krom-

f *' Ja, natuurlijk - De oplossing
l'- 4-delige documentaire serie over

i i?oLmilieu-Af|-4-'us Rowena en dezeehond. 6-deli-
!r.e Engelse serie naar het boek van
|i°wena Farre. Afl. 4. (herh.). Tante

'lam verleent Bernard Lacey on-<;r(_ak. Ze i^ g^fg,. nje( voorzien.

* I?in ' no9 iemar|d mee zou brengen.
'l/^ ""Journaal.

' ° Eindexamenjournaal. Nabe-
»,?7c°uwingen.1I?5 NCRV Sport op I. Tweeweke-
ils" sPortmagazine.
'„p Disney Parade. Tekenfilmma-,^'ne.'ff ""Journaal.

I^° (TT)Kerkepad. Vandaag: Ker-
lj " fondom de vesting.| *' Mother and son. Australische; i^edyserie. Afl.: Maggie takes a ho-

oi et verre paradijs. 3-delige En-
miniserie. Afl. 1. De Engelse

shton Hillary is opgegroeid in India.
"ij hier later terugkeert als officier

°eit de liefde voor zijn jeugdvrien-
vnnetje Anjuli weer op.
'3 On ren nu" Actualiteitenrubriek.
.J3"!j9 ""Journaal.j'^ ""Emmy Verhey. Vioolconcert
qpk Van Mozart. M.m.v. het Concert-f.et)ouw Kamerorkest 0.1.v. Eduardolfcuret.
!eJS-23.38 Huizen van Oranje. Kas-e|Oudegein te Nieuwegein. (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 51.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6.
09.00 Schooltelevisie.
16.25 Vernunft und Enthusiasmus.

Uit lm Zeitalter der Aufklarung, afl. uit
de serie Die Christen.

16.55 Ein Baggerfahrer im Braun-
kohletagebau. Afl. uit de serie Zwi-
schen Ostsee und Thüringer Wald.

17.15 Lebensalltag. Afl. uit de serie
Land und Leute: Marokko.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Natuurfilmserie.

Afl.: Dieren in de Rode Zee.
18.53 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Dörfer in Europa. 800 Einwoh-

ner und 3.000.000 Flaschen Wem,
portret van het dorp Kientzheim in de
Elzas.

20.15 Le Marais. Documentaire over
deze wijk in Parijs.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Meine Liebe Rabenmutter.
Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Frank Perry. De alleenstaande Holly-
woodster Joan Crawford krijgt on-
danks haar drukke baan de gelegen-
heid twee kinderen te adopteren.
Voor de buitenwereld speelt ze de
liefdevolle moeder. De werkelijkheid
thuis is soms heel anders.

23.20 Ernarungspsysiologie. Afl. 3:
Ernahrung für Berufstatige.

23.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met minister van WVC, Hedy d An-
cona. (8.00 Nws.). 9.00 Continu
klassiek. 11.00 Concertzaal. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium: Polutio. opera
van Donizetti. Wiener Symphoniker
en Koor van de Wiener Singakade-
mie 0.1.v. Oleg Gaetani m.m.v. so-
listen. 16.00 Het Kunstbedrijf.
17.00 In kleine bezetting. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30Muziek in vrije tijd. 19,10 Ka-

pel van de Koninklijke Luchtmacht.
19.25 Nederlandse pianomuziek.
20.00 Nws. 20.02 Onvoltooide
zwanezangen (1). 21.30 Literama.
22.30 Orgelconcert. 23.10-24.00
Muziek van eigen tijd.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Salsa salsa. 10 00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 De kerk in de bin-
nenstad. 13.30 Leerhuis. 13.40
Dagvaardig. 14.00 Rondom het
Woord. 14.30Jong zijn, zelfstandig
worden. 15.00 Schone wereld.
16 00 Op de rand van het recht.
16.30 Ombudsman. Inform. v.d.
rijksoverheid: 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en

Schippersberichten 18.00 Nws.
18.10Vers op vijf. 18.20 Uitzending
van GPV. 18.30 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Deutsch direkt. 21 00 Mest
en milieu 21.30 Het andere Euro-
pa. 22.00-22.30 Landschappen
tek. en schilderen. i

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

06.05 Tammy. Amerikaanse serie,
(herh.).

06.30 European Business Channel.
08.35 Tele-Boutique. (herh).
09.10 Die Springfield story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Gefrühstückt wird zu Hause.

Amerikaanse speelfilm, (herh.).
12.35 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie,
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Mandelgeschichten.
(herh.).

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

se serie. Afl.: Der Blinde und der Lah-
me. (herh.).

16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Lang
lebe der König.

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

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

Afl.: Nur Blumen für die Damen.
(herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Militarputsch. (herh.).
20.15 Die Entführung der Kari

Swenson. Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Stephen Gyllenhaal.

22.05 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Eine Chance für die Liebe. Re-

latie adviezen met Erika Berger.
23.40 Berühre nicht die weisse

Frau. Franse speelfilm uit 1974 van
Marco Ferreri.

01.30-001.35 Aerobics.

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

in Eden.
15.10 Brave new Wildemess.
15.35 A Kind of Living.
16.00 Children's SSVC.
16.30 Phoenix Hall.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Joint Account.
19.25 Brookside.
20.15 The Ron Lucasshow.
20.40 Top Gear.
21.10 A Sense of Guilt.
22.00 News and BFG Weather Re-

port.
22.30 Sportsnight.
23.30-00.30 Miami Vice.

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 NHL
ijshockey: de Stanley cup. 10.00 Ad-
venture hour: avontuurlijke sporten.
11.00 Handbal: Wk groep C, deel 2.
12.00Horse box. 13.00 Golf: Australian
super skins vanuit Fort Douglas.
(Queensland). 15.00 Motorsport:
Grand Prix van Italië voor 500cc. 16.00
Tafeltennis: EK voor dames en heren,
vanuit Gothenburg. 17.00 Internationa-
le motor sport. 18.00 Eurosport, what a
week! 20.00 Tennis: Wita toernooi van-
uit Berlijn. 21.00 Autosport: Duitse
kampioenschappen voor toerwagens,
vanuit Mainz. 22.00-00.00Golf: Austra-
lian super skins vanuit Fort Douglas
(Queensland).

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
daag: Angst urn Lucy. 09.00 SAT.I
Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag: Die
unnahbare Diva. 09.50 Teletip Test. ■Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Prinzes-
sin von St. Wolfgang. Duitse film uit
1957 van Harald Reinl. 12.15 Glücks-
rad. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Program-
ma-overzicht. 14.05 Koalabarchens
Streifzüge. 14.30 Teletip Geld. Aansl.
Horoskop. 14.40 Love Boat. Afl.: Sag
ihr, sic ist die Schönste. 15.30 Verliebt
in eine Hexe. 15.55 SAT.I Teleshop.
16.05 Bonanza. Afl.: Leichtes Spiel mit
Hoss. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nach-
barn. Australische serie. Afl.: Die letzte
Warnung. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl.: Alte Mörder vergisst man
nicht. 18.45 SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I
Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
Wetter. Aansl. SAT.I Bliek. 20.00 Hei-
ter weiter. 20.30 Justitias kleine Fische.
Duitse serie uit 1989 van Norbert
Schultze. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Mr.
Billion, Amerikaanse speelfilm uit 1977
van Jonathan Kaplan. 22.40 SAT.I
Bliek. 22.50 V - Die Ausserirdischen
Besucher kommen. Amerikaanse
science-fiction-serie uit 1983 van Ken-
neth Johnson. 23.40 Reiseins Lande-
sinnerevan Christian-Michael Doerner.
00.05-00.15 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
9.02, 10.02 en 11.02 Kort nieuws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Ruilbeurs, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15 02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg actueel, Agen-
da en Muziek. 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws 18.10 Rock-ola
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap, 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00. 5.00 en 5.30
Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Bergen Tapes Debate.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Horizon: The Child Mothers.
15.20 Fruity Passions.
15.50 Update USA: Energy Boom.
16.10 Advice Shop.
16.40 Volgens aankondiging.
18.00 Newsround.
18.10 Expo.
18.35 Update Europe: A long way
from home.

19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Style trial.
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor Bom.
21.30 Black in blue.
22.00 News.
22.30 Present Imperfect.
23.30 Newsnight.
00.15 The Late Show.
00.55 Weerbericht.
01.00-01.05 Wednesday's Viewing.

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

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 Club
MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 17.00 3 From 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 YO!. 20.00 Saturday Night
Live. 20.30 Club MTV. 21.00 MTV spot-
light. 21.30 MTV's Braun European Top
20. 23.00 MTV's Coca Cola Report.
23.15 VK Maiken Wexo.

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

Luxemburg/RTL
4,00 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. 16.00 Enteniagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanziq. +
Musik Non-Stop. 00.00-01,00
Traumtanzer.

Duitsland WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 MusikpaVillon. 12,05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15 00 Cafe-Kon-
zert. 16,05 Heimatmelodie. 17,07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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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
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.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 Ct p/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

Grieksesex
MARCHA 50 Ct p/m

320.325.55
* Eroslijn *

't duurt nog uren voor we in
slaap vallen (50 ct.p.m.)

06-320.321.22
Bianca belt jou

regelrecht
géén gezeur met bandjes

maar levensecht!!
Info na elk verhaal

06-34032055 - 50 et p/m
Als lna een nachtje bij haar

knappe vriendin logeert
begint het met een spelletje.

dan Lesbisch
06-320.329.25 - 50 et p/m
Ze ziet alles in de spiegel.

Een mooi blond meisje, leert
het van een ervaren man.
vooral Grieks

06-320.321.30- 50 et p/m
Vijf dames genieten van het
hoogtepunt met 5 heren, op
het nummer dat niet liegt.
echte lifesex

06-320.321.32 - 50 et p/m

Door de drukke stad haast
Ine zich naar haar vriend.

Regenjas, nylons. Zo wil hij
het. Verder niets.

06-320.330.61
50 et p/m

Het meisje met de
wondermooie

benen vergeet alles als de
man veel verder gaat dan

nodig is.
06-320.326.70 - 50 et p/m

In plaats van huiswerk doen
ligt Femmy naakt te zonnen

op 't balkon. Dan belt die
man aan....

06-320.323.85
50 et p/m

Twee gespierde naakte
jongens

poseren voor de amateur.
Steeds heter, totdat ze

het....doen!!
06-320.326.91 - 50 et p/m
SM. Ze is kil en hooghartig.
Ze moet niets hebben van

SM onzin, maar op die
zolder vindt ze haar....

leider
06-320.326.92 - 50 et p/m

Eindelijk vonden we 2
knullen die zich werkelijk

bloot geven.
Life-sex

Homo, diepgaande actie.
06-320.321.33 - 50 et p/m

De Super-
contactenbox

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

Probeer het maar...op
06-320.324.30. Trouwens

als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL op nummertje

06-320.328.29 - 50 Ct p/m

De Wip-ln box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op 06-
-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en....jij
mag best meedoen op

06-320.324.90 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje.

06-320.328.38 - 50 et p/m
"En zo serveer je voortaan".
Madame genietvan 't meisje
in 'n slipje en op hoge hakjes

Lesbisch
06-320.330.19 - 50 et p/m

Fijn, de box voor
volwassenen
is terug. De box met

volwassen intieme bellers
06-320.327.88 - 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Geboeid kijkt ze toe hoe hij

haar
slipje

opspeldt bij die anderen. Zal
ze nu net als die andere
meisjes leren om te....

06-320.330.51 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen ver-
wend worden sexrelatielijn

06-320.320.44
Een jongstel komt voor Life-
sex. Ze hebben koorden bij
zich, want ze houden van
Boeiende sex...
06-320.330.09 - 50 et p/m
Als haar mooie getrouwde

vriendin in geldnood is grijpt
Freya de kans. Ik help je als

jij me vannacht....
Lesbisch

06-320.330.52 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Voor 't eerst gaat 't verder
dan een handje en een

zoentje. Met een getrouwde
man ontdekt Bea

Sex.
06-320.329.23 - 50 et p/m

Opwindendevrouwen en
hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33

Trio-Bisex-Box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid. Tippelbox

06-320.326.66
Trio bisex

Als Jane bij Els en Rob op
visite is gebeurd waar ze

naar verlangt en bang voor
is... Trio Grieks

06-320.326.71 - 50 Ct p/m
Ze is mooi en veeleisend.

Nooit krijgt ze genoeg, maar
met 2 sterke
knullen

vergeet ze haar....man.
06-320.326.73 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m
In-Afrika leren ze Angela de
vreemdste sex in een bor-
deel met mannen die van

Grieks
houden.

06-320.326.90 - 50 et p/m
Wat Anky zich voorstelde
van sex, waar ze naar ver-
langde en nooit van haar

man kreeg, geeft een
Jongen

06-320.326.93 - 50 et p/m
Marga verzet zich nog wel,
maar als ze voelt dat die

grote sterke man
Grieks
wil, dan...

06-320.323.84 - 50 Ct p/m
Als haar ouders uit zijn belt
Wendy 2 mannen. Ze ko-
men, en voor de spiegel

leren ze haar...
Triowerk

06-320.323.86 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

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

Natasja doet het met
2 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m

Buurvrouw Chantal
voor echte

Ordinaire sex
-6-320.328.01 - 50 et p/m

Meisjes samen onder
De douche

06-320.328.88 - 50 et p/m
Opwindende spelletjes met
Rijpe vrouwen

06-320.329.01 - 50 et p/m
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-box

06-320.330.01 - 50 et p/m
Dames, versier 'n af-

spraakje. Bel de
Afspreekbox

06-320.330.77 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m
Gay voor twee

Samen op één lijn zonder
tussenkomst van operator of

andere luisteraars.
50 ct.p.m. 06-320.326.40

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Kontakten/Klubs
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.
[I , —

Om een lang
verhaalkort

te maken.
Een aanbieding. IW Aanbieding nummer 3:

Maar niet zomaar één.Want 'plés f Software Plus Cursus.Hetbeste
het gaat hier om bekende 'lIIèB. f wt**^ op het geoiedvan tekstverwer-
en zeer populaire namen. 'JÊ^_ .f ||||llllW*>11, spreadsheets en database
Om een PC, een printer en lllPjli W'l"."'''"'.''^ m6t daarop toegesneden
diverse softwarecursussen. i^fflli nii|ll'ij|l|lil","l"r *"' ~-**ÊÊ~* cursussen. Nog nooit waren deze

We stellen ze even aan u combinaties zo voordelig,
voor. Maar dan moet u in aktie '''*'* j WordPerfect 5.0 (NL). Dit tekst-
komen. Want ja, hoe gaat dat met verwerkingsprogramma kost normaal
populaire merken. ledereenwil ze heb- « f 1.695,- (ex. BTW). De cursus: f 1.600,- vrij van
ben. Terwijl er maar weinig zijn. BTW (4 dagen). Nu samen: f 2.494,- (ex. BTW).

Bijvoorbeeld van de IBM PS/2 30-H3l. Wat dacht u van de HP Laserjet lIP. Lotus 1-2-3 versie 2.2 (NL). Normaal:
Normaal f 8.050,- (ex. BTW). Nu f 4.655,- (ex. Andersf 4.395, (ex. BTW), nu f 2.995,-(ex.BTW). f 1.550,- (ex. BTW). De cursus: f 1.200,- vrij van
BTW). Neemt u meer dan 3 stuks, dan slechts Bij meerdan 3 stuksf 2.795,- (ex.BTW) per stuk. BTW (3 dagen). Nu vragen we voor dit spread-
f 4.440,- (ex. BTW) per stuk. Deze Laserjet doet zn naam eer aan: 4 sheetprogramma plus cursus slechts f 2.095,-

Deze IBM PS/2 heeft een 10 MHz 80286 pagina's per minuut. Van hoge afdrukkwaliteit (ex. BTW),

microprocessor. Eén 1.44 Mb 3.5 inch diskette- (300 dpi voor tekst en graphics). Is compatibel dßase IV (NL). De software is normaal
station, een 30 Mb harde schijf en IMb werkge- met de HP MasteiType software bibliotheek en f 2.295,- (ex. BTW). De cursus: f 1.200,-vrij van
heugen (uit te breiden tot 4 Mb op het werkt met alle populaire softwarepakketten. BTW (3 dagen). Nu database èncursus: f 2.595,-
-systeemboard). De HP Laserjet drukt af op losse vellen, (ex. BTW). U kunt de cursussen volgen in het

Hij heeft een PC-AT busstructuur met 3 adreslabels, transparanten en enveloppen.Isuit Opleidingscentrum van hetInfotheekfiliaal biju
uitbreidingsslots, een monochroom beeldscherm te breiden met extra papierinvoer, geheugen, in debuurt.
(8503), een uitgebreid toetsenborden als bestu- printertalen en extra fonts. En neemt maar een Voormeer informatie en voor bestellingen
ringssysteem: DOS 3.3 (NL). Deze IBM wordt hoekjevan uwbureauinbeslag.Deze HP leveren kunt u bellen: 06-0171. Van maandag t/m vrij-
franco huis afgeleverd. we ook franco huis af. dag,van 09.00 uurtot 17.30 uur, is dat gratis.

*$> INFOTHEEK HELPT U VERDER.

INFOTHEEK - HEUVEL 58 ■ 5664 HM GELDROP

■

Tbekedder, R

- .jfcßy^' MwC ■ BHüu^kt-*' -.-

j| ir^ F*| EP*" -"fÉ^ 3 Bij Hennes & Mauritz
tl ;_-■- '^ïjr^C^ ■■! j^||L ':.* vindje blitse kleren

<ii^ W' waarin ie zo naar Hawai
-Jfcj A j^| kan. Zoals voor jou deze

E^ hippe bermuda vol bloe- il

'T^Fm !.!■■ S^f -ffVvil B** men en strepen en dit
's— JaJÉÊO mWÊmê romantische rokje met

L^Jk^ÉË^v^ *'■' \^&lmmim^m^mhm ■■■ --^■K^ '^P^K^I

*^i C. -K ♦*"* bijpassend topje voor je
> f 'ttPSI^V _____r;_L_______^?____i BéÜJ* .-" "*s^Zf Jtti wt2Kmwr**JÊ jealles om samen in de

■nr zon te stralen. In alle
I HkJÏ'^ B\s Hl soorten en maten. Voor

■ MS item een te gekke zomer toe-
kedder on de bietsj.

V ioo% katoen single jersey

'\s> JÊ maat 98-170

V TiÉk'^ B

100%katoen V ||, 1| Bjfl #
in koraal en geel, VJ Kt Jm m*^Ê # Bf Mmm

Saroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908.

't is moeilijk om bescheiden
te zijn, als je de beste bent!

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

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

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR U!M
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!!

Privéhuis Michelle
8 leuke meisjes

Nieuw! Roswita jong en supersexy

045-228481/229680.
045-326191
Escortservice. All-in.

G.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

Te huur
p. uur, p. dag, p. week, zeer
mooi inger. appartement,

spec. voor paren of koppels.
Info. 045-230789.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393, meisje gevraagd.

ZakenmenseHi
kiezen hun privé-adres

bij bem. Buro Venu .J'
Inschr. dames. 043:g?,'->

Gezellige
dames J

charmant, discreet, be |
ken u thuis of in ho"5

045-311895^
Privé en escOfl

045-7209 Ijp^
Voor Piccolo's .

zie verder pagina^^l

EN WlN^
IN DE

LIMBRICHTERSTRfi6T - SITTfIRP
SPEKTAKULAIRE LOTERIJ VAN 7 MEI T/M PINKSTEREN

Wekelijks voor honderden guldens aan prijzen:

1e prijs draagbare kleuren televisie t.w.v. ’998,'
2e prijs magnetron I.w.v. ’649,-
-3e prijs dames- of herenhorloge ... t.w.v. ’350,-
-12 waardebonnen van .’50,-

-"Opzaterdag 26mei worden om 11.00uurv.m. deprijzen getrokkenvoor hetportiek
van schoenmagazijn Durlinger (midden in de Limbnchterstraat).
Op Pinksterzaterdag worden om 17.00 uur eerst de weekprijzen getrokken en daarna de
HOOFDPRIJS: een VIDEOCAMERA t.w.v. 2198,-. Deze hoofdprijs
wordt getrokken uit alle loten van de totale aktie, waarop nog geen prijs gevallen is.

WAT MOET U DOEN:
Koop dus vanaf maandag 7 mei bij de 42 deelnemende winkeliers herken-
baar AAN HET GROENE RAAMAFFICHE. VOOR lEDERE BESTEDE ’lO,- ONTVANGT 0
een GRATIS LOT. (Bij aankoop van b.v. ’lOO,- ontvangt u 10 loten etc.)
Na het lotvoorziente hebbenvan uwnaam enadres, deponeren in de daarvoorbestemde
bussen bij de deelnemendewinkeliers.

Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht, indien naam en adres zijn ingevuld-
vergunning K.v.K. 90/03 dd. 24-04-1990. Aantal deelnemersbewijzen max. 300.000

KOM KOOP EN WIN BI) EEN VfïN DE SPECIfifiLZfiKEN
VfiN DE LIMBRICHTERSTRfifiT SITTfïRD



Oneerlijk
hit Cretaris Menten van het
"inw en tamboerkorps Odeon
taar 'let niet eerlijk. Al drie
Wio treec't 2Ün muziekgezel-
Str °P tijdens de TerwinselerroKUtmarkt- En dat wordt nu
hnr eens vermeld. Maar dat de
«epw e sPeelt. staat er wel
lteer

s biJ en die heeft al twee
éi-n .Verstek laten gaan. Ere wie** toekomt.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente
Heerlen zit door een misreke-
ning met een financiële tegen-
valler van 1,7 tot 1,8 miljoen
gulden.

Haarstukje
fie| en. in VUjtingen wonende
k'iju9 m® zaterdagmiddag bij
l.aa j aastric/itse kapper aa?i de
ison met een haarstukje van
L£ Sulden. Eerder had hij dat
tiQp,en Qekregen nadat hij zijntan, haarstukje had afgege-
■'9e J reParatie. Toen hij zijn
Wn weer in handen
jOue, ; Wa-s hij niet tevreden
jQa het. resultaat. Tijdens een
lel; r°P volgende woordenwis-'"aiiri 9riste hij het leenstuk
iteu j

e toonbanfc en zette het op
I(3". Met de handen in het
"a.i eed de kapper hiernaWte bij de politie.

Vorig jaar beloofde het college de
raad positief te zullen adviseren
over een gemeentegarantie aan de
Stichting Huisvesting Bejaarden
Limburg. Die zou daarmee een le-
ningkunnen aangaan voor de finan-
ciering van de bouw van zestig een-
gezinswoningen in de wijk Husken.
Op dat moment bedroeg de markt-
rente zeven procent.

„Hoogstwaarschijnlijk door de ge-
beurtenissen in het Oostblok", zegt
wethouder Hub Savelsbergh.

Maar het college stelde als voor-
waarde dat de financiering pas werd
aangegaan 'zodra de marktrente
verder zou zijn gedaald. Deze ver-
wachting werd echter niet bewaar-
heid. Integendeel: de rente steeg.

Rente stijgt na verlenen gemeentegarantie voor zestig woningen HEERLEN - In de komende
jaren zal de gemeente Heerlen
veel aandacht besteden aan de
verbetering van de stadsauto-
weg. Met name het gedeelte
ter hoogte van winkelcentrum
't Loon wordt door de dienst
Openbare Werken aangepakt.
Daar rijden namelijk veel
auto's met ongeveer dezelfde
snelheid naast elkaar.

Van onze verslaggever

Misrekening Heerlen
kost bijna 2 miljoen Over de aard van de aanpassingen is

alleen bekend dat de afslag naar de
Looierstraat veranderd moet wor-
den. Deze weg wordt een belangrij-
ke toevoerweg naar de in het cen-
trumplan opgenomen nieuwe kan-
torenbuurt.

Waarschijnlijk krijgt de autoweg
een aparte afslaglus naar de Looier-
straat. De grote cityring (Groene
Boord, Spoorsingel, Looierstraat,
Antwerpseweg, Welterlaan, Ruys de
Beerenbroucklaan) moet trouwens
onder handen genomen worden.
Om. de stadsautoweg te ontlasten
vindt Openbare Werken dat de auto-
snelweg A76 (Aken-Eindhoven) een
op- en afrit moetkrijgen naar de Im-
stenraderweg. Dit zou ook gunstig
zijn voor de bereikbaarheid van
Kerkrade.
Voor het gevaarlijke kruispunt
Breukerweg-Wij ngaardsweg op De
Koumen is subsidie ingediend in
het kader van de 'Actie -25r/< ver-
keersslachtoffers. Het verkeers-
licht Groene Boord/Putgraaf/Gast-
huissstraat wordt spoedig aange-
past, terwijl het kruispunt Molen-
berglaan-St. Franciscusweg zoda-
nig wordt aangepast dat daar het
verkeerslicht kan vervallen.
In het centrum wordt extra aan
dacht besteed aan de fietsers en ge
handicapten. Eén van de maatrege
len waaraan wordt gedacht, is hel
gunstiger afstellen van de verkeers
lichten op de kleine cityring. Nt
moeten fietsers lang wachten bi.
elke kruising.
In de nota van de dienst Openbare
Werken staat ook dat de riolering in
grijpend moet worden aangepakt
Dat gaat de burger geld kosten. De
raad moet nog beslissen of de riool
rechten ineens omhoog gaan naai
250 gulden of dat gekozen wordl
voor geleidelijke verhoging in viei
of acht jaar.

Plan voor
commissie

'knooppunt'
Van onze verslaggever

HEERLEN/MAASTRICHT -De ge-
meenten Heerlen en Maastricht
overwegen om een gezamenlijke
raadscommissie Stedelijk Knoop-
punt in te stellen. Hiermee gaan bei-
de steden voortvarend verder met
de intensivering van hun samen-
werking. Een feit waarwoor ze door
minister Alders van VROM al ge-
complimenteerd zijn.

Er zijn nog meer plannen: de sociale
vernieuwing wordt ook samen aan-
gepakt en verder zijn er afspraken
gemaakt over structureel overleg
tussen de wethouders in beide ste-
den met dezelfde,portefeuille.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Informatie-avond
over

transport

Vervelend
De zestig woningen zijn klaar. De
stichting moet nu afrekenen met de
aannemer die het geld heeft voorge-
schoten. En dat is vervelend, want
de rentestand bedraagt momenteel
bijna 9,5 procent. Heerlen polste
nog wel de minister, maar deze
bleek niet bereid op te draaien voor
het renteverlies, uit vrees voor pre-
cedentwerking.

Heerlen moet daarom een lening ga-
randeren, die aanzienlijk duurder
uitvalt dan wanneer ze vorig jaar
was aangegaan. Over de komende
tien jaar scheelt dat een bedrag van
1,7 tot 1,8 miljoen gulden, oftewel
jaarlijksruim 170.000 gulden. 'Geboortegolf

in dierenpark
" Er was meteen al 'kraam-
visite' voor liet zwarte
ezeltje en zijn moeder.

Foto: PETER ROOZEN

Commissie legt oproep SP naast zich neer

Kinderen blijven
Afcent bezoeken

Het college komt nu naar de raad
met het verzoek in te stemmen met
het verstrekken van de (dure) ge-
meentegarantie. Dit ook omdat de
men vreest dat de rente nog verder
zal stijgen.

Brievenbus(2)
fróerf001' had ik kunnen be-
?oi( l en dett dat ik mij nog eens
bijt, 2*9'ioude?i met- zaken als

eld het verschd tussen
toje?.»l>air en nodulair gieU
ifouM aj-dus de schrijver. De
de u locht voor het boekje voer-
«n vlm kriskras door het land
m a°°Tat in de randstad zocht
9e (je 'jhiefmateriaal op vanwe-
"estiQ^aar in vr°eger tijden ge-
?icli ~. ■ gieterijen. En waar hij
"e/g PVerigens ergerde aan de
%i P^te?i die hij moest maken
ten, rehieven te kunnen benut-
*in'dt Lp 1 onn°dige drempel,
(te j. hermse. „Wat is immers
%e^st,aansreden van een ar-
tt K

de kostendrempel voor
k, *j tenti^le bezoeker zo hoog
9e|w,er van het archief geen
"rar.. wordt gemaakt?"u 9 hij zich af

Brievenbus
jöen Hde hand van de Sittar-

|l)oe, .ar Frans Hermse is een
V>\i SJe Verschenen over brieven-|se„ en- Hangende brievenbus-
l^'o^6)' £e verstaan. Er schijnt
\khii S nd weinig over dit ver-

el te 2Vn geschreven.
6^ 'ctatste ijzeren brieven-
Wuvt 1 berden vervangen door

' o^' zag de " schrijver

"!ee, m. aanleiding om een
ï^hrii in de 'postafe geschied-
'<too|<. 9' °P te vullen. Hermse

'*-iorU hlet a^een in de kunsthis-

'■ lian c^e aspecten van de oude,
hig^n.de brievenbus maar
"tt't r)2lC'' oo'c e2*9 met de rol

sP°orwegen bij het post-
! V0?-

er en /iet gieterijwezen.
P Q9e u'ee'c heeft de schrijver
&.aa e'1 Waag /iet ee?-ste exem-

' 'a'kt i
1 zVn boe'c 'Neder-

I ciePiSe 'lan9brieue?ibussen' o/Ji--1 gepresenteerd.

Savelsbergh hoopt de schade te be-
perken door de toekomstige rente-
ontwikkeling beter in te schatten.
Men kan kiezen voor een lening met
een korte looptijd, in de hoop dat de
rente zal dalen, of voor een langlo-
pende lening, ervan uitgaande dat
de rente nog verder zal stijgen. De
raad zal zich hier later over moeten
uitspreken.

BORN - Het dierenpark in Bom
heeft er in korte tijd drie 'aan-
winsten' bij gekregen. Mede-
werkster Lon Ehlen kon gisteren
opgetogen melden dat er achter-
eenvolgens een rendier, een nan-
doe en een zwarte ezel zijn gebo-
ren. Rendieren aanschouwden in
het Bornse dierenpark al vaker
het levenslicht, maar geboorte-
kaartjes van nandoe's en zwarte
ezels konden nog niet eerder
worden verstuurd. De nandoe,

een struisvogelachtige, verblijft
de komende drie a vier weken
nog onder de broedlamp in de
kweek-unit van het park, zodat
het beest voorlopig nog niet door
het publiek kan worden bewon-
derd. Of het een mannetje of
vrouwtje is, kan Lon Ehlen nog
niet vertellen. „Dat is bij struis-
vogelachtigen vrij moeilijk na te
gaan. Pas als hij of zij wat groter
is, zullen we een geslachtstest af-
nemen", zegt ze. Het rendier en
dezwarte ezel zijn vanafvandaag
al te bewonderen.

Volgens de commissie zijn zowel
kinderen als ouders tot nu toe erg
enthousiast over de bezoeken aan
Afcent. „Wanneer er desalniettemin
van die zijde principiële bezwaren
rijzen, zal daar uiteraard rekening
mee worden gehouden".

Enthousiast

om de vrede te handhaven wordt
aandacht besteed aan de aanwezig-
heid van vele groepen van mensen
met andere ideeën en andere ge-
loofsovertuigingen. Kennismaking
met kinderen van diverse nationali-
teiten op de Afcentschool wordt
daarom zinvol geacht", aldus de
commissie in een verklaring.

Heerlen gaat dure
apparatuur merken

Auti-diefstalprojectvan politie, gemeente en winkeliers

Aids

Brievenbus(3)
*Af '

kT 9oed, in het PTT-mu-
%, 7 eeg Hermse wel alle me-
V^ 9' De oud-directeur
Hg a, an 'iad in de jarenzeven-
Üq.<x Ti?Vis een boek aan de stan-

evenhus gewijd.
'iteT-Q. erder u;as er weinig aan
'e>i(a Ur te krijgen. In het bui-

efctt\ aren wel verschillen
t*erj ci er'ceii over brievenbussen
Met lfnen> niaar die repten

nauwelijks-over Neder-
J>c_n i exe,npiaren. De uitgever
ape/c i "ieutüe Nedertandse
'tftrlp i> Sittardse stichting

Jjig n
, Beitgens, zat dus i«ei-

Mn °eite hoeven doe?i om dea°e te slijten.

Volgens de commissie beantwoor-
den de bezoeken aan de doelstelling
van het vredesproject. „Bij gelegen-
heid van 45 jaarbevrijding willen de
openbare scholen in Heerlen stil-
staan bij het begrip vrede. Vanuit de
vraag wat we allemaal kunnen doen

HEERLEN - De Heerlense openba-
re scholen gaan gewoon door met
het bezoeken van Afcent-hoofd-
kwartier en -school in Brunssum.
De commissie Openbaar Primair
Onderwijs heeft de oproep van de
Socialistiese Partij om onmiddellijk
een einde te maken aan de bezoe-
ken, die voor deze en komende
maand op het programma staan,
naast zich neergelegd. De SP is ei-
fel op tegen dat de scholieren in het
kader van een vredesproject uitge-
rekend te gast zijn bij een 'bij uit-
stek militaire organisatie.Overigens doen niet alle onderne-

mers mee aan het project. Vier van
de in totaal achttien Heerlense win-
keliers in deze branche haakten niet
in op het plan van politie en ge-
meente. Maar volgens Glerum komt
dat nog wel: „Klanten gaan immers
vragen: waarom jij niet, en hij wel?"

woordelijkheid is van elke gemeen-
te zelf."

HEERLEN - De politie en de ge-
meente Heerlen hebben in samen-
werking met veertien plaatselijke
ondernemers die tv-, audio-, en vi-

huisnummer in het toestel kan gra-
veren en vervolgens laten registre-
ren bij de politie. Zo moet diefstal
en heling onaantrekkelijk worden
gemaakt.

deo-apparatuur verkopen, het
startsein gegeven voor het project
'merken en registreren. Bij aan-
koop van een televisie of videore-
corder krijgt de klant een gratis
merkset waarmee hij postcode- en

De merkset, die de winkeliers ook
afzonderlijk te koop zullen aanbie-
den, bestaat naast drie 'merkpen-
nen' uit een registratiekaart, atten-
tiestickers en twee waarschuwings-
stickers. Met het project is voor dé
gemeente en politie een bedrag van
zes- a zevenduizend gulden ge-
moeid. De ondernemers betalen de
aanschaf van de merksetjes.

HEERLEN - 'De transportsector en
het Europees Stimuleringspro-
gramma voor Oostelijk Zuid-Lim-
burg'. Over dat onderwerp wordt
vandaag in Motel Heerlen een infor-
matie-avond gehouden voor trans-
portbedrijven en aanverwante fir-
ma's. Tijdens de bijeenkomst -een
initiatiefvan de NOB-Wegtransport
en het programma-management sti-
muleringsproject Oostelijk Zuid-
Limburg- zal uitgebreid aandacht
worden besteed aan individuele en
collectieve steunmaatregelen voor
transportbedrijven in deze regio.

(ADVERTENTIE)
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Inleiders zijn de heer Quax van
NOB-Wegtransport die in zal gaan
op mogelijkheden tot samenwer-
king in de transportsector in Ooste-
lijk Zuid-Limburg, de heer Broos
(programma-management stimule-
ringsproject) die het zal hebben
over de subsidiemogelijkheden en
de heer Donders (Stichting Telema-
tica Platform), die een lezing houdt
over de de kansen die telematica
transportbedrijven kan bieden. De
informatie-avond begint om 20 uur.

„Als dieven weten dat ze hier in
Heerlen niets meer hoeven te stelen,
omdat de goederen toch gemerkt
zijn, dan gaan ze wel ergens anders
heen", zéi een winkelier gisteren tij-
dens een voorlichtingsbijeenkomst.
Maar het verplaatsen van criminali-
teit naar omliggende gemeenten is
volgens preventie-coördinator W.
Glerum niet de bedoeling van het
project: „Hoewel het nu eenmaal
een feit is dat preventie een verant-

9o? }>Je dan tijgers in deKon-
braa s het goed is wordt deze
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hidpteindeliJk komi de vol-
V-) rel, Vraag aan bod: hoe zoub-iia^ren wanneer blijkt datJe. „ een enkele seksuele escap-
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Van onze verslaggever

Stadsautoweg
wordt aangepakt

Heerlen wil ook op- en afrit naar A76
HEERLEN - De Heerlense wethouder Hub
Savelsbergh noemt het 'frustrerend' dat de
aanleg van de Zwart 1 mogelijk niet door-
gaat. Zoals bekend stelde het ministerie van
VROM onlangs in een advies aan de Raad
van State dat deze geplande weg niet nodig
is. „De Heerenweg kan niet alleen de huidige,
maar ook de toekomstige verkeersstroom
aan", zo luidde het advies verder.

De Raad van State doet eind juli uitspraak.
De kans is groot dat het advies van VROM
wordt overgenomen. Daarmee zou de Zwart
1, die ten oosten van Heerlerheide zou komen
te liggen, niet doorgaan. De financiering is
rond, de diverse overheden hebben 34 mil-
joen gulden bijeen gebracht.

.Heerenweg op het dak. Ik voorzie een actie-
comité net als op de Schaesbergerweg. Die
mensen komen dan bij mij protesteren, ter-
wijl ik bijzonder weinig kan doen."

„Als de tegenstanders het gedaan krijgen dat
deweg nietbij hen voor de deur wordt aange-
legd, heb ik over vijfjaar debewoners van de

'Advies Zwart 1
frustrerend'

Wethouder Hub Savelsbergh:

Dinsdag 22 mei 1990 " 11
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Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons heeft omringd, delen wij u mede
dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan,
mijn inniggeliefde man, vader, schoonvader, onze
fijne opa, dierbare broer, zwager, oom en neef'

Frits Kroeze
echtgenoot van

Maria Catharina Josephina
Gulpers

Hij overleed op de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Schaesberg: M.C.J. Kroeze-Gulpers
Schaesberg: Annie Janssen-Kroeze

Theo Janssen
Patrick en Erie
Familie Kroeze
Familie Gulpers

6371 GS Landgraaf, 21 mei 1990
Frans Erenslaan 51
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 25 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Leen-
hof, waara de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 24 mei om 17.00 uur in de
Mariakapel te Leenhof.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.15
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons erelid, oud-be-
stuurslid en oud-penningmeester

Frits Kroeze
Zijn inzet en enthousiasme voor onze vereniging,
werden onlangs beloond met een koninklijke on-
derscheiding.
Wij zullen zijn hartelijkheid en betrokkenheid met
onze vereniging, in dankbaarheid blijven geden-
ken.

Bestuur en leden
R.K.V.V. Kolonia
Landgraaf

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons lid

Frits Kroeze
Zijn werk en inzet voor Kolonia zullen voor ons al-
tijd een voorbeeld blijven.

Supportersclub
R.K.V.V. Kolonia, Landgraaf

t I
Aan het einde van een stralende lentedag hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze fijne vader en mijn zoon

Harrie Verbruggen
* 6-5-1941 t 20-5-1990

Roermond: HannieVerbruggen-van Nuland
Natasja
Axel

Veghel: J.J. Verbruggen
Familie Verbruggen
Familie van Nuland
Th. van de Ven

Belleboom 28, 6041 PR Roermond
Ter intentie van Harrie wordt heden dinsdag22 mei
om 18.30 uur een avondmis gehouden in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Herten, waar tevens
gelegenheid is tof schriftelijk condoleren.
Gelegenheid om afscheid te nemen heden, dinsdag
van 17.30 tot 18.00 uur in het mortuarium van het
St. Laurentiusziekenhuis te Roermond.
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
vrijdag 25 mei om 10.30 uur in de St. Lambertus-
kerk, Markt te Veghel, waarna debegrafenis plaats-
vindt op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst vrijdagmorgen in de kerk, waar te-
vens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag 23 mei om 20.00 uur in de
St. Lambertuskerk.
Voor de avondwake is er vanaf 19.30 uur gelegen-
heid om afscheid te nemen in het Regionaal Rouw-
centrum, Mr. van Coorthstraat 9 te Veghel.

Tot onze verslagenheid berichten wij u het tochnog onverwachte overlijden van onze direkteur, de
heer

H.A.M. Verbruggen
op de leeftijd van 49 jaar.
Zijn liefde voor het vak, zijn inspirerend enthou-siasme, grote inzet en betrokkenheid met alle me-
dewerkers en medewerksters vormen voor ons eenvoorbeeld dat in onze herinnering zal blijven voort-
leven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte en
steun in deze moeilijke dagen.

Direktie en medewerkers van
Aannemersbedrijf Sondermeijer
Aannemersbedrijf Tinnemans
namens dezen
ir. C.M.F. Buers
ing. R.W.J. Sondermeijer

Postbus 265, 6040 AG Roermond
't Sittert 6, 6077 NN St. Odiliënberg

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
selinge overlijden van onze sponsor, de heer

H.A.M. Verbruggen
Zijn persoonlijkheid zal steeds in onze herinnering
blijven voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe.

Bestuur en leden
Sondermeijer
S.V. Ludentes
St.-Odiliënberg

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
menvan het overlijden van onze direkteur, de heer

H.A.M. Verbruggen
Wij zullen hem in onze herinnering bewaren.Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinde-
ren. _

Bestuur en leden
personeelsvereniging
Aannemersbedrijf Sondermeijer

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, geven wij kennis dat heden plotseling
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Frans Bos
echtgenoot van

Lieske Brandts
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: Lieske Bos-Brandts
Amstenrade.' Leon Bos

Gieljo Bos-van Gemert
Maud, Cecile

Amstenrade: Patrick Bos
Frieda Bos-Olive
Tristan

Geleen: Nick Bos
Marly Rosbeek

21 mei 1990
Parallelstraat 86
6436 BS Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 25 mei om 11 uur in de parochiekerk van
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade,
gevolgd door de begrafenis op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
de Universele, Hoofdstraat 100.
Bezoekgelegenheid heden dinsdag en woensdag
van 14-15 uur en van 19-20 uur, donderdag van 19-
-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotselinge overlijden van de secretaris van het
schoolbestuur van de "Stichting Katholiek Onder-
wijs Amstenrade", de weledele heer

F. Bos
Wij leven in de verwachting dat niet de dood het
laatste woord heeft, maar het leven.
Jezus' leven heeft ons deze boodschap gebracht.
In zijn sterven en verrijzenis verstaan wij ons men-
selijk bestaan.

Het bestuur van de"Stichting Katholiek
Onderwijs Amstenrade", directie,
onderwijzend en onderwijssteunend
personeel en leerlingen van basisschool
"De Verrekijker" te Amstenrade

Amstenrade, 21 mei 1990

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van de heer

Frans Bos
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij gedurende 25
jaar met ons samen in het bestuur tot stand heeft
gebracht.

R.K. Kerkbestuur
Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen
Amstenrade

21 mei 1990

Wij willen jerust gunnen
al is vol droeflieid ons hart.
Je lijdenzien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden, rustig en kalm, van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster en tante

Nelly Waterham
echtgenote van

Sjaak Kort
op de leeftijd van 56 jaar.

Sittard: S. Kort
Susteren: F. Kort

Y. Kort-Janssen
Kirsten, Sven

Oud-Heusden: R. Kort
L. Kort-van Dijk
Jimmy

Holturn: H. Kort
I. Kort-Ruers

6136 VN Sittard, 21 mei 1990
St. Josephplantsoen 13
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 25
mei 1990 in de Johanneskerk, Mgr. Vrankenstraat 9
te Sittard om 14.00 uur, waarna de begrafenis aan-
sluitend zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemde kerk.
Geen bloemen.
In plaats daarvan wordt uw giftvoor de kankerbe-
strijding bijzonder op prijs gesteld, welke u in de
daarvoor bestemde collectebus in de kerk kunt de-
poneren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat toch
nog onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Zef Lamme
weduwnaar van

Eugenie Martens
«echtgenoot van

Tiny Hoogendijk
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagerheide: Tiny Lamine-Hoogendijk
Den Haag: Jo Lamme
Den Haag: Jos Fransen

Amsterdam: Chrit Kölgen
Andrea Smit
en zijn kleinkinderen

6371 LJ Landgraaf, 20 mei 1990
Paganinipassage 30
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 23 mei a.s. om 12.30 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake heden, dinsdag 22 mei om 19.00uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden dinsdagvan
18.45 tot 19.00 uur in de rouwkapel van Lindeman
Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

t
Levensvreugdig, vol goedemoed en tot het laatst plannen makend, is, op
62-jarige leeftijd, onverwacht van ons heengegaan, voorzien van het h.
oliesel, mijn lieve vrouw, onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma

Stientje Veerkamp
echtgenote van

Guus Te Baerts
Heerlen: Guus Te Baerts
Heerlen: Marij Debets-Te Baerts

Guus Debets
Utrecht: Hans Te Baerts

Roosmarie Ramakers
Heerlen: Armelies Goffin-Te Baerts

Felix Goffin
Hanka, Torn

Heerlen: Gertie Schloesser-Te Baerts
Peter Schloesser

6415 VK Heerlen, 20 mei 1990
Limburgiastraat 47
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 23 mei om 14.00
uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Schaesbergerveld-Heerlen,
waarna om 15.30 uur de crematieplechtigheid is in hét crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Avondmis heden, dinsdag, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaardin het uitvaartcentrum Dela, Gras-
broekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, dinsdag, bezoekgelegenheid is
van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

i

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie dingen, waarvan hij 'J 1
dit leven heeft mogen genieten, en geheelvol overgave aan de Heer, hee"
na een leven van hard werken afscheid moeten nemen mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwager
oom en neef

Frans Franssen
echtgenoot van

Jean de Hoon
Hij overleed op 71-jarige leeftijd in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kakert: Jean Franssen-de Hoon
Kakert: Bep van der Weide-Franssen

Piet van der Weide
Heerlerheide: Ber Franssen

Trees Franssen-Geelen
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Franssen
Familie de Hoon

6371 CJ Landgraaf, 21 mei 1990
Aartshertogenstraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop zaterdag 26 mei as-
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Barbara te Kakert-Schaesberg.
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren-
Onze dierbare overledene wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 25 mei om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van Lindeman Uitvaart-
centra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

li—: : ; 1

Na een langdurige ziekte overleed te Heerlen in
Huize De Berg, waar hij liefdevol werd verpleegd,
onze broer en mede-broeder

pater
Johannes Coppens Cssß
Hij werd geboren te Bergen op Zoom 1 november
1910. Geprofest in 's Hertogenbosch 8 september
1936 en priester gewijdte Wittem 12 augustus 1941.
Geheel zijn leven heeft hij in dienst gesteldvan onsRedemptoristisch Apostolaat.
We vieren de eucharistie tot zijn gedachteniste Wit-
tem op vrijdag 25 mei a.s. om 11.00 uur, daarna
wordt hij bijgezet in de grafkeldervan ons klooster.
Pater Coppens ligt opgebaard in de rouwkapel vanHuize De Berg in Heerlen.
Donderdagavond 24 mei avondwake in dekerk van
Wittem om 18.00 uur.
Familie Coppens Redemptoristen WittemNoord-zijde Zoom 67 Wittemer Allee 32
4614 AE Bergen op Zoom 6286 AB Wittem

l t ]
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is toch
nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Trauwtje van Workum
echtgenote van

Hub Lutgens
Zij overleed op 66-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Hub Lutgens
Lobith (Gld.): Jan Lutgens

Gerda Lutgens-Winandts
Australië Theo Lutgens

t SjefLutgens
Nieuwenhagen: Therezie Jagers-Lutgens

Ger Jagers
en al haar kleinkinderen
Familie Van Workum
Familie Lutgens

6373 LC Landgraaf, 20 mei 1990
Gijsenstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 25 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-gen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de h. mis van donderdag 24 mei om 11.30
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 teNieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieve deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. ,

r t lDiep bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, in dever-
pleegkliniek te Heerlen, op de leeftijd van 67 jaar, isoverleden, onze dierbare, zorgzame vader, schoon-
vader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Wouters
echtgenoot van wijlen

Tinie Smeets
De bedroefde familie:

Schin op Geul: Marianne
van Weersch-Wouters
Joep van Weersch
Roel
Anke

Utrecht: Bert Wouters
Schin op Geul: Petra Prevoo-Wouters

Valkenburg a/d Geul: Theo Prevoo
Familie Wouters
Familie Smeets

Schin op Geul, 21 mei 1990
Strucht 39
Corr.adres: Warande 10, 6305 AW Schin op Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebbén woensdag 23 mei as. om
11.30 uur in deparochiekerk van deH. Mahritius te
Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal heden,
dinsdag 22 mei, om»19.00 uur de avondwake wor-
den gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar voor
alles wat hij voor ons deed en betekend heeft, ge-
ven wij u kennis dat, na een langdurige ziekte en
met geduld gedragen lijden, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Johannes Michael
Kuijpers

echtgenoot van

Anna Agnes Gibbels
Hij overleed op 78-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Bleijerheide: A.A.Kuijpers-Gibbels
Wittem: Frans Kuijpers

ElsKuijpers-Maréchal
Karma

Schin op Geul: Chris Schormans-Kuijpers
Joe Schormans
Harold
Familie Kuijpers
Familie Gibbels

6462 CX Kerkrade, 20 mei 1990
Barbarastraat 16
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 25 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Antonius van Padua te Bleijerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare wordt bijzonder herdacht in de h.
mis van donderdag 24 mei om 11.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met veel liefde en goede herinnering denken wij
aan

Clementien van Hees
echtgenotevan

Martin Heffels
Zij overleed op de leeftijd van 53 jaar.

Berg aan de Maas: M. Heffels.
6129 AV Berg aan de Maas, 17 mei 1990
Koningsberg 38
Overeenkomstig de wens van de overledene, heeft
de crematie in stilte plaatsgevonden.

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het heen-
gaanvan mijn dierbare vriendin en ónze lieve tante

Alida Maria de Graaff
Het leven zonder haar is erg moeilijk.
De belangstelling van haar oud-leerlingen, de be-
woners van deAkerstraat en zo vele anderen, heeft
ons goedgedaan.
Wij zijn u daar zéér dankbaar voor.

Uit aller naam:
A.G.C. Zimmermann

Hoensbroek, mei 1990

Met leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

Johan Kleijnen
Gedurende vele jarenwas hij een actief en ge-
waardeerd lid van der iereroad van derKirch-
röatsjer Vasteloavends-Verain.

Der iereroad van der K.V.V.
Kerkrade, 19 mei 1990

Diep is de pijn,
stil is het verdriet;
vergeten kunnen wij u niet.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Theo Walravens
De eerste jaardienst zal worden gehou-
den op donderdag 24 mei as. om 10.45
uur in de St.-Jozefkerk te Waubach. -

Kinderen en kleinkinderen
Tiny

Enige en algemene kennisgevi^ J
t !

Thinking of you makes me smile a little . \
Na een korte ziekte overleed onverwacht op 1" c \j.l. mijn lieve moeder, schoonmoeder en °n
grandma in Haddington, Schotland,

Agnes Christina
"Nan" Geggie \

Zij werd 84 jaar.
Eygelshoven: John en Margriet Geggie-Klei"

lan, Fiona en Gordon
Schotland: Familie Millar

Familie Geggie
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 16 &.. tj.l. in de kerk van de Episcopal Church of' Sc'1 j j
land "St. Baldred" in North. Berwick en zij vv'c \daarna begraven op het kerkhof'aldaar.

Dankbetuiging i
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van belangstelling onderv° j5|den bij de ziekte, het overlijden en de begrafen <van mijn onvergetelijkevrouw en moeder i
Milly Dohmen-Stortf'.j i

betuigen wij u onze oprechte dank. Een speel s. swoord van dank voor de vele bloemen en h.h- 1"1 1
sen. i

Uit aller naam:
Leo Dohmen
Roy !

Heerlen, mei 1990 i
Herlongstraat 38
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden otT
zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in de St.-JoseP' I,
kerk te Heerlerbaan.

Voor de vele hartelijke blijken van medeleven ...
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van &'
dierbare man en onze goede vader en opa

Piet Lebens
betuigen wij u onze oprechte dank.

L. Lebens-Nohlmans
kinderen en kleinkinderen

6143 AH Guttecoven, mei 1990
Past. van Kanstraat 17
De zeswekendienst zal worden gehouden op %0x
dag 27 mei as. om 10.00 uur in de St.-Nicolaaske
te Guttecoven. .
De eerste jaardienst voor mijn lieve vriend

Hens Vienerius
zal plaatsvinden op donderdag, Hemelvaar.*,
dag, 24 mei as. om 11.00 uur in de parod 11
kerk van de H. Geest te Meezenbroek-Hee
len.

Tiny Mober^

Een jaargeleden namen wij afscheid va
Jan Stobbelaar

Ondanks dat afscheid is hij nog dageÜJ,^,
bij ons om ons te steunen in moeilijke tJ
den.
De plechtige eerste jaardienstzal plaa 1
vinden op Hemelvaartsdag, 24 mei ’ 'om 11.00 uur in de H. Geestkerk te e
zenbroek-Heerlen.

A.M. Stobbelaar-HeyneV,

+ Door Peters, 92 jaar, weduwe van Piet EngeJ
1 Corr.adres: Maalbroek 114, 6042 KN Roerm°''pDe plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden *woensdag 23 mei om 14.00 uur in de parochie*4; (

van Onze Lieve Vrouw van GoedeRaad en H- Joi
te Asenray.
4- Joannes Tellers, 82 jaar, echtgenoot van Pf'7lI nella Vreugde, Pastoor Zandersstraat 23, b\.
VB Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal *den gehoudenop woensdag 23 mei om 11.00 ui"
de parochiekerk van Het Woord Gods te Swalrt^
-{"Maria Beere, 95 jaar, Dorpstraat 43, 6093

1 Heythuysen. De plechtige eucharistieviering
worden gehouden op woensdag 23 mei om lv'uur in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen.
4- Joannes van de Winkel, 75 jaar, echtgenoot
I Maria Litjens, Hubert Cuyperslaan 20, 6095 «P

Baexem. De plechtige uitvaartdienst zal plaats^
den op woensdag 23 mei om 10.30 uur in de Pa
chiekerk van Johannes de Doper te Baexem- >

T^Vervolg familieberichten zie pas^,
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MAASTRICHT/CADIZ - De 55-jari-
ge A. M., oud-trainer van MVV, zal
niet in hoger beroep gaan tegen de
opgelegde zeven jaar celstraf we-
gens handel in hasj. De rechtbank in
het Spaanse Cadiz achtte hem on-
langs schuldig aan het vervoeren
van zeventig kilogram van Marokko
naar Spanje.De DSM-zegsman erkende dat

Bayer 'kennelijk' een hoger bod
heeft uitgebracht en dat het
Westduitse bedrijf de waarde
van Polysar dus hoger heeft in-
geschat. Het Limburgse chemie-
concern vindt het ook wel jam-
mer dat de overname aan zijn
neus voorbij gaat. De inlijving
van Polysar zou de positie DSM
op de rubbermarkt aanzienlijk
hebben verbeterd.

HEERLEN - Het Westduitse
chemieconcern Bayer heeft het
hoogste bod uitgebracht op de
begeerde Canadese rubberpro-
ducent Polysar. Daarmee loopt
DSM tot zijn spijt de verwerving
van het bedrijf mis dat het che-
mieconcern aan de top van 's we-
relds rubberproducenten had
kunnen brengen. „We waren zéér
geïnteresseerd in deze overna-
me, maar niet tot elke prijs," al-
dus de nuchtere reactie van
DSM-woordvoerder ing. A. S-
pierts gisteren.

Verkeer eist weer
ïneer slachtoffers

Vorig jaar 117 doden in Limburg

maakt door een aantal Neder-
landse bedrijven en onderne-
mingen. Samen hadden zij acht-
tien tafels „voor hun rekening"
genomen. Tot hen behoordenna-
tionale groothedenalsPhilips en

"^ASTRICHT - Prinses Mar-
§rJ,et was gisteravond eregasteWens een benefiet galadiner-
«ansant in de feestzaal van hetgouvernement te Maastricht. De°a'en daarvan, circa 75.000 gul-en, komen ten goedeaan de We-eldspelen Gehandicapten die

14tot 28 juli in Assen worden
Mr Pieter van Vollen-

den, echtgenoot van de prin-es> is president van de organise-
erde stichting.
Wet galadiner was mogelijk ge-

Prinses
Margriet
eregaste

Als beau geste hadden Gedepu-
teerde Staten hun riante feest-
zaal met uitzicht op de Maas ter
beschikking gesteld. De avond
werd geleid door Pierre Huys-
kens en muzikaal opgeluisterd
door twee ensembles. Aan het
begin van de avond traden ook
'De Gevleugelde Vrienden' op:
de pianisten Pim Jacobs, Louis
van Dijk en Pieter van Vollenho-
ven.

Bayer moet ruim 1,7 miljard
mark neerleggen voor de Poly-
sar, de rubberdivisie van het Ca-
nadese concern Nova. Het is de
grootste aankoop die Bayer tot
nu toe heeft gedaan. De transac-
tie moet nog worden goedge-
keurd door het Westduitse kar-

„We behoren wat de EPDM-rub-
bers betreft al tot de top, en een
overname van Polysar zou een
verbreding van het assortiment
hebben betekend," aldus de
DSM-woordvoerder. De overna-
me zou tevens tot een forse ver-
groting van de jongsteDSM-divi-
sie elastomeren (circa duizend
werknemers) hebben geleid. De

Spierts wilde niet verder ingaan
op de vraag of DSM op zoek gaat
naar een andere acquisitie op de
rubbermarkt. „Het is een vrij
klein wereldje," aldus de DSM-
zegsman.

De overname van Polysar zou
DSM ook eenriante positie op de
Noordamerikaanse markt heb-
ben gebracht. In de divisie elas-
tomeren van DSM - waarvan het
hoofdkantoor in Urmond is ge-
vestigd - zijn activiteiten in
Europa, de Verenigde Staten en
de joint-venture met het Japanse
Idemitsu ondergebracht. Tevens
maakt de Dyneema-produktie
deel uit van die divisie, hoewel
de fabricage van deze sterke (ny-
lon)vezel geen rubberactiviteit
is.

Polysar is immers een van de
grootste producenten van syn-
thetisch rubber met een produk-
tiecapaciteit van 530.000 ton rub-
ber per jaar, verdeeld over vesti-
gingen in Canada, de VS, België
en Frankrijk. De omzet van Poly-
sar bedroeg vorig jaar 819 mil-
joen (Canadese) dollar (’ 1,29
miljard).

omzet van die divisie, naar schat
ting ’ 750 op jaarbasis, zou met
een ruim verdubbeld zijn.

De veroordeelde blijft erbij zich niet
schuldig te voelen en zegt misbruikt
te zijn door een echtpaar uit Am-
sterdam dat zich Tineke en Willem
noemde. M. blijft volhouden dat het
echtpaar in Marokko zijn auto twee
dagen heeft geleend en er toen de
hasj in heeft gestopt. 20 oktober vo-
rig jaar werden A. M. en zijn vrien-
din door de Spaanse douane aange-
houden.

De Spaanse richtlijnen wijzen er
overigens op dat A. M. bij goed ge-
drag de gevangenis mag verlaten op
het moment dat hij de helft van de
straf heeft uitgezeten. Het is niet be-
kend of de oud MVV-trainer, een-
maal in Nederland, zal vragen om
omzetting van de straf naar Neder-
landse maatstaven. Bij die behande-
ling moet de Nederlandse rechter
trouwens duidelijk rekening hou-
den met de 'gevoeligheden' in Span-
je.

Van onze verslaggever

enMSTRICHT - Nadat het aantal slachtoffers in het verkeer
stii eJaren was gedaald, is Nederland vorig jaar weer met een
UrnK 1^ Van viJ^ procent geconfronteerd, vergeleken met 1988.

Rl r^ deelde in die landelijke malaise. In deze provincie
Voet 11? doden en 3740 gewonden geregistreerd. Vooral
ve p&ngers en fietsers werden slachtoffer van het toenemend
Pro er; on<^er hen met name jongeren tot 12 jaar (toename 14

Cent) en ouderen vanaf 55 jaar (plus 18 procent).

Tips
M.'s advocaat mr Th. Hiddema zegt
verschillende tips ontvangen te
hebben over de identiteit van het
Amsterdamse echtpaar. Hij loofde
5.000 gulden uit voor aanwijzingen
die leiden tot de aanhoudingvan het
tweetal.

'Observant
wordt meer'

Van onze correspondent

MAASTRICHT - De kunstma-
tige heuvel 'Observant', de
voormalige stortberg van de
ENCI in Maastricht, zal te zij-
ner tijd worden afgegraven.
Daarnae zal op natuurlijke wij-
ze een watergebied ontstaan,
dat gebruikt zal worden voor
de drinkwaterwinning.

Dat deelde mr H. Smeets, directeur
van de Dienst stadsontwikkeling en
grondzaken van de gemeente Maas-
tricht gisteren mee op het sympo-
sium 'Bomen in Nederland', gehou-
den in het kader van Wereldmilieu-
dag 1990 en georganiseerd door de
Inspraakcommissie Milieuzaken
Maastricht.

Van onze
verslaggever

Van onze verslaggever

Eerder werd als bekend dat de uit-
eindelijke afwerkingsplannen van
het ENCI-gebied zullen uitmonden
in een natuurreservaat rond een
meer. De gemeente en de provincie
hebben daarover op ambtelijk ni-
veau overeenstemming bereikt.

Verdacht van betrokkenheid bij bouwfraude" De trotse moeder met haar pasgeboren dochter omringd
doorvrienden uit het asielzoekerscentrum.

Foto:PETERROOZEN

Maas-conferentie
naar Maastricht

Parlementariërs pralen over vervuiling

CDA-fractievoorzitter
Brunssum aangehouden

Dochter voor
asielzoekster

Volgens de directeur
zal zodra de moeder
met kind het zieken-
huis kunnen verla-
ten naar een woning
voor henworden uit-
gekeken.

niet in de zevende
maand zijn, zoeken
we bij voorkeur een
woning uit. Zodra de
zwangerschap al de
zevende maand is in-
gegaan lukt dat niet
meer op tijd", aldus
Havenith gisteren.

tard waar de trotse
moeder gisteren nog
verbleef. De vader
van het kind kon
niet bij de bevalling
aanwezig zijn. Hij zit
in het buitenland.

trekken. Dat betekent dat hij de
raad vaarwel zegt."

De aannemer zou de gemeenschap
voor enkele miljoenen hebben be-
nadeeld. Enerzijds zou hij winsten
tijdens zijn faillisement niet aan de
curator nebben opgegeven en an-
derzijds zou hij tijdens verschillen-
de bouwprojecten zwartwerkers
hebben ingezet, waarvoor hij geen
sociale premies afdroeg.

BRUNSSUM - De Brunssumse fractievoorzitter van het CDA,
mr J.P., is afgelopen zondag aangehouden op verdenking van
meerdere frauduleuze handelingen.Volgens directeur

Bert Havenith is zij
de eerste vrouw in
het centrum in Echt
die sedert de ope-
ning in november
van het vorig die
daar een kind heeft
gekregen. „Als hier
zwangere vrouwen
aankomen die nog

onze correspondent■ ICHT - Dit najaar zal in
c°lfe -1 een internationaleMaas-

■«n thpent'e gehouden worden. Doel
Verbf-tma van deze conferentie is de
n^riikii 118 van het Maaswater. De
Sche e, °mt te liggen op de chemi-
"Maa n nucleaire vervuiling van de

ke aam,feltie ondiging van deze confe-
jWerd gisteren onverwacht ge-

tCees ?°% T het Tweede Kamerlid dr
% XP' jlstra(PvdA), voorzitter van

er triercommissie voor Milieube-
% nvr een in Maastricht gehou-

'nuieu-symposium.
bii ple^nemer van de internationa-

le j?nkoinst is de interparlemen-
&H e"eluxraad, in de wandelin-
£>e *;' beneluxparlement geheten.
Vdt " lncie is gastheer en dat

1-? at de conferentie waar-
Maat*, ■'n het gouvernement zal
Vdt nd,en- Aan de conferentie
io°rt> °i er andere deelgenomen

u*emh entariërs uit Nederland'Ss.^Purg, de Belgische gewesten

(met name Wallonië), Duitsland en
Frankrijk.
Als basis voor de conferentie zal een
beleidsstudie gemaakt worden. In
deze studie, uitgevoerd door inter-
nationale instituten, wordt geïnven-
tariseerd welke stoffen de Maas ver-
vuilen en waar de vervuiling van-
daan komt.
Tevens zal in de studie een sane-
ringsprogramma opgesteld worden
samen met de bijbehorende wette-
lijke en bestuurlijke maatregelen
die voor een sanering van de Maas
nodig zijn. De studie kost circa
150.000 gulden. Het geld hiervoor
moetkomen van de (meest) betrok-
ken overheden.
Kees Zijlstra zal, als voorzitter van
de Commissie Leefmilieu van het
Beneluxparlement de dag leiden.
Volgens hem is de tijd rijp voor een
dergelijke Maas-conferentie. „Het
past bij het uitkomen van het Ne-
derlandse Milieubeleidsplan en bij
het gegeven dat ook Vlaanderen re-
cent met een Milieuplan is gekomen
en dat Wallonië er binnenkort een
zal presenteren".

ECHT - Een uit Ni-
geriaaanse bewoon-
ster van het asielzoe-
kerscentrum in Echt
heeft in de nacht van
vrijdag 0p zaterdag
het leven geschon-
ken aan een kernge-
zonde dochter. Moe-
der Rushidat Moyo-
sore kon niet beval-
len in het opvang-
centrum. Zij moest
in allerijl overge-
bracht worden naar
he,t ziekenhuis in Sit-

„De benodigde me-
dische begeleiding
legt mogelijk een te
hoge werkdruk op
het personeel in het
centrum. Bovendien
zou de drukte niet
goed zijn voor moe-
der en baby", zegt
Havenith.

J.P zou niet alleen als juridisch ad-
viseur zijn opgetreden voor de al
langer van bouwfraude verdachte
50-jarige aannemer M. L uit Doen-
rade. Ook zou het raadslid valse ge-
gevens verstrekt hebben bij dè aan-
vraag van zijn eigen WW-uitkering
en de aanvraagvoor een bijdrage uit
het fonds studiefinanciering.

Deze aannemer werd op 8 mei gear-
resteerd. Zijn boekhouder P. K.
werd vorige week aangehouden.
Momenteel wordt naast de mede-
plichtigheid van J. P. nog onder-
zocht welke werknemers een WW-
uitkering genoten, terwijl ze bij aan-
nemer M.L. in dienst waren.

Officier van justitiemr Van Opstal,
die de Brunssusme bouwfraude:
kwestie in onderzoek heeft meent
dat zowel het Sociale Fonds Bouw-
nijverheid (SFB) als de Fiscale In-
lichtingen en Opsporings Dienst
(FIOD) te weinig Bevoegdheden
hebben om fraude binnen de bouw-
wereld te kunnen indammen.

0e tPi
gist keurstellende cijfers werden

bekend gemaakt door het
heid 0lTaal °rëaan Verkeersveilig-
voOr,-.r lmbui"g- Deputé Hilhorst,
de o

er van het ROVL> noemde
e^ Veüigheid van het verkeer een
15qq 'S kwaad. „Als een epidemie
2Qll

a°den in Nederland zou eisen
at pan'ek veroorzaken. Het is

tal in uard'g dat een dergelijk aan-
aatl het verkeer blijkbaar wordta£*rd als onontkoombaar".

naar school', maar de tekeningen
rond de tekst verdwijnen. De 55-
-plussers krijgen weer de kans hun
rijvaardigheid te laten testen; vorig
jaar maakten 404 Limburgers daar
gebruik van.

Effect

Landbouw

fes..Hr?t vroeg zich hardop af welke
hetRn\en hetwerk heeft gehad van
bes, V-L in het eerste jaarvan zijn
de kaan- En kwam niet verder dan
§6r „ooP> dat het misschien nog er-
hacjyas geweest als het orgaan niet

!0p .
st9an Pr°gramma van dit jaar
lïg:!J een aantal knelpunten die vo-
latin 00k al aa"dacht kregen. Met
ren ede kwetsbare groepen jonge-
ling,/ 1ouderen blijven met zorg om-
bur^ "R°nd 60 procent van de Lim-
Vaka t-

gemeenten zal na de grote
attenri °Pnieuw met spandoeken
Sck ,eren op de terugkeer van de
bee??yeugd in het dagelijkse straat-«sJT; de kreet blijft 'Wij gaan weer

Met de boeren wordt het gesprek
over veiliger verkeer voortgezet. De
grote landbouwvoertuigen ('op alle
wegen behalve de snelwegen' aldus
Hilhorst), zorgen voor nogal wat ge-
vaar op deweg. „Je vraagt jesoms af
hoe ze met bepaalde apparaten de
weg opdurven", aldus de deputé.
Voornaamste doel van hetROVL is
en blijft volgens secretaris J. Heu-
schen de verkeersdeelnemer ge-
dragsbewuster te maken. „Als
iedereen maar constant blijt besef-
fen dat ook anderen van de weg ge-
bruik maken".

Nieuwe ideeën voor het veiliger ma-
ken van het verkeer blijven wel-
kom. Gemeenten kunnen daarmee
een aanmoedigingsprijs verdienen
van 10.000 gulden, bedrijven van
5.000, belangengroeperingen van
2500 en particulieren van 1.000 gul-
den.

JOHNNY HANDSOME

„Ik zou het toejuichen wanneer
deze diensten meer bevoegdheden
en meer mankracht toebedeeld krij-
gen, want er is veel meer onderzoek
nodig naar fraude binnen het bouw-
wezen," zei van Opstal gisteren in
een reactie op de arrestatie van J. P.

Een en ander is gisteren bekendge-
maakt door de politie van Bruns-
sum, die de CDA-fractievoorzitter
(minimaal) tot morgen in verzeke-
ring zal houden. Morgen zal J. P.
worden voorgeleid aan de officier
van justitie, dieonder meer gaat on-
derzoeken in hoeverre het verdach-
te raadslid heeft geprofiteerd van
het al dan niet plegen van valsheid
in geschrifte c.g. medeplichtig is,
aan de frauduleuze handelingenvan'
de aannemer.

DEN HAAG - De transporten van
de afvalstof anhydriet van het be-
drijf AKZO-Weert zijn niet gevaar-
lijk. Dit heeft minister J. Alders van
volkshuisvesting, ruimtelijke orde-
ning en milieu geantwoord op vra-
gen van het kamerlid Willems
(Groen Links). Tijdens een onder-
zoek van het ministerie is ook niet
gebleken dat de transporten 's
nachts plaats hebben.

'Transporten
AKZO-Weert
ongevaarlijk'Van Opstal ging niet in op de vraag

of er binnen de Limburgse bouw-
wereld meer wordt gefraudeerd,
dan momenteel wordt vermoed.
Maar uit zijn eerste reactie mag des-
ondanks geconcludeerd worden dat
de Brunssumse zwendelzaak
hoogstwaarschijnlijk slechts het
topje van de ijsberg is.

JOHNNYHANDSOME: HARDEN GEWELDDADIG INEEN BROEIERIGE SFEER

broeierige sfeer, wat krachtig on-
derstreept wordt door de janken-
de gitaarvan Ry Cooder. In 'Sou-
thern Comfort' werkte de combi-
natie Hill/Cooder ook al voortref-
felijk en het is verheugend dat de
soundtrack van 'Johnny Hand-
some' op plaat te krijgen is.

maal leven. Aanvankelijk lijkt
Resher gelijk te krijgen: Johnny
vindt een baan en een vriendin.
Maar de dood van zijn vriend laat
hem niet los en hij heeft maar
één doel voor ogen: wraak. En
daar zat politie-inspecteur Dro-
nes nou net op te wachten. Die
geloofde niks van de theorie van
Dr. Resher.

" Mickey Rourke in 'Johnny Handsome'.

VsMet-i2 Regie: Walter Hill.
kin ckey Rourke, Ellen Bar-
6an £lizabeth McGovern, Mor-
e.a i eeman- Forest Whitakera- ïn: H5Heerlen.

ernstig misbedeelde misdadiger
uit New Orleans. Hij kon een
neefje zijn van de Olifantman en
wordt door iedereen spottend
Knappe Johnny genoemd. Eén
vriend heeft hij, Mickey, die niet
walgt van zijn afzichtelijke ge-
zicht. Samen voorzien ze in hun
onderhoud door het plegen van
overvallen. Bij hun laatste klus
werken ze samen met een koppel
dat er met de poet vandoor gaat
na Mickey en een andere helper
vermoord te hebben. Johnny
ontkomt aan dè afrekening. Hij
weigert de namen van de moor-
denaars te noemen en gaat de
bak in.

In de gevangenis trekt Johnny
de aandacht van Dr. Resher, die
er van overtuigd is dat Johnny's
misdadigheid veroorzaakt wordt
door zijn mismaaktheid. Door
plastische chirurgie en een nieu-
we identiteit heeft Johnny vol-
gens Resner uitzicht op een nor-

Aftreden
De aanhoudingvan J. P. heeft bij de
Brunssumse CDA-fractie voor veel
opschudding gezorgd. Oud-wethou-
der en huidig CDA-raadslid Jo van
Goethem: „Dit is een drama. Ik heb
medelijden met P., die nu wellicht
zijn zetel ter beschikking zal stellen.
Toen enkele weken geleden het ver-
moeden de kop opstak dat P. wel-
eens betrokken kon zijn bij de
zwendelzaak, heeft de fractie hem
namelijk ter verantwoording geroe-
pen.

Walt
vOor heeft een voorliefde
t)at rauw geweld in zijn films.
'Sr.. fuWees hij eerder al met
f'reii nern Comfort', 'Extreme
onn en (met een komische
nolder^°°n) 'Red Heat', met Ar-
ttyjp .Schwarzenegger. Sinds die
Sant ,aatste films hebben we een
vern aren niets meer van HiU
fhet °imun' maar nu is hij terug

Cl Johnny Handsome'. ■

Anhydriet bestaat voor het grootste
deel uit calciumsulfaat en wordt in
België gebruikt als grondstof voor
de cementproduktie. De stof valt
niet onder de Wet chemische afval-
stoffen en voor in-, uit- en doorvoer
zijn geen vergunningen nodig.

Verh nV weer veel geweld in het
Wr over John secUey (Mic-y bourke), een door de natuur

Mickey Rourke is op zijn best in
de rol van een beetje verlopen,
broeierig type. Dat liet hij eerder
zien in 'Angel Heart' en 'Barfly-
'.De hele film ademt diezelfde

Persoonlijk vind ik 'Johnny
Handsome' een ongemeen harde
en gewelddadige film. Wel te
prijzen is het feit dat Walter Hill
niet gekozen heeft voor een ge-
makkelijk happy-end.

De transporten vallen wel onder de
Belgische regels voor het vervoer
van gevaarlijk afval. In dit opzicht is
echter aan de formaliteiten voldaan.

Invallen
Zoals bekend kwam begin april aan
het licht dat de Fiscale Inlichtingen
en Opsporings Dienst (FIOD), in sa-
menwerking met het Sociale Fonds
Bouwnijverheid (SFB) en de politie
van Brunssum, onderzoek verrichte
naar zwendelpraktijken door een
aannemer uit Doenrade. Dit nadat
de FIOD in vijf panden te Bruns-
sum (waaronder het woonhuis van
P.) en Doenrade invallen had ge-
daan en diverse administraties in
beslag had genomen.

P. heeft toen zelf tekennen gegeven
zijn zetel te zullen afstaan, wanneer
hij inzake dezekwestie in staat van
beschuldiging zou worden gesteld.
Nu dat het geval is, verwachten wij
dat hij de nodige consequenties zal
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Van onze verslaggever

films
door gemma wildenberg

KLM en Limburgse bedrijven
als DSM, ENCI en kunsthandel
Noortman.

Oud MVV-trainer
niet in beroep

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Bayer koopt Canadese Polysar voor 1,7 miljard mark

DSM mist slag om
rubberfabrikant

telbureau en de autoriteiten in
Canada en de Verenigde Staten.

provincieLimburgs dagblad
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É<\ STOF I
| opruiming!
1 Color jeans _0

_ I
wash-out, de enige echte "^ Ti V
jeans uit de USA 150 cm breed VI vir per meter K

1 Viscose een ■
coupons in alle dessins Vl ww per meter

M meubelstoffen 1f) flfl m
fl o.a. wol, velours, mohair I w I ww per meter W.

1 JANSEN-TEXTIEL I

4- Jan Dörenberg, 47 jaar, echtgenootvan Mia Kui-
WTTW^^P^^^^^^^ J 1 I f pens, Florastr. 32, 6045 CX Roermond. De ere-
I W_A'A3■ 1 11 mk "J "ï I matieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag
Wm**tmwJmmUÊJmmmwmmÊmm*,mwKÊfnk 25 mei om 10.45 uur in het crematorium Neder-

maas.

4. Arthur Frentzen, 22 jaar, Roermondseweg 65, J. Joep Leenders, 7.7 jaar, echtgenoot van Lène
! 6061 GA Posterholt. De plechtige eucharistievie- f Vinken, lepenlaan 5, 6042 HE Roermond. De

ring zal gehouden worden heden, dinsdag 22 mei plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
om 16.00uur in deparochiekerk van de H. Matthias woensdag 23 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
te Posterholt. van de H. Laurentius te Maasniel.

4. Sophia Giesberts, 86 jaar Voogdenstr. 3, 6085 j.Hubert Janssen, 80 jaar, weduwnaar van Gerar-
tCH Hom. De plechtige eucharistieviering zal ge- fda Gerritzen. Corr.adres: Diepenbrockstr. 25,

houden worden op woensdag 23 mei a.s. om 11.00 6045 GC Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
uur in debasiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en plaatsvinden op woensdag 23 mei om 11.00 uur in
Otgerus te St.-Odiliënberg. . de St. Jozefkerk Roermond.

Voor de komende communies en
jVÊHÊL feestdagen hangt uw collectie bij

/SJModehuis Baks
uw adres voor exclusieve damesmode
Onze collectieomvat o.a. jassen (wol en
alcantara), regenjassen, japonnen,
deux-pieces, mantelkostuums, blazers etc.

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding
Donderdag, Hemelvaartsdag, geopend van 11.0-17.00 uur

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

# -

BEDRUKTE VISCOSE *SSORTIWiENT
W MOUSSELINE GORDIJNSTOFFEN M

de nieuwste dessins I l2ocm breed
150 cm breed "tn fll H|| |U« per meter

NU 01 Per meter 1 "_ - " fl

140 cm breed I voor korte jasjes e.d. fl

10 (W mü24i9!)p- mete A
Mü I3 silw per meter NU ■- 5

r HEERLEN, van de Maesenstraat 3,
te1.:045-7407 35, fl [T Tfix fl»Ook gevestigd in Maastricht, "^^l^\^J fl^

t^ Roermond,Geleen,Sittard,Venlo, fl 099^J9SN^t
Reuver en Kerkrade. fljl|fln K i
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ORIGINELE ZEER FRAAIE
DAMASTEN TAFELLAKENS
IN WIT EN PASTELTINTEN VAN

DE WITTE LIETAER VOOR
PRAKTISCH HALVE PRIJZEN

95x 95 van 39-voor 19,90
I 160x160 van 79,-voor 39,—
I 183rond van 135-voor 69,—
I 160x275 vanl7s,-voor 89,—

SERVETTEN
I 51x51 van 12,90voor 6,50

NATUURZIJDEN
ZOMERDEKBEDDEN
Luchtig en licht!

I 135x200 nu 230,—
I 200x200 nu 350,—
I 240x200 nu 395,—

SCHAPEWOLLEN DEKBEDDEN
Heerlijk warm en absorberend!

I 135x200van 194- nü 145,—
I 200x200van292- nü 225,—
I 240x200van347- nü 265,—
I halfdonzenkussens nü 79,—

DONSDEKBEDDEN 65%
I 140x200van395- nu 1 99,—
I 200x200van 599- nu 350,—
I 240x200 van 749- nu 395,—

DEKBEDDEN VOLDONS 90%
I 140x200 van 475- nu 295,—
I 200x200van69s- '.. nu 450,—
I 240x200van 825- nu 495,—

DUBBELE DONSDEKENS 65%
EEN VOOR HET VOORJAAR EN
EEN VOOR DE HERFST, SAMEN
VOOR DE WINTER, EEN IDEALE

COMBINATIE VOOR ALLE
SEIZOENEN

I 140x200van 649- nu 395,—
I 200x200van 895- nu 625,—
I 240x200van 1050- nu 750,— I

DUBBELE DONSDEKENS 90%
I 140x200van 699- nu 450,—
I 200x200van 996- nu 695,-
I 240x200van 1125- nu 795,—

CINDERELLA, IRISETTE,
DAMAI, ARIADNE, DOMMELIN

DEKBEDSETS
I 140x200van 75- VOOr 59,—
I 200x200van 135- VOOr 95,—
I 240x260van 85- VOOr 69,—
I 240x260van 175- VOOI* 1 1 5,—

CINDERELLA LAKENS
I 160x260van 39,50 VOOr 19,90
I 200x260van 57,50 VOOr 45,—

GLADDE SLOPEN
I 2 stuks 10,—

ZEER FRAAIE BEDSPREIEN
I vanaf 98,—

GROTE BADLAKENS
I van 4- VOOr 29,—

BADDOEKEN
I van 29,90 VOOr 19,90

I ALLEEN BIJ. ■■ |

■ ■-■--mMWM»-J'"'nW... -.-JM" """ "' "" ' '" ' ""I"lllnnnni r^v^r^JiJ^^^;^^

jT ov;: -« .. .^ :^SjHBM | Wft\ " \\

_^^^fi HB-WBlW^^^^^^^ __BBB^_lMffi_lßMS_i_^B ,lnegig^>rfflmW ' f __—-'—*'"^*^ \

-" --A fln
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U GAAT TOCH WEL GOED UITGERUST
Wiemoeaaneenritbegint,komtmoeaan. Vanzelfsprekend. f^D RFl^ fl

katalysator. Kijkt unu even in de middelste kolom,

Komt iemand die ontspannen aan een reis begint, dan %0 ■ I k—ll W" " welke *****uhetmeest^spreekt.

o xt- + »i+«^ opties dieer standaardopzitten, kunt
ontspannen aan? Niet altyd.

Wees gerust, wij hebben een drietal tips voor u, die Kadetthite, v.a.f25350,-: o.a. met speciale bekleding, van binnen uit u bij de Opel-dealer nog kiezen uit een groot aantal
' . . . * »j_ uQ+"ffQ„ verstelbare buitenspiegels in dekleur van deauto, getintglas,brede extra's die de auto geheel 'eigen' maken. Onderkomfort en plezier in autorijden betretten. banden met speciale velgen, interval op deachterruitwisser, stereo- 6

Raadgevingen die het autorijden op een leuke en Een auto die zijn sporen allang heeft verdiend. Maar andere: ABS, 'n schuif-kanteldak, enzovoort, enzo-

veüige wijze beïnvloeden. Hier komen de tips: 1. deKadett hetmooie is dat deafgebeeldeKadettszijn voorzienvaneen voort U zult zien datu nog nooit zo uitgerust op reis

Life,2.deKadettDreamen3.deKadettChampion.lndeze uitgebreid optiepakket voor een heel schappelijke prijs. bent gegaan. En de voorpret kan vandaag of .
auto'srijdtuküometer naküometer ontspannen. Hoe komt Bovendien zijn ze alle drie uitgerust meteen injektiemotor morgen al beginnen... fYAfif,*I^'
dat? Wel, op de allereerste plaats zit vin een OpelKadett met 5-versnellingsbak. Uiteraard met geregelde 3-weg- bij de Opel-dealer. t^fc^t V*

—^= ' 7 OPEL&,
DAAR STAAT DE WERELD

Adviesprijzen inclusiefB.TW. exclusief geadviseerde afleveringskosten. AfGeneralMotors Nederland B.V, Sliedrecht Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. VAN GENERAL MOTORS ACH
Zes jaar garantietegen doorroestenvan binnenuit Ook in Fleetsales & Leasing isOpel al jarenlangNo. 1. S.E.&O.
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Schimmige start
campagne Limburg
Zomerfestival 1990

geenszins het geval. De vele dui-
zenden guldens kostende cam-
pagne-start van gisteren had na-
melijk geen enkele zin.

rendeels organisatoren en welge-
teld vijf vertegenwoordigers van
de media, naar Utrecht waar de
Limburgse cultuur-gedeputeer-
de G. Kockelkorn op een stil
perron van het centraal station
onder belangstelling van nul
geïnteresseerde voorbijgangers
een 'Zomerfestival-affiche' aan-
bracht.

Doorgaans heiligt het doel de
middelen. Deze keer was dat

- Deculturele activiteiten die de ko-kende maanden in de provincie
Rimburg worden gehouden,
«orden sinds gisteren onder het

'Limburgs ZomerfestivaL
*M9o' gepromoot. En als dat op
dezelfde wijze verloopt, zoals de
'art die daarvoor gisteren werdgegeven, dan belooft dat de ko-
jjende weken niet veel goeds,
tpt betreft hier culturele mani-
estaties als het Summer Proms

p9 ncert,. het Orlando-festival,
inkpop, de internationale kera-

en pottenbakkersmarkt ingalmen, het Drielandenfestijnn Vaals en het Volksdansfestivaln Heijen (zie elders op dezepagi-na).

Jtet een speciale trein reed een
sezelschap, bestaande uit me-

Sterker nog: een vorm van pure
geldverslinding. De in de trein
gehouden persconferentie lever-
de in geen enkel opzicht nieuws
op en het doel waarvoor de reis
gemaakt werd - de onthulling
van een affiche - leek bij voor-
baat de moeite niet waard te zijn

Met de campagne die gisteren
werd gestart, hadden de provin-
cie, de stichting Kunst en Cul-
tuur en de VVV Limburg het na-
tionale karaktervan de Limburg-
se culturele activiteiten willen
aangeven: „We kunnen laten zien
dat Limburg méér is dan alleen
maar vakwerkhuisjes, asperges
en heuvels", sprak VVV-Lim-
burg-directeur Ridderbos in de
trein van Maastricht naar
Utrecht. ...een knappe kop die
dat 'méér' gisteren heeft ontdekt.

jos van den camp

De vwo'ers waren ook tevreden
met het examen Duits. De leer-
lingen vonden een paar teksten
moeilijk, maar daar zaten juist
weer wat gemakkelijke vragen
bij. Dus datviel ook wel mee. De
tekst van bondspresident Von
Weizsacker over de vraag in hoe-
verre een democratie de waar-
heid nastreeft was zeer interes-
sant zei eindexamenkandidaat
Maurice. Zijn klasgenoot Evert
was ook gecharmeerd van deze
tekst, maar vond ook de laatste
tekst over politieoptreden
boeiend. Zijn vader is werkzaam
geweest bij de mobiele eenheid.

leen de vierde tekst over de ob-
jectiviteit van journalisten -
moeten journalisten zich met de
sporters identificeren? - lastig.
Leraar Vaessen van het Trichter-
college meende dat de tweede
tekst de moeilijkste was. „De an-
dere teksten waren goed te be-
grijpen." Vaessen verwachtte
problemen met 'Der Markt muss
heilen'.

MAASTRICHT - Een eitje. Veel
te veel. Driekwart viel mee. Be-
hoorlijk rottig. Ach, het viel wel
mee. Gemengde reacties, maar
toch waren er gisterochtend wei-
nig bedrukte gezichten te beken-
nen bij de uitgang van het exa-menlol^aal waar dehavo- en vwo-
eindexamenkandidaten van het
Maastrichtse Trichtercollege
hun natuurkunde-examen afleg-
den. De algemene indruk was
dat het niet al te moeilijk was, al-
hoewel de grote hoeveelheid
vraagstukken iedereen de maxi-
maal toegestane examentijd van
drie uur in de schoolbanken had
weten te kluisteren.

moeilijker." Haar vriendin Astrid
was het daarmee echter niet
eens.

Ook het vwo-examen behoorde
niet tot de categorie supermoei-
lijke opdrachten, aldus de Maas-
trichtse eindexamenkandidaten.
„Een acht of negen zit er wel in
voor degenen die natuurkunde
onder de knie hebben," dachten
Sacha en Judith. „Wij zijn niet zo
goed in natuurkunde, maar we
moeten een 3,3 en 3,8 halen. Dat
is wel gelukt." Het was wel erg
veel stof, meenden de vwo'ers.
De mavo-eindexamenkandida-
ten waren minder gelukkig met
het natuurkunde-examen. Zowel
het examen op e-niveau als dat
op d-niveau was redelijk moei-
lijk, zo bleek uit de reacties.

Leraar Vaessen had weinig
klachten over het examen Duits.
De eerste en laatste tekst waren
volgens hem van het juiste ni-
veau, niet te moeilijk. De tekst
van Von Weizsacker vond hij
moeilijk evenals de derde tekst
over de dictatuurvan het amuse-
ment. „Maar daar zaten gemak-
kelijke vragen bij." Op de Mavo
waren er eveneens weinig pro-
blemen met de examens Duits.

Een aantal havo-leerlingen van
het Trichtercollege vond de op-
gaven over kernfysica behoorlijk
lastig. De rest was te doen, maar
het was wel ontzettend veel, ver-
zuchtten deze leerlingen. Drie
uur was eigenlijk niet lang ge-
noeg voor dit examen. Andrea:
„Alles bij elkaarviel hetwel mee.
De schoolonderzoeken waren

Duits
De Duitse tekstverklaring, die 's
middags in alle schooltypen op
het programma stond, viel mee,
volgens scholieren op het school-
plein van het Trichtercollege.
Een groepje Havo'ers vond al-

DE EINDEXAMENKANDIDAAT
Van onze verslaggever

Volgende maand wordt Erik
Bahre uit Maastricht 21. Erik
heeft een schoolcarrière achter
de rug die niet bepaald doorsnee
is. De overschakeling van de la-
gere school naar de middelbare
school viel hem erg zwaar. De
brugklas deed hij twee keer. En
toen werd het toch de mavo. Na
de mavo ging hij naar Vermont
in New Engeland (USA) waar hij
een jaar de 'highschool' volgde,
leerde autorijden en tijdens het
vak 'conservation' bulldozer
reed en bomen uitsorteerde in
een bos.

Terug in Maastricht ging hij naar
vijf havo. Met veel bijles van
broeder Evermarus, van de broe-
ders van de Beyart waar een. de-
pendance van het Trichtercolle-
ge is gevestigd, wist hij het diplo-
ma te halen. Daarna begon hij
aan het vijfde jaar van het athe-
neum en nu is Erik alweer bezig
aan zijn derde eindexamen.

niet geweten wat ik wilde wor-
den. En dan was ik niet naar
Amerika geweest." Dat jaar
Amerika was niet alleen leuk,
maar heeft hem ook weerbaarder
gemaakt, zegt Erik. „Je leert er
op jezelf te vertrouwen."

JJ^ASTRICHT - De Stich-
Kunst en Cultuur, de

yOyincie en de provincialevv hebben tien Limburg-
-0 culturele evenementen
.nüergebracht in het 'Lim-
-o^gse Zomerfestival 1990.
tem eze gebeurtenissen,
tJQ to°nstellingen etc. na-
te K&a^ onc^er de aandacht

wordt op alle~ geafficheerd,
w er °P alle VVV- i-kanto-
e n- Postkantoren, culturele«ntra en bibliotheken fol-
hrs verkrijgbaar. Daar-
Cast heeft de VVV Lim-
CrS een aparte telefoonlijn

voor informa-
\lgjver het festival (04406-
-%' ?n<^ van 'professionele aan-
de j' ®G deugdelijke financiering,
tn6ntVensvatbaarheid van de evene-

ef} en de 'typisch toeristische
gskracht' heeft de orga~

b0 le de keuze uit het grote aan-
«ijj-j Roeten maken. Overgebleven
Me i evenementen waarvan er
bonrt Jarenlang onlosmakelijk ver-ven zijn met Limburg.
Het t-
Vdt mburSs Zomerfestival 1990
sanstL ge°Pend op vrijdag 1 juni

met 'The First Summer
,Concert' in de Kerkraadse

hi' Pc uitvoering, verzorgd
ke st ■ ' Limburgs Symphonie Or-
<iitje' 's afgeleid van de Engelse tra-

-2n JJ het einde van het concert-
\üxTn 'n Londen. De 'London
Val rmonic' houdt dan in de
So«rt^lbert Hall een bijzonder
\^ ,dat zi J The Last Night of the

'ns doopten.
Pinkpop
Jt_4 ; e ?le aflevering van Pinkpop,
l^nd op.de Draf" en Renbaan in
jf6stivg|aa^ 's meegenomen in het
W,*- Datzelfde geldt voor de in-'^kk« keramiek- en potten-
Nip markt die °P 3en 4 junimet
%ien erking van 85,keramisten uit

en buitenland gehouden
Vir»^ ln Swalmen. 16 en 17 juni
>»iVaai

l drielandenfestival plaats

ordt dan een theaterfestival
%ac t

rond de toren van Mal"

'V°lfipn!j Voor het vierde achtereen-
on -iaar er van 24 juni tot en

SteUin auSUstus een zomertentoon-
kar "f ln Cadier en Keer met dit
«eest. thema 'Het Eigenzinnige

„Zonder broeder Evermarus had
ik het niet gehaald," zegt Erik.
Hij moest heel wat vakken bij-
spijkeren, zoals natuurkunde,
scheikunde en wiskunde. Vol-
gend jaar wil hij sterrenkunde
gaan studeren in Utrecht, omdat
hem dat interesseert.

" Erik heeft het natuurkunde-examen wel redelijk ge-
maakt, denkt hij, alhoewel de laatste vragen van de derde
en vierde opgave erg moeilijk waren. Zijn vriendinnen Sa-
cha en Judith boden hem na het examen morele ondersteu-
ning. Foto: WIDDERSHOVEN

Erik oogst vaak bewondering
voor het doorzettingsvermogen
dat hem van de mavo naar het

vwo bracht. Maar het is toch ne-
gen jaar middelbare school. Aan
de ene kant vindt Erik het wel
vervelend. Al 20 jaar oud, op ka-
mers en nog steeds op de middel-
bare school. „Maar aan de andere
kant, anders had ik na het vwo

DE OPGAVE
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(ADVERTENTIE)

oPHnps

VOORTAAN ELKE DAG
MET ZÖNNERANDA

'nt*

Bij ons staatvoor u de deur altijd open. Zekervan donderdag
24 t/m zondag 27 mei. Want dan kunt u kennismaken met
Zonneranda. Tijdens onze open dagen van 10.00 tot 17.00
uur. Zelf ziet u hoe het electrisch openschuivend dak u van
elke zonnestraal kan laten genieten, zonder dat het een
sauna wordt. En u de kou buitenhoudt, als u dat wenst.

ZONNERANDA 2^**^'
DE VERANDAMET HETELEKTRISCH SCHUIFDAK „--'-""""" RfUl'

I Ik kan helaas niet komen naar de open dagen- _/v ! maarik wil graag meerweten over Zonneranda:
k a | Naam (m/v)

WIRATEC B.V. I ! Adres
| Postcode

Pannenweg 6c, 6031 RK Nederweert ■ p]aajs
Postbus 2701, 6030 AA Nederweert | _.
*V* * AjIOCI 11 AIO ___ ""* i ii-.-^.,— ■■■■ _.■ _._^.__,__.■___-. ■_■._■__.,

~, ' , ,
,n"._:/v. ! Uitknippen en in een gefrankeerdeShowroom geopend ma t/m za 10.00-16.00 uur. g envelop versturen. CODE: k_lggj

'Der Markt muss heilen', tekst twee van het havo-
examen Duits. Een artikel uit 1985 over de proble-
men in de gezondheidszorg uit 'Die Zeit'. Een zin-
snede: 'Doch der Marktmechanismus, den der
Volkswirt in seiner trockenen Diktion als Preise-
lastizitat des Angebots erklart, scheint leider in
umgekehrter Richtung so recht nicht zu wirken.'
Vraag 12: Waaruit blijkt dat? E. Vaessen, leraar

Inhaalmanoeuvre justitie in volle gang

Duits van het Trichtercollege in Maastricht, leest
de volgende zin van het artikel voor. 'Bei einem
Überangebot von Medizinern müssten sonst deren
Leistungen billiger werden.' Dat verduidelijkt de
kwestie. Het goedeantwoord is a, waarin wordt ge-
steld dat het overschot aan artsen niet tot een lager
honorarium leidt. Hier werkt het marktmechanis-
me dus niet!

Alcoholrijders in rij
bij de politierechter

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „U bent naar een
doopfeest geweest, zo heeft u tegen-
over de politie verklaard. Maar als ik
het proces-verbaal lees, dan heeft u
aardig 'meegedoopt'." Oftewel: hier
is de Maastrichtse rechter mr Bröc-
ker in zijn hoedanigheid van politie-
rechter aan het woord tegen een van
de vele verdachten die dezer dagen
in een Maastrichts rechtszaaltje te-
recht staan voor dronkenschap ach-
ter het stuur.

het pleidooi in deze zaken. „Maai
ook zonder dat de advocaat mee-
komt om dat te vragen, houdt de
rechter daarmee rekening", aldus
officier van justitie J. van Opstal die
de rechtsbijstand door een raads-
man in dergelijke zaken overbodig
acht.

Cursus
De meeste verdachten zijn flink ner-
veus. Een enkeling hoort niet eens
wat de rechter en de officier alle-
maal vertellen en vragen. En som-
migen spreken de rechter zelfs aan
met 'dokter' als mr Bröcker vraagt:
'Wat heeft u aan uw knie?'
Een betrekkelijk nieuw aspect in de
berechting van de 'dronken rijders'
(met een geconstateerd promillage
van minimaal 1,3) is dat de verdach-
ten enkele maanden voor hun be-
handeling in Maastricht de gelegen-
heid krijgen om een cursus te vol-
gen.

vertelden dat althans ter zitting. „Na
deze cursus besef ik goed dat mijn
rijvaardigheid vermindert naar
mate ik meer drink", vertelde een
man. Een ander meldde uitvoerig:
„Ik heb nu pas begrepen dat eerst
mijn lever er aan gaat, danmijn her-
senen en dan derest. Ik leg me neer
bij die straf. Ik drink nooit meer."

Justitie in Maastricht schat dat de
inhaalmanoeuvre binnenkort
beëindigd zal zijn en dat er geen
speciale zittingen meer nodig zijn
voor de behandeling van de '26-ers'.

Kerkradenaar
verdacht van
autodiefstal

Orlando
?riekfi?en' Bulgaren, Mexicanen,
?aar v en Nederlanders treffen el-
t °ordrn 6 tot en met 15 juli in het

mburgse Heijen voor een in-
Ssfc !?aal Volksmuziek en Volks-stesttval

Sinds november vorig jaar werden
de behandelingen tegen dronken
rijders 'bevroren' en pas begin
maart dit jaarhervat nadat de Hoge
Raad uitsprak dat de ademanalyse-
methode een rechtsgeldig bewijs-
middel is om vast te stellen of een
bestuurder teveel gedronken heeft.

Justitie in Maastricht is bezig met
een fikse inhaalmanoeuvre om de
'26-ers', zoals de overtreders van dit
artikel 26 Wegenverkeerswet voor
het gemak genoemd worden, te be-
rechten. Dat is maandenlang niet
mogelijk geweest in verband met de
twijfel diebestaan heeft over de gel-
digheid van het bewijs zoals dat ver-
kregen was na iemands onderwer-
ping aan de ademanalyse-appara-
tuur.

inlicht tot en met 29Juü zullen er
H__ist nog meer nationaliteiten teVrwer,en zijn op het inmiddels
Swrde Orlandofestival voor ka-
S 2ei Zlek- Een van de organisato-
iu,Wf-f Js^eren van het bisdom (ver-
%s' de garantie te hebben ge-Mior. at het festival niet uit het?41 -"-omplex Rolduc verdwijnen

HEERLEN - De 37-jarige B. wordt
er in Duitsland van verdacht samen
met twee Kerkradenaren ongeveer
driehonderd auto's te hebben gesto-
len in opdracht van een buitenland-
se criminele organisatie. B. en zijn
kameraden zouden met valse credit-
cards limousines huren om die ver-
volgens per container naar landen
alsKoeweit en Japante verschepen.
Overigens zou deHeerlenaar na drie
jaaruit de organisatie zijn gezet.

Dat is de zogenoemde Alcohol Ver-
keers Cursus die zes jaar geleden in
Drenthe startte en wegens gebleken
succes nu mede dank zij een enor-
me subsidie landelijk is ingevoerd.
De verdachten/cursisten mogen
twee dagen lang een cursus volgen
die georganiseerd wordt door het
Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs (CAD). Het programma be-
staat uit een spreekbeurt van een
ex-alcoholverslaafde, een arts, een
officiervan justitieof eenrechter en
iemand van het CAD. Verder wor-
den ingrijpende videobeelden ge-
toondvan ernstige ongelukken,ver-
oorzaakt door lotgenoten.

S lo w Urgs Straattheaterfestival
t tschiii en met 19 augustus zal in
rs g

, Uende Limburgse gemeen-
V"ou^n worden. Alles bij el-
Nrstiv ener in dat kader 12a

Utgse i
gen in meer dan 25 Lim"

Plaatsen verzorgd.

Pierrot B. zou vandaag bij de Heer-
lense politie melden of hij wel of
niet akkoord gaat met een verkorf
uitleveringsprocedure. Die verkla-
ring zal hij later afleggen voor de
rechter-commissaris. De rechtbank
overigens neemt niet de beslissing
tot uitlevering, maar geeft slechts
een (juridisch) advies. Het ministe-
rie neemt de uiteindelijke beslis-
sing.

In het Maastrichtse paleis van justi-
tie vond dezer dagen de zesde poli-
tiezitting binnen korte tijd plaats
waar louter overtreders van artikel
26 Wegenverkeerswet verschenen.
Negentien verdachten moesten
voorkomen.
Voor de behandelingvan de zaak te-
gen iedere verdachte is tien minu-
ten uitgetrokken. De meesten heb-
ben een advocaat meegebracht die.
nadat de officier van justitiezijn eis
heeft geformuleerd, het woord zal
doen in het belang van zijn cliënt.
Doorgaans komen die pleidooien
neer op het doen van een verzoek
om de door de politierechter op te
leggen straflager te doenzijn dan de
eis van de officier van justitie.

Snel

Deelname betekent automatisch
dat verdachten ter zitting in aan-
merking komen voor een mildere
straf. Een deel van de geldboetes,
die variëren tussen de vijfhonderd
en tweeduizend gulden, wordt voor-
waardelijk opgelegd. Maar de ver-
dachte kan er ook voor kiezen dat
de politierechter hem voor een kor-
tere tijd de rijbevoegdheid ont-
neemt.

Maskers
Üu gi4st.,ge.Jdt dit Jaar van medio
t^ionai eind oktober als 'inter-
►NhiT maskerstad'; een jaarlijks
!Skp!:rende manifestatie rond

i i °tte i
Cn maskertheater. En ten-

k° sam de stadsschouwburg Ven-
Pr «umet 'Heerlen' in septem-

nge akesPeare-voorstellingen

„Het inkomenvan meneer is wel erg
mager, ik zou u willen vragen om re-
kening te houden met zijn financië-
le omstandigheden", luidt meestal

Nooit meer
Op alleverdachten bleek de cursrus
diepe indruk gemaakt te hebben; ze

Mr Ummels zei geen flauw idee te
hebben wanneer Pierrot B. een be-
slissingkan nemen over het uitleve-
ringsverzoek. De Westberlijnse offi-
cier van justitieLanzenberger was
gisteren niet voor commentaar be-
reikbaar. De Heerlense politie heeft
de steekpartij in onderzoek.

en zo was dat ook; zelfs niet in
symbolisch opzicht. Want het
minste wat men van een dergelij-
ke onthulling mag verwachten is
enige publieke belangstelling.

■■■■■^ ■ ■■■"■■■■MMMwiiwH—iii-.Hiiinai.—i i .■■.■.^^m—■ ■■ ■■■■■■■i ■__■ mi-■—■i 1-^iMBMM——M

" GedeputeerdeKockelkorn papt een affiche in om dat op station Utrecht-centraal op te han-
gen. „Als echte provincialen" zoals hij grappend probeerde op te merken, nam het gezelschap
tien minutenna aankomst in Utrecht ac trein weer terug naar Maastricht. Foto: 't STICHT

Keuze op basis van aanpak, financiering en levensvatbaarheid

Tien evenementen
in Zomerfestival

Van onze verslaggever
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Maar zoals reeds gemeld: geen
kip te bekennen.

door ans bouwmans

Drie uur te krap
voor natuurkunde

Limburgs dogblad i provincie
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Kontakten/Klubs

Privé Cherry
ook soft SM

open ma. totvr. 11-24 uur.
Tel. 045-462805.

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

Diana Privé
045-320343

met
Liane, Samantha en Corry

Kom eens kijken,
u bent van harte welkom.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Contactburo
Geleen

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

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

Meisje aanwezig

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Bij Fortunast. 04490-23203.

’ 50,- all-in
Katja, Stella, Monique

Tel. 045-423608.

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

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

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

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

J. volsl. vr. ontv. thuis
045-729101
Club La Belle

Spekholzrrheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend van

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

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
Pas geopend Privéhuis

Byou
ontvangt u in romantische

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

huur voor koppels.
Privéhuis
Donna

Verhuisd van 045-227734
naar 04746-5826. ,

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

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

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12.2%, andere
bedragen en looptijden zijn

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

240 < 180 120
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. arsas
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

I Ende makelaar weet van
wanten en kranten.

ZLVV^ 1 BROEK46-56flf | BERMUDAS XL l f Wj / I BER!!uDA 48-56 1

Beek: Winkelc Makado; Heerlen: Klompstr. 5-7(winkelc); Kerkrade: Markt2 |M ADPA ■ Cl 1/1! LA/C Cl/ AKIRCDC AI Tl IH PAPMaastricht: Brusselse Poort 55 - Wiickerßrugstraat32-26 IMAKi M tLIXL VILLUAl IULIIÖ ALI UU ÜUt^
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Heerlen

Brunssum

" In samenwerking met de gi-
taarklas van het conservatorium te
Maastricht houdt de muziekschool
Brunssum vanavond om 19 uur een
voordracht-avond. Hoensbroek

Landgraaf" In 't Leiehoes wordt vanavond
om 20 uur een psychometrie-avond
gehouden met Peter Coppens. Be-
zoekers mogen een foto of een voor-
werp meenemen. Entree ’ 6,50.

" Het Vrouwenhulpcentrum Lan-
ge Lies begint vandaag om 10 uur
met een eetverslavingsgroep. Er
zijn twaalf bijeenkomsten van 2Vi
uur. Voor informatie: Grasbroeker-
weg 166, S 722727.

M. Habets, A.Haggenmiller.
Brunssum

jaardentehuis voor ouderen zoekt
een vrijwilliger om op maandag of
donderdagmee te helpen bij de dag-
opvang. De taken kunnen zijn: eer
praatje maken, een spelletje doen
meehelpen bij het handwerken enz
Kandidaten moeten bereid zijn zich
minstens voor twee maanden aar
het werk te verbinden.

Dagopvang voor ouderen: Een be

Gemeente Heerlen werkt aan nieuw voorstel baan vrij
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gezondheidscentrum zoekt voor
zijn uitleenactiviteiten liefhebbers
om mee te werken bij het uitlenen
van aanwezige spullen. Het gaat om
boeken, langspeelplaten, fietsen en
spelmaterialen. Bij de werkzaamhe-
den behoort ook het verrichten van
enig typewerk.

Uitleencentrum: Een psychiatrisch

Nog geen besluit over
'woonerf' Hoensbroek

exposities

HEERLEN/HOENSBROEK - De gemeenteraad van Heerlen
zal niet vóór volgende maand beslissen wat er met de 30-kilo-
meterzone in een deel van de Hoensbroekse wijk Mariagewan-
den gaat gebeuren.

Mei op nieuwe
IOBK-school

Op dit moment staan in de Voor-
straat en Mariagewandenstraat gro-
te bloembakken om sluipverkeer
naar de autosnelweg en de randweg
te weren. De bakken werden er
neergezet na klachten van wijkbe-
woners dat automobilisten veel te
hard door de kinderrijke wijk re-
den.

A'elier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
tpen, schilderijen en sieraden van Ben

°nke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
2°nl3-18 uur. Werk van Thijs Hekkens.
0 '0 mei, open van 14-18 uur.

bioscopen

galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
„«Piervan de Amerikaanse kunstenaar

k Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zoVan 13-17 uur.

UBACHSBERG

BN bank. Fototentoonstelling van Janan Veen. T/m 15/7, open werkdagen
f.an 9-16 uur. Slotgebouw Kasteel""ensbroek, Beeldententoonstelling
liiu Jo Ramakers. T/m 4/6, open dage-
-IJ*s van 10-17uur.

LANDGRAAF

HOENSBROEK

HEERLEN
'j'ttiburgse Volkssterrenwacht,
chaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf6/4. Open di
j*vren zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-
JJ uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
"erk van Walter Swennen. T/m 4/6,°pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17

£*-. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
«plderijen van Berdt Mullenders en{"■■Jen van Prooijen. T/m 10/6. Open wojtozovan 14-17 uur. Stadsschouwburg.
iP>-expositie 'Praagse bevrijding in
S?*W'. T/m 21/6. Thermenmuseum.
"eerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open

" t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
l^.o'°Sisch0'°Sisch Museum. Voskuilenweg
», Expositie 'Dieren vroeger en nu.
* "i 6/7, open ma t/mvr 9-12 uuren 14-16Ur- CBS,Kloosterweg 1.Foto-expositie
«in de F°tokring Geleen. T/m 4/6, open
Juens kantooruren. Aquarellen van
£-°os Bliek. Van 5/6 t/m 6/7, open tijdens
kantooruren. NMB, Bongerd 13. Expo-
3ü;r Van mevr- CaptÜll de Ridder. T/m, '?, open ma t/mvr 9-16 uur. Cornelius-""s, Heulstraat 2, Heerlerheide. Ten-
Pnstelling van prentbriefkaarten van
J«ksim Gaspari. Zo 27/5, open 10-16.00

Maar enkele straatbewoners vroe-
gen de gemeente onlangs de bloem-
bakken weg te halen omdat ze ge-
deeltelijk hun oprit blokkeren. Op
dat verzoek werd aanvankelijk wel-
willend gereageerd. De gemeente
kwam met het voorstel de bloem-
bakken te vervangen door verkeers-
drempels. Maar een overgrote meer-
derheidvan de bewoners wees dat
voorstel van de hand.

Auto rijdt
winkel in

Burgemeester Teheux (Simpelveld)
en tevens voorzitter van het Me-
disch Kleuter Dagverblijf, waaron-
der de school valt, zal de officiële
handeling verrichten. De school
krijgt straks vier klassen. Veel leer-
lingen verblijven (tijdelijk) in de
Giezenhof aan de Heerlerbaan. De
school, ontworpen door Atelier '80
en gebouwd door Moonen-Lückers,
gaat 1 augustus open.

HEERLEN - Aan de Clemens Meu-
lemanstraat op de Heerlerbaan
wordt vanmiddag om 15 uur de mei

gezet op een nieuwe school. Naast
de basisschool St. Josef wordt de
laatste hand gelegd aan een nieuwe
lOBK-(In Opleiding Bedreigde
Kleuters)school.

Jubileumboek over Nieuwenhaagsefanfare
Eeuwfeest ’Eendracht’

Natuur en milieu: Voor mensen die
bijzonder geïnteresseerd zijn in al-
les wat met natuur en milieu te ma-
ken heeft, ligt in de vrijwilligerscen-
trale een informatieklapper klaar
ter inzage.
Penningmeester muziekcollectief:
Een organisatie die zich ten doel
stelt om oefenruimte en apparatuur
aan te bieden aan amateur-muziek-
groepen zoekt vrijwilligers voor het
bijhouden van de boekhouding en
het maandelijks regelen van con-
tracten met de groepen. Vooral
mensen met boekhoudkundige er-
varing zijn gevraagd.

b

lfu?,: kook whos talking, dag. 16.30
H°'a e" 21 uur- wo ook 1430 uur-Rivo"
18 v. n'ëhtmare on Elmstreet 4, dag. 16
U,X en 20-30 uur- De Reddertjes, wo
en o Uur- Maxim: Always, dag. 15.30 18
." <!0.30 uur. H5: Johnny Handsome,g«. 14.30 19 en 21.30 uur. Tango &
J-ash, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur. Thear of the Roses, dag. 14 18.30en 21 uur.
Pemal Affairs, dag. 18.30 en 21 uur, di
iR,°n

°k 14 uur. Koko Flanel, dag. 14 en
upuuur. Weekend at Bernie's, dag. 21
arm _Pc sP'egel: The Romance of Book
"a Sword, di 21 uur.

HEERLEN
Volgens hen zijn de drempels niet
meer dan heuveltjes diezonder veel
moeite met vrij hoge snelheid kun-
nen worden genomen. Ze willen
dan ook onder geen beding dat de
bloembakken worden verwijderd.
Massale protesten en een handteke-
ningenactie leidden ertoe dat de
commissie openbare werken het
college verzocht het voorstel terug
te nemen. Dat is inmiddels gebeurd.
En volgens een woordvoerster van
de gemeente wordt op dit moment
een nieuw voorstel uitgewerkt.
Over de inhoud daarvan wilde ze
echter nog niets kwijt.

Protesten

LANDGRAAF -Een 45-jarige Heer-
lenaar raakte zondagmiddag op de
Hoogstraat in Landgraaf van de
weg. Hij reed de winkel van de fir-
ma Mosmulier binnen. Er deden
zich geen persoonlijke ongelukken
voor. De auto is total loss en de win-
keletalage werd flink beschadigd.

" Het gouden paar Clement-Bruls. Foto: DRIES LINSSEN.

per persoon

Eén dag later is er een reünie van
alle oud-leden van Eendracht. Zij
mogen ook nog eens proberen mu-
ziek te maken. Zondag 27 mei speelt
opnieuw het beroemde Tjechische
orkest Moravenka in de fanfarezaal
om 11uur en 's avonds nog een keer.

Donderdagmorgen vanaf 11.30 uur
houdt Eendracht een receptie in de
zaal aan de Hoogstraat. Op vrijdag
25 mei is wereldkampioen Frysk
Fanfareorkest te gast in Nieuwen-
hagen. Deze titel wonnen de Friezen
tijdens het WMC '89. Hoogtepunt
van dit concert moet het gezamen-
lijk optreden van beide orkesten
worden in 'Trough the gate of en-
lightenment' uit Nirvana's Touch
van Hardy Mertens en in de mars
Gammatique van Gérard Boedijn.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Fanfare Eendracht
in het Landgraafse Nieuwenhager-
heide bestaat honderd jaar. Deze
mijlpaal viert de fanfare met festivi-
teiten die over het hele jaar uitge-
smeerd zijn en met de uitgave van
een jubileumboek. Ook heeft de
vereniging twee oude films, waarop
het rijke culturele leven van Nieu-
wenhagen in de jaren vijftig is vast-
gelegd, laten restaureren en verwer-
ken tot een videoband. Eendracht
wil niet alleen streven naar muzika-
le perfectie maar ook iets bijdragen
aan het maatschappelijk leven bin-
nen de Nieuwenhaagse gemeen-
schap.
Samensteller van het jubileumboek
is Jo Baur, de secretaris van Een-
dracht. Hij maakte onder meer ge-
bruik van het werk van Joseph Pee-
ters die als secretaris in de eerste
helft van deze eeuw in kroniekvorm

de verenigingsgeschiedenis van
1890 tot 10 mei 1940 optekende. Ook
het archief van ere-voorzitter Joep
Boermans werd niet tevergeefs aan-
gesproken.

Het jubileumboek wordt op Hemel-
vaartsdag gepresenteerd tijdens de
jubileumreceptie in de Fanfarezaal
te Nieuwenhagerheide. Pierre Trie-
bels verzorgde de illustraties. Het
boek, dat veertig gulden kost, kan
worden besteld bij Leo Borghans,
Achter 't Klooster 79. Het is tekoop
bij Woninginrichting Alex Hanssen
aan de Hoogstraat in Landgraaf.

Op zondag 8 juniom 20 uur geeft de
Koninklijke Militaire Kapel onder
leiding van haar kapelmeester, ma-
joor Pierre Kuijpers, een gala-con-
cert voor de honderdjarige fanfare
in de fanfarezaal.

Woensdagmiddag(23 mei) is er een

kindermiddag. Het circusduo
Adriaan en Christina brengt goo-
cheltrucs en poppenkast.

Tuinwerk: Een organisatie die
vooral zieken en gehandicapten wi]
helpen zoekt een vrijwilliger die
voor een visueel gehandicapte
vrouw de tuin wil onderhouden.

Juridische studie
Hogeschool Sittard

Nieuwe opleiding primeur voor Zuid-Nederland
De nieuwe opleiding van de Sit-
tardse hogeschool is bedoeld voor
mensen die zich juridisch willen
scholen en anderen wegwijs wil-
len maken in het doolhof van wet-
geving en bureaucratie. Volgens
de directie van de hogeschool be-
staat er grote behoefte aan een
HBO-studie op sociaal-juridisch
gebied.

men van het instituutvoor sociale
beroepen van de Hogeschool Mid-
den-Nederland.

In de SJD-opleiding zijn theorie
en praktijk gelijkelijk verdeeld.
Veel aandacht wordt ingeruimd
voor het aankweken van wetsken-
nis en vaardigheden als gespreks-
en rapportagetechnieken alsmede
de kunst van het onderhandelen
en bemiddelen.

Kunstmarkt Heerlerbaan
<3rmy*LEN -Voor Hemelvaartsdag,

'iaerdag 24 mei, hebben de bewo-
eheLVan het PleintJe biJ de Hori"
Hee ï aan de Corisbergweg te

rbaan voor de derdekeer een
nst- en ambachtenmarkt georga-

(,'seerd
ia q ZlJn stands met schilderijen,
lf Huarellen, keramiek, potten draai-
*iek sP'nnen en er is levende mu-
'l^W Hapjes en drankjes staanar- Entree gratis.

Iij9cHOLTZ - Er komt waarschijn-
bj .e^n nieuw bos- en wandelge-
t^0 bij hoeve De Bongerd. De ge-
Vooen*.e Simpelveld kocht grond
W. de aanleg van twee waterbuf--- Van graaf Weichs de Wenne,
renrif ?eze eiste dat ook een reste'
*an S van bijna 1,5 hectare werd
he j|ek.ocht. Van deze omstandig-
ken ,wü het college nu gebruik ma-
ren het grondstuk om te tove-

!n een boomrijk wandelgebied.

Bocholtz krijgt
Wandelgebied

gon KRADE - Harmonie St. Gre-
hoi hS bestaat negentig jaar en
br
, l daarom op 24 mei het Baals-

Vu&er Molenfeest in Haanrade.
fee t

**e D11^36 grens wordt een
2j sUent neergezet, waar van 11 tot
Vjh^ol" muziek te beluisteren zal zijn
fluit Gregorius. Maar ook van de
C en tamboerkorpsen St. Huber-
St Ten Juliana '46 en harmonie
!<le oares-Je. Daarnaast is die dag
*iok*Ucle Baalsbrugger Molen te be-

zigen.

Baalsbrugger Molenfeest

SITTARD - De Hogeschool Sit-
tard start in augustus met de op-
leiding sociaal-juridische dienst-
verlening (SJD). De studie duurt
vier jaaren kan zowel voltijds als
deeltijds worden gevolgd. Afge-
studeerdenkunnen aan de slagbij
onder meer gemeentelijke (socia-

le) diensten, bedrijfsverenigin-
gen, bureaus voor rechtshulp, het
GAK, arbeidsbureaus en in het
vluchtelingenwerk.
De hogeschool is de tweede on-
derwijsinstelling in Nederland en
deenige in Zuid-Nederland die de
opleiding sociaal-juridische
dienstverlening in het cursuspak-
ket heeft. De lesstof is overgeno-

Personeel van
De Wever legt

werk neer

zelfverdediging voor meisjes en
vrouwen. De introductieles wordt
op 27 juni gegeven. Voor informatie
en aanmelding: Jacqueline Houben
van Sjek, S 351931.

" De Katholieke Bond voor Oude-
ren houdt vanmiddag om 14 uur in
De Nobel een informatie-middag
over 'Dementie en omgaan met de-
menteren. De inleiding wordt ver-
zorgd door drs J. Mastenbroek. En-
tree voor niet-leden: twee gulden.

Keetje Bruis (69) zag in Bruns-
sum het levenslicht. Zij werkte
in een kaperssalon en op een tri-
cotagefabriek. In 1939 ontmoette
zij Zef en het was liefde op het
eerste gezicht. Zef en Keetje kre-
gen drie kinderen en zijn inmid-
dels de trotse grootouders van
zeven kleinkinderen en één ach-
terkleinkind.

Zef Clement (74) werd geboren
in Merkelbeek. Tot zijn 22-ste
jaar werkte hij op de boerderij
van zijn ouders om daarna als
mijnwerker zijn brood te verdie-
nen op de Emma en de Hendrik.
Zijn vrije uren werden enkele ja-
ren besteed aan fanfare St. Jozef
te Merkelbeek. Zijn favoriete
hobby is echter wandelen en ge-
nieten van de natuur en het le-
ven.

In Brunssum wordt zaterdag de
gouden bruiloft gevierd van Zef
en Keetje Clement-Bruls uit de
Ridder Cortenbachstraat 1. De
dankmis wordt om 18 uur opge-
dragen in de H. Geestkerk te
Brunssum-Noord. De receptie
vindt van 19.30 tot 20.30 uur
plaats in de Harmoniezaal,
Broekstraat 44a te Schinveld.

Het gouden paar kreeg drie zo-
nen en een dochter, die op hun
beurt zorgden voor negen klein-
kinderen.

stuurslid-propagandiste en ook
het missiecomité en de kanker-
bestrijding konden steeds op
haar rekenen.

n Regioredactie
"ostelijk Zuid-Limburg

S?!**» Heerlen,® 045-739284
|"e Hollman,* 045-422345
j"jj»nsRooijakkers,* 045-714876

Seuntjens, chef* 04750-22937
SC£ard Willems,

%0* Philippens,

Kfntoor Kerkrade,* 045-455506
sï*«» Ackens,

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

11*."

Mia Schiffelers is een Waubach-
se van origine. Van beroep is zij
coupeuse. Mia is een echt vereni-
gingsmens. Sind 1947 is zij lid
van de KAVO. Zij hanteerde ne-
gen jaar de voorzittershamer en
was elf jaarsecretaris van dever-
eniging. Tot op de dag van van-
daag is zij buurtleidster. Verder
was zij de steunpilaar van de
Waubachse toneelvereniging.
Het Groene Kruis had aan Mia
twintig jaar lang een trouw be-

Rob Bauer (79) is in Rimburg ge-
boren en getogen. Na een oplei-
ding tot schoenmaker te hebben
afgesloten werd hij mijnwerker
op de Carolus Magnus in Übach-
Palenberg en later op de Julia.
Zijn vrije tijd besteedde hij als
hopman bij Jong Nederland en
als jeugdleider van de RKW
Waubach. Van de voetbalclub is
hij nog steeds een trouw suppor-
ter.

Het echtpaar Rob en Mia Bauer-
Schiffelers aan de Veeweg 15 in
Übach over Worms viert zater-
dag het gouden huwelijksfeest.
Om 16 uur wordt de dankmis op-
gedragen in de St. Jozefkerk te
Waubach. De receptie is van
18.30 tot 20 uur in het Parochie-
huis aan de Kloosterstraat te
Waubach.

Gouden paren

van u EN ~ Alle personeelsleden
Hee ,net De Wever-ziekenhuis in
'"leb leëgenkomende vrijdag (28
De > van 10 tot 14 uur het werk neer.
°Rn erkonderbreking is bedoeld
dri.i»Cïe cAO-besprekingen onderUlt te zetten.

organisatie die zich bezighoudt met
de tijdelijke opvangvan mensen die
thuis problemen hebben. Men zoekt
vrijwilligers voor de avond- en
nachtdiensten. Voor informatie:
S 045-424344.

" De Vrijwilligerscentrale Kerkra-
de zoekt vrijwilligers voor het uit-
voeren en begeleiden van een kin-
derkamp van 23 tot 27 juli; de bege-
leiding van een visueel gehandicap-
te; de ondersteuning van dagverzor-
ging. een een bejaardentehuis; als
kinderoppas; als begeleider van een
peuterspeelzaal en voor het meever-
zorgen van radioprogramma's. Voor
informatie een aanmelding: Vrijwil-
ligerscentrale Kerkrade, Hoofd-
straat 24, S 462444.

Simmpelveld

# Voor de ouderenvervoersdienst
Landgraaf is men op zoek naar vrij-
willigers, die zich een dagdeel per
week beschikbaar stellen als chauf-
feur. Belangstellenden dienen in
het bezit te zijn van een geldigrijbe-
wijs en moeten enkele jaren schade-
vrij gereden hebben. Voor informa-
tie: SWOL, Sunplein 18c, S 310711.

" In 't Mallegat worden morgen de
voorrondes gehouden voor een gro-
te play-backshow op 16 juni. De
voorrondes voor vier- tot en met elf-
jarigen vinden van 14 tot 15.15 uur
plaats, en de twaalf- tot vijftienjari-
gen komen van 15.45 tot 17 uur aan
de beurt. Men kan zich vanaf 12.30
uur laten inschrijven. Voor informa-
tie: Jacques Starreveld S 045-
-727257.

" Bij de stichting Zymose is de
speel-o-theek Beregoed onderge-
bracht. De uitleentijden zijn maan-
dag van 18 tot 19.30 uur; woensdag
van 14 tot 16 uur en zaterdag van
10.30 tot 12 uur. De uitleen wordt
verzorgd door vrijwilligers.Wie mee
wil helpen kan bellen naar Anny
Fokkens van Zymose, S 227400.

Kerkrade
Wij verwachten dat u zich in uw toe-
komstige berichtgeving in uw ge-
bruikte terminologie zult aanpassen
aan de feitelijke omstandigheden in
de wijk.

Wij willen bezwaar aantekenen te-
gen de wijze van berichtgeving in
het Limburgs Dagblad van 17 mei
1990, over de aanhouding van een
verdachte van handel in hard drugs
in Brunssum.
De passage '...welig tierende drugs-
handel in de flatwijk Brunssum-
Noord...' is niet gemotiveerd en niet
onderbouwd met cijfers. Uit gege-
vens van de gemeentepolitieBruns-
su blijkt dat de handel in drugs in
deze wijk niet meer of minder is dan
in andere delen van Brunssum.
Deze wijze van berichtgeving is de
laatste jaren telkens de steen des
aanstoots geweest voor vele bewo-
ners van de wijk. Het project Kla-
ver-4 riat in 1988 is gestart om een
potentieel vervalproces in de wijk
tot staan te brengen en te keren, is
tot nog toe succesvol verlopen en
geldt landelijk als voorbeeld voor
de aanpak van soortgelijke wijken
én als voorbeeld voor Sociale Ver-
nieuwing. De bewoners van Bruns-
sum-Noord zijn gezamenlijk met
alle in aanmerking komende instan-
ties bezig met het wonen in deze
wijk aangenaam te maken en te
houden. Zij voelen zich telkens op-
nieuw gekwetst zodra in de media
weer een negatief beeldvan de wijk
wordt geschetst.
Van meet af aan hebben de Huur-
dersbelangenvereniging, de wö-
ningvereniging Brunssum en Hu-
maniplan te kennen gegeven en ge-
motiveerd dat het beeld dat in 1987
in de media over de wijk geschetst
werd, zwaar overtrokken was. De
gezamenlijke, extra beleidsinspan-
ning van gemeente en woningvere-
niging werd in 1987 besloten, om
juist te voorkomen dat deze wijk
zou afglijden naar een situatie, ver-
gelijkbaar met andere, soortgelijke
wijken in het land.
In de afgelopen twee jaar is veel be-
reikt met zichtbare en onzichtbare
resultaten. Desalniettemin hebben
wij geconstateerd, mede gezien de
reacties van bewoners die bij ons
binnenkomen, dat in de verschillen-
de berichten over de wijk telkens
weer de begrippen de 'verloedering'
en 'verpaupering' gehanteerd wor-
den. Deze begrippen, evenals de be-
grippen 'uit het slop halen' of 'uit
het dal kruipen' zijn volstrekt mis-
plaatst.

in gesprek

Brunssum-Noord

Voor meer informatie: Vrijwilligers
centrale Heerlen, Burg. van Gruns
venplein 2 Heerlen, S 713971.

Incidentele hulp: Een organisatie
die bejaarden-zieken en gehandi-
capten wil ondersteunen bij de da-
gelijkse bezigheden zoekt vrijwilli-
gers. Boodschappen doen, klusjes
verrichten en wandelen met de be-
jaarden zijn onder meer de werk-
zaamheden.

Koken voor gasten: Een vrijwilli-
gersorganisatie ter instandhouding
van natuurhuizen en voor het orga-
niseren van natuurvakanties zoekt
mensen om in de weekenden voor
grote groepen te koken (twintig tot
tachtig personen). Ook de inkoop
van voeding en het verzorgen van
de broodmaaltijden behoren tot de
werkzaamheden.

" SCEW afdeling Sjek begint in
september weer met een cursus

" Voor deelname aan de Luikse
Markt van harmonie St. Caecilia op
zondag 24 junikan men zich telefo-
nisch aanmelden via S 045-442404.
Zowel verenigingen als particulie-
ren zijn welkom." Opvangcentrum Oostelijke Mijn-

streek 'De Koempel', gevestigd aan
de Gereard Bruningstraat 6, is een

" Het goudenpaarBauer-Schiffelers.
Foto: CHRISTA HALBESMA

HHÜ.............M.........M.....M..........^»-Ji"»^

" Fanfare Eendracht-St.Caecilia anno 1896.

Jodelaars inKerkrade
KERKRADE - Ongeveer tach-
tig Zwitserse zangers en zange-
ressen maken zaterdag 26 mei
hun opwachting in het vereni-
gingsgebouw HeidsjerTref aan
de Patronaatstraat in Kerkra-
de-Spekholzerheide. De Jod-
lerclub Edelweiss verzorgt sa-
men met het mannenkoor Da-
vid een concertavond, die om
20 uur begint. De toegang is
gratis.

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

Van onze verslaggever

Administratief werk: Een organi-
satie die administratief werk doet
voor vrijwilligersorganisaties zoekt
nog vrijwilliger(st)ers van twintig
jaar en ouder. Veel voorkomende
activiteiten: typewerk, layout-werk,
maar ook brieven verzorgen en het
verzorgen van folders en boekjes.
Voorwaarde is dat kandidaten het
Nederlands goed beheersen en kun-
nen omgaan met een tekstverwer-
ker.
Eethuismedewerkers: Een eethuis
voor mensen die geen zin hebben
om alleen te koken of te eten zoekt
enkele vrijwilligers voor het opdie-
nen van de maaltijden en het serve-
ren van frisdranken bij het eten. Het
werk neemt een paar middagen per
week in beslag van half één tot on-
geveer zeven uur.

Van onze verslaggever

■ Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

klein journaal



De ruimte van de Pacific
kunt u nu ook van

'n anderekant bekijken.

£____________r'V______________H_____i _____PP^__?Hil BT»v' ■__. -BPv'r_f!W! H -\

■KS ■ "''ll BKisf^^M*ulMiß HP"

Via zn gratis zonnedak.
De Jetta Pacific is met zn onovertroffen met de Jetta Pacific die tijdelijk (t/m 4 juni

ruimte de ideale gezinsauto, voorzien van 1990) nog meer in het zonnetje wordt gezet
alle gemakken. met een gratis zonnedak* Waarvan wij ook

Zoals 'n in hoogte verstelbare bestuur- nog 'ns demontage voor —^r^s>—-\
dersstoel, sportstuur, toerenteller, speciale onze rekening nemen. / \
bekleding, metallic-lak, brede banden met Bel voor 't dichtst- <C " iï
naafdoppen, kortom een pakket van totaal bijzijnde dealeradres: oü^S"6 \f4.950- waar je maar f 1.395,-voor betaalt. 020-867351.

En dat terwijl de Jetta Pacific al vanaf
f28.395- verkrijgbaar is. /u,/. binnenkort.v.n komt ki/k.n,

4__wwv-.^, »^. Ja ~ w Zoop|. in elk geval me/zo n zonnig
Alle reden om snel kennis te gaanmaken r-fWftd.d.urweerui»." .

(ffi) Volkswagen.Wie anders?
VVA^ met katalysator

V
*)Of de helft van de waarde van het zonnedak (f 250.- inclusief BTW) in contanten. N.B. de zonnedak-actie geldt alleen voor particulieren.

"(Tegen inlevering van dezeadvertentie krijgt iedereen eén leuk Volkswagen T-shirt cadeau. Zolang de voorraad strekt. Jetta Pacific 4-deurs f28.395,-.
Jetta Pacific Diesel f33 760.- Jena Pacific Dieselmet katalysator f35.700- (Volkswagen geeft 50% subsidie op de meerprijs

van een milieudiesel U betaalt dan f35.205.-.) Er is al een Jetta CL Elan v.a. f25.600.-. Prezen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusief
aflevermgskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon's AutomobielhandelBV. Postbus 72. 3800 HD Amersfoort. Telefoon 033 - 949944.

AanbiedingeN
Alle S^^^^^^^^^H Alle

: Viskose-druks 9 hHÉfTH E CrèPe de Chine" ■

van ’ 26,- M f^ [cj E druks van ’ 30,- j
9MNtMHK! ’ 18,- itfmyjg ’ 20,-1

ï per meter, 150 cm breed S E Per meter > 150 cm breed ï

K AHe^^^B?lij^.^f Diverse J
E Jersey-druks 1 E aanbiedingen 1

van ’ 35,- 3 E "f -E voor 1 ElE * .#*.#%. 3 E en 3I ’ 20,-KB ’ io.!E J 9 E*> 7 * W I Iv# % 9E per meter, 150 cm breed 'M W///M " / ■ K *^ 'K S K^^V / IVE Per meter S

Steun cte nationale A VO-collecte: 21 t/m 27 mei rWW/fffT!
\jrfsl - -,*. V/y'l JÊ^ Gehandicapt? ledereenkan het overkomen.

4/ r diiJwL AVO helP daadwerkelijk; bij werk, scholing, mtZ. "Z.J;L^yè _L " . i recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.
Jrtgm <^P~^_^l||g AV0, te1.(033)75.33.44 INTEGRATIE
fIL I "^^s^^s Beschermvrouwe H.M. deKoningin GEHANDIKAPTEN

'Wie geeft denkt aan een ander' EglCiS^

Hf Ji f Ê JÊ M SÊË i ü üi Jf JU | jM fl f f __^^^B^r ___■
WÊ Ê É $È W mÈ i illf Jllllillll is? I «if ff «F lilf i f w ’ v J I L

WÈGÊ. BWf^WW'WWwPW^ÉPWPHI HUISBEZITTERS! fl I lirrT,,», H■ [üjj£fl HïW ïffl ■ ,„„. i Af*C I ACTCKI ■ W£^°'W aflossing in maandenMMMMMMM ~i EXTRA LAGE LASTEN Mp handen xx e4x ?2x 48x 24x m
ze ÉIV %»e HTHOTHEKEN Wé o vm. 191 -WÊ

": n^,m;;„^K„eM" n;.t,n ?%f 7.500,- - T4O,- 754,- 204,- 353.-§lll:./; U bent vnj in de besteding. Uit kan ~_,-. ;s'4tf """~»> ". ■■"> «■"'"»> ~ $«■

aanschaf, meubels enz. 240 x 180 x 120x17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,-

EENVOUDIG! *"* /Jf" /’/"■ ** £ÏÏf." 5* 5-" ££ el- i2£i£ïïf: 2: it S: "y- £?- £0'- %>■ S'mi'9.00 -21.00 uur) en beantwoordt enkele 25000 294 317 174 40-000'' 6° '' '' 96'' 1067'' 1895''vragen. Uwlening is dan meestal f^m'- 411- m- 524- 50.000,- 800,- 871,- 966,- 1306,-2343,-
-binnen 1 daggeregelden desgewenst 50000- 58b'. 635- 748- enz eflekt. jaarrentevanaf 12,1%
uitbetaald. 75000. nn?. «w. not'. Looptijd meer dan 72 mnd. geldt voor duurzame

niCWnccT ru7aanschal, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

Moonen Financieringen garandeertu Ook andere looptijden (vanal 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt ellekt theor.
informatie bijwerkgever e.d. Eflektieve jaarrente vanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt.

SZ£ÏÏ^*%^ afhankeiijkvandewaardevanuwwoning 5.m,. 100,- 14,6% 75*
(bij ons géén "bketwerk") kunnen de tarieven variëren. . 10.000,- 200,- 14,6% 75x

15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL —tSte 20M0r 400r 13,6% 72x
Moonen Financieringen werkt voor u , —— -^P%—-, £sl°°0'" ?3' 3LJ° l?geheelkosteloos. Dankzij onze / _ . -_ . m/ 30M0'' 600 r 'kontakten met 20 financiersen banken W%JËfw £.fw£.*w4Mm+ 'lk 40-000'' 800>' 13,6% 72x

is uw kans van slagenbij ons het |||| <af| <l|/l||l 'M 50.000,- 1000,- 13,4% 72x
grootst en voordeligst. Uw lening is j %o%o%oMm^o^o '■ ENZ.
bijons meestal gratis verzekerdbij I van 9.00-21.00 UUT bereikbaar. «J» Persoonlijke leningen en doorlopendkredietZ^Sït%S^9 L~Ld J^!^ M zijn zond r^der^nd verstrekbaar en

ongeval (vraag vrijblijvendprijs-opgave) %E? meeste/ kwijtschelding b,j overlijden
Elk bedrag naar draagkrachtvoor iedereen *van mm 64 jaarbeschikbaar bij FINANCIERINGSKANTOOR .voldoende vast inkomen of W.A.O. .^^^

_____
aswssör« fMl^^fNlßfNl IcSSlcSS^6224 M Maas,ricW

y 1 JLM WK r* K Tei.o43-030200 _
- UUU mm^ U ULZ3U VJ Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoensbroek »Tel 045-2250g;

I ZATERDAGMORGEN '

10UUR:
MOTOR GEKOCHT

10UUR 30: 1%
MOTOR VERZEKERD^ \'

Boerenßond
Verzekeringen

i BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS
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Oranje verder zonder Krüzen, Ellerman en Hofkens
Leo Beenhakker verkiest
duidelijkheid

Canton Reiss
behoudt kansen# Hans Gillhaus (mid-

den) scoort zijn tweede
doelpunt tegen de ama-
teurs van ARC.

HEERLEN - Door met 3-2 te win-
nen van Bax Zeefdrukkerij behoudt
CantonReiss in de strijd om het Ne-
derlands kampioenschap zaalvoet-
bal nog kansen om als eerste in de
poule te eindigen. De ploeg uit
Heerlen moet dan wel volgende
week maandag in Dintelooord win-
nen van Molier Impac en is vervol-
gens afhankelijk van de uitslag van
het duel tussen Molier en Bax. Voor
Canton Reiss scoorde gisteravond
Willy Trags uit een strafschop,
waarna Marcel Dirksen de twee an-
dere treffers voor zijn rekening
nam.
Perey Verzekeringen eiste via een
3-1 overwinning in het beslissings-
duel tegen RFC Timoil de derde
promotieplaats van de Hoofdklasse
Noord voor zich op. Samen met
kampioen Fermonia Boys en Het
Haöfke maken de Maasbrachtena-
ren volgend seizoen hun opwach-
ting in de landelijke tweede divisie
van het zaalvoetbal. Verliezer RFC
Timoil gaat nu in een extra duel met
de nummer vier van Zuid, Het
Brikske uit Brunssum, uitmaken
wie het laatste promotieticket ver-
dient.

Mondeling
onderzoek in

'affaire Bisschops’

Gullit signeert
contract AC Milan

MILAAN- Ruud Gullit heeft gisteren officieel het contract getekend,
dat hem voor de komende drie jaaraan AC Milan bindt. Gullit zal in
die periode 2,9 miljoen per seizoenverdienen. De overeenkomst loopt
tot 30 juni 1993. „Ik voel me in Milaan op mijn gemak en ben tevreden
over de manier waarop het contract tot stand is gekomen", verklaar-
de de international nadat hij in het trainingscentrum Milanello zijn
handtekening had geplaatst. „De club werkt professioneel en heeft
me in moeilijke tijden geholpen." Aanvankelijk zou Gullit het con-
tract pas na de Europese bekerfinalevoor landskampioenen, morgen
in Wenen tegen Benfica, tekenen. Drie jaar geleden kocht AC Milan
de voetballer voor zeventien miljoen gulden van PSV.

niet voor een trainer", verklaarde
Leo Beenhakker de voortijdige be-
slissing.

bala weekeinde hebben we de
totn °Pëemaakt en kwamen we
dip c°nclusie dat drie spelers ine eerste week geen of te weinig
fje°gressie hadden vertoond. Het
lte dan geen zin de oorspronkelij-
Öp a!fPraak na te komen," aldus
«enhakker. Het was de bedoeling

denn namen van alle afvallers pas. nderdag wereldkundig zou wor-etl gemaakt.

<wVund dat echter niet eerlijk tenlachte van die spelers. Jemoet el-
Sopf niet in de malinë nemen en
ent i die toch niet meegaan nog

| J) Kele dagen hard laten trainen.
2aatr°m heb ik hun na de lunch de
sch Voorgelegd. Voor zon bood-

>aP bestaat nooit een goed mo-nt; niet voor de spelers en ook

Gevoel
Juul Ellerman had de bui al zien
hangen. „Je ziet het aankomen. Na
een paar dagen voel je dat. De sa-
menstelling van de trainingspar-
tijtjes, de eerste oefenwedstrijd
waarin je even mag opdraven. Ver-
volgens stond ik de tweede wed-
strijd er naast en tegen Rijnsburgse
Boys speelde ik niet op mijn plaats.
Op dat moment weetje datje er niet
bij hoort. Die paar dagen dat zon
stage dan nog duurt, maken danook
niet meer uit. Zelf plaats je je na-
tuurlijk niet bij het rijtje afvallers,
maar je mag je ogen niet sluiten

voor de realiteit. Bij PSV ging het
de laatste competitieperiode al een
stuk minder. Ik was blij dat ik des-
ondanks bij de 27 terecht kwam.
Jammer dat het niet is gelukt. Mor-
gen stap ik naar het reisbureau om
een vakantietrip naar Griekenland
te boeken".

fLPHEN AAN DEN RIJN - Enkele uren voor de voorlaatste
test was de trainingsstage voor Hendrie Krüzen, Juul Ellerman
Ün Wim Hofkens voorbij. Voordat de Oranje-selectie zich te-
fu§trok voor de gebruikelijke middagrust, ontbood Leo Been-
akker het trio bij zich en dankte hen voor de moeite. Verdere
spanning zou overbodig zijn omdat voor hen geen ticket

K°°r Italië zou worden gereserveerd. De drie afvallers pakten
spullen en waren allang weer in huiselijke kring op het

dat de overblijvers ARC met 3-0 hadden verslagen.

ARC - Nederlands elftal U-3 - 15.
Gillhaus 0-1, 22. -Gillhaus 0-2, 58.
Witschge 0-3. Scheidsrechter: Blan-
kenstein. Toeschouwers: 9.00U. Op-
stelling Nederlands elftal: Van Breu-
kelen, Van Aerle, Ronald Koeman,
Rutjes, Van Tiggelen (42. Fraser),
Vanenburg, Wouters, Erwin Koe-
man (80. Roy), Witschge, Bosman.
Gillhaus.

Eenzelfde berusting was bespeur-
baar bij Wim Hofkens. „Ik kon het
niet bijbenen. Ik had de grootste
moeite om aan te klampen bij het
trainingstempo. Als je het hele jaar
niet echt getraind hebt en slechts
drie wedstrijden gespeeld, dan kun
je problemen verwachten".

Kortom de eerste schifting is ge-
maakt, voordat Oranje gisteravond
voor het eerst vanuit een echt con-
cept tegen de amateurs uit Alphen
aan denRijn speelde. „De nadruk",
aldus Leo Beenhakker, „lag op het
verdedigend aspect en een snelle
opbouw. Deze zaken zagen er niet
slecht uit, al liet de score te wensen
over. Qua kansen kwamen we wel
volledig aan onze trekken. Ronald
Koeman en Jan Wouters werden re-
gelmatig vanuit de tweede lijn aan
het werk gezet en dat was de bedoe-
ling. Dat er niet meer gescoord is,
wijt ik aan het gebrek aan scherpte
en hét gemis aankracht door de
enorme trainingsarbeid die ook
voor deze wedstrijd weer verricht
is".

Kritiek op gebruik
tv-beelden bij

strafzaken voetbal

twee treffers (Richard Witschge be-
paalde de eindstand op 3-0), maar
was daarnaast de meest actieve spe-
ler. Zo actief dat Leo Beenhakker
eigenlijk niet meer om de kleine
spits heen kan. „Hij speelde weder-
om een goede partij", liet de inte-
rim-bondscoach zich dan ook met
betrekking tot Gillhaus ontvallen.
„Je kunt op veel manieren gebruik
van hem maken. Rondom de diepe
spitsen of vanaf de zijkanten. Zon
type speler is een rijk bezit tussen
specialisten". Met andere woorden,
als Hans Gillhaus donderdag na de
ochtendtraining vanuit Zeist ver-
trekt, heeft hij het ticket voor Italië
in zijn binnenzak. Daaraan zal de
laatste oefenwedstrijd, morgen te-
gen Quick Amersfoort, weinig ver-
anderen.

NIEUWSTADT - De tuchtcommis-
sievan deKNVB heeft nog geen uit-
spraak gedaan in de 'affaire Ivo Bis-
schops, de Walramvoetballer die
ongerechtigd zou hebben meege-
speeld in de competitiewedstrijd It-
teren-Walram. Zoals bekend, heeft
Itteren een protest ingediend tegen
dievermeende gang van zaken. Toe-
kenning van het protest zou kunnen
betekenen, dat Walram naar de Af-
delingLimburg KNVB moet degra-
deren en dat Itteren zijn plaats in de
vierde klasse van de KNVB be-
houdt. De commissie tuchtzaken in
Zeist heeft besloten om samen met
de tuchtcommissie regio Zuid II
eerst een mondeling onderzoek in te
stellen. Dat onderzoek heeft maan-
dag 28 mci plaats. Dat betekent te-
vens, dat Walram toch alvast de be-
slissingswedstrijd om de periode-
titel in 4B tegen Klimmania op He-
melvaartsdag speelt. Terrein Huls-
berg, 19.00 uur.

Van Basten staat op scherp
'Ongesiepen diamant' wil schitteren in finale Europacup

Gillhaus
Hans Gillhaus deerde die arbeid an-
dermaal het minst. De Aberdeen-
speler scoorde niet alleen de eerste

Van onze sportredactie

<Wii? ~ **et gebruik van tv-beel-
Voptk i strafzaken in het betaalde
Wh bli^ft de gemoederen bezig-

uüen. Nog goed geïrriteerd door
lje a9hteraf-schorsing' van zes we-
V 0 aie JanWouters kreeg opgelegdor de elleboogstoot in de wed-

strijd tegen Volendam, openden
Ajax en de Centrale Spelersraad gis-
teravond tijdens de voorjaarsverga-
dering Van de profsectie eensgezind
een hernieuwde aanval op het sec-
tiebestuur betaald voetbal van de
KNVB.

Met kreten als 'rechtsongelijkheid'
en 'Kees Jansma als de nieuwe na-
tionale aanklager' werd aangedron-
gen de beelden slechts als aanvul-
lende, en niet als doorslaggevende
bewijslast te gebruiken. Omdat zich
vervolgens voor de zoveelste keer
een discussie ontspon waar nie-
mand uitkwam, schoof voorzitter
Martin van Rooijen c.s. de kwestie
door naar de volgende vergadering.
Waarmee Ajax en de Centrale Spe-
lersraad, tijdens de zitting van gis-
teravond spontaan gesteund door
Fortuna - bij monde van Mr. Paul
Boels - dan toch nog hun zin kre-
gen.

Engelse selectielet
Neil Webb

zichzelf slechts eén 'ongesiepen dia-
mant. Het kan dus nog beter.

WENEN - Benfica denkt morgenavond in het Weense Praterstadion over
voldoendekrachten te kunnen beschikken om AC Milan te verslaan in de
finale van de strijd om de Europese beker voor landskampioenen. Zelfs de
wetenschap dat Marco van Basten zich in topvorm voelt en dat Ruud Gul-
lit mogelijk de Italiaanse topformatie zal aanvoeren, zaait geen twijfel in
het kamp van de Portugezen. Daarvoor is de hang naar revanche te sterk.

Afgezien van een 'scherpe' Van Bas-
ten en een vrijwel fitte Gullit kan
trainer Sacchi in Wenen ook weer
over Ancelotti beschikken. De Ita-
liaanse international, met Rijkaard
de. drager van het middenveld, is
hersteld van een blessure aan de
knie. Donadoni ontbreekt. Hij kreeg
in de kwartfinale tegen KV Meche-
len de rode kaart en is geschorst.

Trainer Eriksson van Benfica stelt
vijf spelers op, die op het punt staan
af te reizen naar Italië om aan het
WK deel te nemen. Het zijn de Bra-
zilianen Valdo, Richardo en Aldair
en de Zweden Magnusson en Thern.

Precies zevenentwintig jaar geleden
troffen beide ploegen elkaar in de
eindstrijd van hetzelfde evenement!
AC Milan won in Londen met 2-1.
„Dat overkomt ons geen tweede
keer," is de overtuiging van de ster
van destijds, Eusebio. De huidige
assistent van hoofdtrainer Eriksson
maakte in 1963 het doelpunt van
Benfica. Anno 1990 ziet hij weinig
overeenkomsten. „Toen waren wij
favoriet, omdat we de twee seizoe-
nen daarvoor de beker hadden ge-
wonnen. Nu is het andersom. Voor
ons is dat een voordeel."

De wereldvoetballer is echter opti-
mistisch. „Voordat we ons intensief
zijn gaan bezighouden met de voor-
bereiding op deze wedstrijd, heb ik
twee weken rust gehad. Daarin ben
ik fysiek en psychisch goed her-
steld. Ik heb geprobeerd me te ont-
spannen. Dat is aardig gelukt." Van
Basten zegt bij de les te zijn. „De
verhalen over mijn gedrag in het
veld zijn zwaar overdreven. Vooral
in Nederland. Er wordt fel tegen mij
gespeeld. Ik ben de diepste spits,
speel in het strafschopgebied. Daar
gelden andere normen. Ik word
hard aangepakt, dat is duidelijk. De
scheidsrechter bepaalt de grens. Ik
heb de laatste weken weleens van
me afgebeten. Dat zal ik zeker niet
goed praten, maar laten we er asje-
blieft niet overdreven over doen." SITTARD - In de tweede klasse van

de tenniscompetitie kan SLTC 2
met een gerust hart aan de laatste
wedstrijd beginnen. Het Sittardse
reserveteam boekte een florisante
8-0 overwinning op Pellikaan Ten-
nis 3, terwijl de concurrenten Falco-
nes enVictoria 2 de punten deelden.
Voor het derde team van SLTC is
daarentegen het doek gevallen. De
formatie degradeerde door de 6-2
nederlaag tegen Bastion Baselaar.
In afdeling 8 lijkt Van Home defini-
tiefzijn plaats kwijt te raken, samen
met Leimonias 4. De Weertenaren
verloren hun wedstrijd tegen CCTV
1 met 5-3.

Plus en min bij
tennisclub SLTCHamvraag

BÜ cupverdediger AC Milan is de
hamvraag: wat doet Gullit? „Een fit-
te Gullit," zegt trainer Sacchi, „zal
het verschil zijn tussen AC Milan en
Benfica." Hoe ver Gullit is, kon de
trainer echter nog niet zeggen. En
Van Basten? Na een florissant sei-
zoen leek hij tegen het einde van de
slopende competitie wat terug te
vallen. De rode kaart tegen Verona,
waar AC Milan zijn titelkansen ver-
speelde, de rel met Michels en het
bekerverlies tegen Juventus onder-
streepten dat vermoeden. Boven-
dien leek Van Basten geïrriteerd.
Enkele malen ontsnapte hij aan her-
nieuwd rood, nadat hij met rake
klappen had gereageerd op de aan-
slagen die hij te verwerken kreeg.

Verwachting
De oud-Ajacied wil schitteren, in de
EC-finale en vervolgens bij de we-
reldtitelstrijd in Italië. „Ik heb voor
de komende maanden een bepaald
verwachtingspatroon van mezelf.
Hoe hoog dat 'is, zeg ik niet. Maar
van mij is bekend dat ik niet gauw
tevreden ben." Na de Europese titel-
strijd in de Bondsrepubliek, door
Van Basten ongeveer hoogst per-
soonlijk beslist met treffers van on-
gekende schoonheid, noemde hij

Alle WK-toeschouwers worden gefouillleerd

De kritiek richtte zich met name op
de rol van de scheidsrechter en de
waarnemer. Ajax en de CSR menen
dat beiden binnen een uur na afloop
van een wedstrijd hunrapport inge-
diend moeten hebben, om nader-
hand niet meer beïnvloedte kunnen
worden door tv-beelden. Met ande-
re woorden: als de scheidsrechter
en/of de waarnemer een overtreding
niet hebben waargenomen, zoals in
het geval Jan Wouters en eerder
Marcel Liesdek bij Volendam-For-
tuna, dan is dat jammer.

fcobh ?~De Engelse bondscoach
van ,o R°bson heeft zijn selectie
afge spelers voor het WK voetbal
sCK;u?nd- Robson kan weer be-
W ,n over Neil Webb. De mid-
l)Jelder van Manchester United is
s%p 16S 0p liJd hersteld van een ern-
'and achillespeesblessure. Enge-
len T

eft in de voorronde Neder-u> erland en Egypte.

S«,ecUe; doel: Peter Shilton (Der-
Seam ' s woods (Glasgow Rangers), David
v«ns (Ji enal); verdediging: Gary Ste-
'Queen- „sëow Rangers), Paul Parker
Slgham £ark Rangers), Des Walker (Not-

FOrest), Terry Butcher (Glasgow
Mark Wright (Derby), Stuart

!Chew P ottingham Forest), Tony Dorigo
(°lym^?); „middenveld: Chris Waddie
&>W J,PIC Marseille), Trevor Steven (Glas-
K°reSHan êrs)' Steve Hodge (Nottingham
«ryan RNu

eil Webb (Manchester United),
eoii;obson (Manchester United), Paul'

'Wernn i (Tottenham), Steve McMahon
B°ol) p, ' aan val: John Barnes (Liver-
P^ker ,Tef Beardsley (Liverpool), Gary Li-

nnhara>. Steve Buil (Wolver-
s^P^")' David Platt (Aston Villa). Niet waargenomen, blijft niet waar-

genomen. Of, zoals Fortuna-voorzit-
ter Paul Boels stelde: „Drie getui-
genhebben de waarnemer na afloop
van Fortuna-Ajax zelf horen verkla-
ren dat hij het handgemeen (des-
tijds tussen Menzo en Maessen) niet
heeft waargenomen. Het was dan
ook opmerkelijk te zien hoe uitge-
breid de man later in zijn rapport op
die zaak inging. We zijn inmiddels
afhankelijk van de kringetjes die
Kees Jansma op zondagavond bij
Studio Sport bij bepaalde op-
stootjes trekt." Het thema komt op-
nieuw aan de orde tijdens de na-
jaarsvergadering.

loopt nog twee jaardoor, maar de
Rotterdammer zou graag over-
stappen naar PSV. In Eindhoven
kan hij zich niet alleen sportief,
maar ook financieel verbeteren.
FC Den Haag wil er alles aan
doen om Lems te behouden.

Roda JC lonkt naar Haags duo

ROME - Het Italiaanse ministerie
van binnenlandse zaken heeft met
het organisatiecomité van het 'WK
voetbal en de Fifa een uitgebreid
veiligheidsplan doorgenomen. Vol-
gens de wereldvoetbalbond hebben
de Italiaanse autoriteiten de garan-
tie gegeven dat alle mogelijke pre-
ventieve maatregelen zijn getroffen
om rellen te voorkomen. De Fifa
concludeert dat uit een bijeenkomst
vorige week in Rome met de organi-
satoren en het ministerie.

De minister heeft gegarandeerd dat
de controles bij stadions optimaal
zullen zijn. Alle toeschouwers wor-

den gefouilleerd. Alcohol en vuur-
werk zijn verboden. Ook wordt be-
keken of het mogelijk is de verkoop
van alcoholische dranken buiten de
stadions te verbieden, vooral in
Cagliari waar op 16 juni Nederland
en Engeland in Groep F tegen el-
kaar spelen.

De Italiaanse regering zet tijdens
het WK ook carabinieri in, een poli-
tietak die onder defensie valt. Doua-
niers zullen bij de grensovergangen
al de eerste schifting doorvoeren.
Supporters die op de verboden lijst
staan, komen het land niet in.

# Marco van Basten, uittore-
nend boven Graeme Rutjes en
Lei Clijsters tijdens de uitwed-
strijd tegen KV Mechelen in de
kwartfinales, is optimistisch
met het oog op de nabije voet-
baltoekomst.Roemenië-

Egypte 1-0
BOEKAREST - Egypte leed in een
oefenwedstrijd voor het WK-voet-
bal tegen Roemenië een 1-0 neder-
laag. In Boekarest scoorde Camata-
ru voor het thuisland in de negen-
tiende minuut de enige treffer. In
Marseille verloor de ploeg van de
Verenigde Arabische Emiraten met
4-0 van Polen. Kameroen won in Ti-
tograd met 5-1 van de Joegoslavi-
sche club Buducnos.

Theunissekrijgt driemaanden voorwaardelijk
!W in^Ell - Gert-Jan Theunisse
W hr ro d'ltalia blijven. Ook
W pJ over zes weken in de Ronde
WldJa?£ri Jk starten. De KNWU
We ottlcieel mee, dat de Panaso-
VerbnHner voor het gebruik van hetflecht?6'} " middel testosteron
% i üne maanden voorwaarde-
W t«SeSchorst' met een Proeftijd
&rofwT eie aar- Bovendien krijgt de
Sialdp. elrenner een boete van 4000
in d^lren raakt hij de derde plaats
W? Waalse Pijl kwijt. De KNWU
giScu g^teren officieel door de Bel-
steld 6 Wlelerbond op de hoogte ge-
loei i^Van de positieve reactie van

ASSe na afloop van de Waalse
ecteur Buddels van de

ten u, ♦
ad in het weekeinde al la-

sloten v
en dat Theunisse niet uitge-

cie T
n kon worden van de Giro enVp°;Ur' omdat de overtreding van

$Y;P, Jaar geleden in de Ronde van
*Van J nooit officieel door de
ge^e wielerbond bij de KNWU is

dreigt ook Cor Lems het Zuider-
park te verlaten. PSV toont se-
rieuze interesse voor de midden-
velder. De vraagprijs van 1,75
miljoen vindt de Eindhovense
club echter veel te hoog. Het con-
tract van Lems bij FC Den Haag

DEN HAAG- Roda JC heeft be-
langstelling voor Michel Adam
en Frans Danen van FC Den
Haag. De Kerkraadse club stelt
pogingen in het werk de beide
spelers aan de selectie toe te voe-
gen. Behalve Adam en Danen
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Frumau lederwaren
zoekt voor direct:

VERKOOPSTERS
Leeftijd: 20-25 jaar

Werktijd: 30 tot 40 uur per week

Sollicitaties na telefonische
afspraak

Frumau lederwaren bv
Geleenstraat 16, 6411 HS Heerlen,

telefoon 045-713113 83143

WINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
MEI '90.

805eStaatsloterij, 2e trekking21 mei 1990.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 074867
20 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 031617
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 095975

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 2391
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 820
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 235
2.000 prijzen van ’ 100,- xip alle eindcijfers 251
2.000 prijzen van ’ 100,- 'op alle eindcijfers 805

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 21
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 96
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 86

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers 2

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de derde trekkingwordt
uitgezonden op TV. Kijk vanavondnaar Nederland 3,

NOS, aanvang20.30uur.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

| PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159,-ff LONDEN 4 dg. ’ 449,-ff
f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4dg. ’ 299,-ffI KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399,-1
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789.-fff ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989,-ff
f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-ff
I VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg. ’ 499,-ff
ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10dg /1079,-ffI NICE-MONACO 7-10dg. ’ 599.-fff LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749,-ffff LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699,-1■ OOSTENRIJK ZELL AMSEE 8 dg. ’ 799.-ffff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-fff DOLOMIETEN ITALIË-MERANO Bdg ’ 799.-fff PRAAG EN BUDAPEST 10 dg. ’1275,-ff

■ NORMANDIËLOIRE 5 dg. ’ 499,-fff SAUERLAND ARNSBERG 5 dg. ’ 499,- fJOBER-HARZGOSLAR 5 da. f499- —A.
JELZAS-COLMAR 4 dg. ’ 395.- /^V^jSW|

_____r *?'''' "^ Bv4oHÉ^l_MÉ_ill

Bij vonnis van de rpchtbank te Maastricht d.d. 17-
-5-1990, zijn de volgende faillissementen OPGEHE-
VEN:
1. R.E.J. Wagemans, St.-Josephplantsoen 10, Sit-

tard, v/h h.o.d.n. Men Only, Steenweg 62, Sittard
(flnr. 13669);

2. Seegers Informatie en Organisatie BV, Hoefveld
27, Landgraaf, v/h Valkenburgerweg 16, Heerlen
(flnr. 13732).

SURSÉANCE
De surséance van betaling d.d. 9-3-1989 verleend
(m.i.v. 13-10-1988) aan de VOF Gebroeders Weus-
ten, v/h Dorpsstraat 86, Eckelrade, thans Kerkstraat
86A, Cadieren Keer, alsmede aan de vennoten A.A.J.
Weusten, Klimmenderstraat 94, Klimmen, en Th.P.M.
Weusten, Kerkstraat 86A, caider en Keer, is op 15-
-5-1990 geëindigd door het in kracht van gewijsde gaan
van de homologatie van het aceoord (rep.nr. 3281/88).

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorg

Jen
onderwijs vanzelfsprekend.

ft Geef.... Actie
f SYMPATIA

GIRO: 17797
- - '2LJ BANK: 69-""1Q 498

1 mrJÈr Actie Sympatia Biltseweg 14,

*** 3735 ME B°sch en Duin

7Afdak/b^gi/azing/.../,,./ / L
Plexiglas, de meest weersbestendige
kunststof afdakplaat, leveren wij op

maat, compleet met degelijke
montageprofieien.

Eenvoudig zelf te monteren.

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7. 6161 OE Geleen
ind.terr. Krawinkei
04490-53865

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

j* Bel of schrijf: 7
Jjjjk/ Stichting het Limburgs Landschap

pS?) Kasleel Arcen

nV/ïS> postbus 4301, 5944 zu Arcen .
*n-' telefoon 04703-1840
i

'gezocht'
Wil je in de vakantie een zakcentje bijverdienen?

Kom dan snel naar Keser.
Wij hebben nu interessante vakantiebanen!

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120

- uitzend-kracht.

bedrag 72x 60x 54x 42jU- "

5.000 99- 113- 122,- 148^
10.000 193- 220,- '238,- 290j-
-15.000 289,- 330,- 357,- 435^- .
22.000 425- 484,- 524,- 63jb^-
32.000 644,- 730,- 788,- 954,-

--enz. : — ;D]
Eff. jaarrente vanaf 12,2% .<}„

Elk bedrag 10l 100.000,- en andere looplijd mogelijk
Overlijdensrisico meestal gedekt l na

1 : da
DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE Vg

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN fo■ Vraag gratis advies bij uw intermediair _^ .

PPmvfH I
_

da

i-■ u&S_hk mÊ> I_/CT'rien Kl A DiOI ITPHHAC LJnUI 11IN tWINKr"\v.KiU 1. "v j

■ 11 A A A A _■ B per 4 stuks 2.95 tij,

Si Vooreen paar tientjes m
■■miin-w | | § . w
FIETSBANDEN 26 x1 3/a. Zwart ___ %1 _f.^^V.^^\l^ f.£ \ i^V I 11 mÉ. \Ü^\ I'IJK fc«.uiuiji^ woon jeDuiten.

JfÊf M M 3*^. " ■ I t " V "CIL ZELFKLEVENDEfmmm W^mrmmÊÊÊk m Jw\*±.\ * mjlul jljlu lui ■_**. a. ,«J >*. L*t ""_#%% TAPi3TTEGEL.Afm.4Ox 40■tlwf (Ook zondertweede huis) l_ =■=£?H m pMr * Wm mêtschoor- ■♦MII 1:^1 g*-

FREETIME BERNINA 2TENT. Super lichtgewicht trekkerstentje, Eg^ _ VZVIPIVPPPMI lnweegt slechts ca. 3,5 kg. w~m~^^^^^^^m mPM IHÏKV IP^S^^l SUCCES TUINBEITS. Kleur '-
Dubbeldeks. Hoogte ca. 1.30 WjAC3rafrTra| § | bruin. Sneldrogend, metf 1
meter |^WjJ|gJ^|g^J *^ — - M P* verdunbaar. Reukloos. Al^ *

»_^_u___^__c^ *-Ao I kUL nL_» I wr^V-JOiI. ar\r,/ i * M___f H...___re__>

nBWTPST^ Zelfklevend, 'lft F,'iml
steeksysteem. Voor 60

Aanbiedingen geldigvan dinsdag W/n. _-■ ■___■-. nn -■■ ■II _-_■_-■ ■ ■■_-. JlumJaam De met "aangeduide artikelen zl)n alleen sportartikelen vef|||,a«f'22t/m maandag 28 mei 1990. IA/flflrOlTl 71 II Pil U/P Ml IrMllPn niet verkrijgbaar bij Kwantum behang. Audio artikelen nietvew"
zolang de voorraad strekt. WVJVJIV/l I I &.LJIIV.I I WV. VwlUUl vIV/V.l l« In deKwantum sport shops zijn Nuth en Diemen.
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door bert groothand

MAASTRICHT - Het zwaard van Damocles hangt boven
het ISL, het Instituut Sportgeneeskunde Limburg. Als al-
les loopt zoals de provincie het wil, zal het ISL, gevestigd in
het witte gebouwtje naast het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht, per 1 januari 1991 niet meer bestaan. Vermor-zeld in de bureaucratische molens van provinciale en rijks-
overheid. Tien mensen op straat en het vuur van weten-
schappelijk onderzoek gedoofd.

D
' .aDer kreeg kreeg met zijn

g„°e enige compensatievoor zijn te-
fj slag in de Westvlaamse Drie-

cW]Bse' waar hij, als lid van de Ne-
g , a.ndse baanselectie, volgens de

ie & 'ë,lSche Wielerbond het dopin-
drgff^ent overtrad. De BWB

* in., met een schorsing van drie*% banden.

aan de tqp van het klassement te ko-
men.
Erie Cent onderstreepte zijn kwali-
teiten als tijdrijder door de enige
werkelijke ontsnapping van de der-
de dag op zijn naam te brengen.
Cent bereikte een voorsprong van
meer dan een halve minuut, maar
zag de laatste seconden van zijn
winst in de laatste driehonderd me-
ter helemaal verdwijnen.Idip Waren trouwens meer renners,

_Ha rtle^; genoegen aan de vlakke.
toeh 1 tlle^' ruim 44 kilometer per uui
'ftn ?Veer snelle etappe goede her-
filaeringen overhielden. In de eerste
Tukt emco Startman, de 22-jarige
*ijn " uit Eibergen > die dankzij
0 sPrintkwaliteiten de leiderstrui
Start13111 van Arno Ottevanger.

iöjh an wacht dit seizoen nog op
ljpr eerste overwinning, maai

■ de* t-de wel voldoende secon-
ujdsvergoeding bij elkaar om

Op de Grebbeberg was De Hey, na
succesjes op bruggen en viaducten,
voor de derde keer in successie de
beste klimmer. Maar ook dit klasse-
ment zal pas gemaakt worden na
Hemelvaartsdag, wanneer simpel
hard fietsen ondergunstige omstan-
digheden niet langer voldoende zal
zijn om werkelijk mee te tellen in
Olympia's Ronde.

- door zijn positie als 'berggeit' van
Ronde met gemak te handhaven.
„Ik ben natuurlijk meer sprinter
dan klimmer", zei de 24-jarige Zuid-
limburger, „maar het is toch een
heel plezierige ervaring dagelijks op
het podium te komen als leider van
een van de klassementen."

- bijna zeventig renners op minder
dan één minuut van leiderStartman

John de Hey toonde aan dat de ron-
de nog steeds niet echt begonnen is

John de Hey

Strandbolleybal

IwanSimonisgoede derde
föp fo'SIATEN -Door een 8-° ze§e
Ije _/- Hengelo stelde Iwan Simonis

statr,erde plaats veilig in de eind-
de ] n e eredivisie driebanden.

i Uit 7 dstitel ging naar TeletronikaUZindert. Eindstand aan kop: Te-
lis£!ka 38 > Volmac 34, Iwan Simo-
KIT o' Fino 27- Interart/ONA 25,

Bavaria 25. transfernieuws

Alweer een boek over hoog-
teklimmen in de Himalaya. Elke
week verschijnt er wel een, van
Oostenrijkse, Duitse, Franse of
Italiaanse hand, maar ook 'lage
landen' als Nederland en België
produceren de laatste tien jaar
dapper mee, want avontuur ver-
koopt. Op het eerste gezicht lij-
ken die verslagen van dramati-
sche expedities op het scherp
van de snede naar de verticale
uiteinden van dewereld allemaal
op elkaar, dezelfde toppen, de-
zelfde onderwerpen. Toch ver-
schillen ze inhoudelijk stuk voor
stuk. ledere alpinist doorleeft de
in feite nutteloze bezigheid van
het beklimmen van een hoge
berg op een andere, eigen ma-
nier. Een alpinistisch boek is in
eerste instantie een verhaal over
mensen die iets ondernemen in
extreem moeilijke omstandighe-
den en vooral hoe ze dat karwei
mentaal klaren. Die twee ele-
menten komen in 'De schaduw
van de Everest' goed boven.
Het boek gaat over de belevenis-
sen van het Belgische klimkop-
pel Lut Vivijs en Jan Vanhees,
die in de tachtiger jaren een in-
drukwekkende 'erelijst' op-
bouwden. Ze waren de eerste
Belgen die boven de grens van
achtduizend meter uit klommen.
Lut Vivijs was de eerste vrouw
op de 8.172 meter hoge Dhaulagi-
ri. In 1986 stond het duo samen
met Maastrichtenaar Hans Lan-
ters op de top van de Nanga Par-
bat (8.125 meter). Twee jaar gele-
den bereikten Vivijs en Vanhees
de Gasherbrum II (8.035 meter).
Maar het kan ook anders. Vorige
jaar mislukte de greep naar de
hoogste top, de Mount Everest.
'De schaduw van de Everest'
geeft een afgerond beeld van
twee vagebonden van hoog ni-
veau. Fraaie kleurfoto's. Span-
ning, persoonlijke beleving en
begrijpelijk verpakte informatie
houden elkaar in evenwicht. En
daar komt het op aan in de 'zone
van de dood' op achtduizend me-
ter- H.M.De Oosteuropese ploegen beheer-

sten de ploegentijdrit, die niet mee-
telt voor het individuele klasse-
ment. Het zestal uit de DDR won
vóór Litouwen en de Sovjetunie.

" SCHIEDAM - Joop Hiele heeft
een driejarig contract aangeboden
gekregenvan SVV. Hiele, die zoals
bekend niet langer welkom was bij
zijn oude club Feyenoörd, zou in
eerste instantie een verbintenis aan-
gaan van acht jaar. De reserve-doel-
man van Oranje zou dan het laatste
deel van de verbintenis actief zijn
als trainer. Hiele kon zich echter
met dat voorstel niet verenigen. Gis-
teren kreeg hij echter een driejarig
contract voorgelegd, waarover deze
week een beslissing genomen zal
worden.

Vierde etappe, eerste gedeelte: Ercolano

SORA - Phil Anderson heeft zijn
werkgever TVM zijn eerste posi-
tieve bijdrage van het seizoen ge-
leverd. De ploeg van Cees Priem
leek na het missen van de directe
kwalificatie voor de Tour de Fran-
ce door interne strubbelingen ten
dode opgeschreven. De ter dis-
cussie staande Australiër hield
echter de hoop op een hernieuwd
Frans avontuur levend door giste-
ren het tweede deelvan de vierde
etappe in de Giro te winnen. De
positie van klassementsleider
Gianni Bugno kwam geen mo-
ment in gevaar.

Phil Anderson
bezorgt TVM

opsteker
Nola: 1.Allocchio 31 km in 39.26,2. Schur, 3.
Gioia, 4. Freuler, 5. Bortolami, 6. Fidanza, 7.
Moreda, 8. Citterio, 9. Vermote, 10. Ander-
son, 11. Martinello, 12. Pellicone, 13. Bi-
shop, 14. Fanelli, 15. Gavazzi, 27. Schalkers,
39. Bugno, 43. Van Poppel, 44. Theunisse,
48. Hanegraaf, 54. Rozendal, 57. Jan Sie-
mons, 61. Fignon, 91. De Koning, 110. De
Rooy. 115. Ducrot, 151. Rooks, 171. Lam-
merts, allen zt als Allocchio. Tweede ge-
deelte: Nola-Sora: 1. Anderson 164 km in
3.54.16, 2. Lavainne zt, 3. Baffi 0.01, 4. Mario

Cipollini, 5. Vitali, 6. Bontempi, 7. Fidanza,
8. Cesare Cipollini, 9. Martinello, 10. Wust,
11. Pagninta, 12. Saitov, 13.Cimini, 14. Pelli-
cone, 15. Bortolami, 23. Theunisse, 37. Bug-
no, 122. De Koning, 132. Rooks, 150. Schal-
kers, allen zt als Baffi, 167. Lammerts 5.55,
173. Ducrot, 174. Siemons, 176. Hanegraaf,
179. Rozendal, 181. Van Poppel, alle zt als
Lammerts, 188. De Rooy 8.27. Algemeen
klassement: 1. Bugno 16.22.42, 2. Chozas
0.43, 3. Steiger 0.57, 4. Fignon 1.08, 5. Ha-
lupzcok 1.09, 6. Lejarreta 1.10, 7. Lecchi
1.12, 8. Chiappucci 1.15, 9. Jaskula 1.17, 10.
Echave 1.18, 11. Giovannetti 1.23, 12. Rué
1.27, 13. Da Silva 1.34, 14. Oegroemov 1.36,
15. Mottet zt, 16. Sierra 1.37, 17. Giupponi
1.41, 18. Boyer 1.42, 19. Philipot 1.43, 20.
Chioccioli 1.45, 41. Theunisse 2.48, 71.
Schalkers 6.22, 126. De Koning 15.23, 146.
Ducrot 20.08, 148. Hanegraaf 20.14, 160.Ro-
zendal 21.09, 177. Van Poppel 26.22, 182. De
Rooy 34.42, 190. Lammerts 46.02, 195. en
laatste Siemons 59.38.

TENNIS

" FC Utrecht heeft John Moore
voor een periode van vier maanden
verhuurd aan de Engelse derde divi-
sieclub Shrewsbury. De Utrechtse
club verkocht Jan van Halst aan FC
Twente. De 21-jarige middenvelder,
die dit seizoen op uitleenbasis uit-
kwam voor Wageningen, tekende in
Enschede een tweejarig contract.

Derde etappe, Schijndel-Dieren, 139km: 1.
Den Braber 3.09.07 (15 sec. bon), 2. Start-
man (0.10), 3. Zoebov (0.05), 4. Kernper, 5.
Heuvelmans, 6. Strouken, 7. Koerts, 8. Van
Calster, 9. Niels Boogaard, 10.Kok, 11. Theo
Akkermans, 12. Wolsink, 13. Van den Amee-
le, 14. Hoffman, 15. Liese, 16. Klimavicius,
17. Van Roosbroeck, 18. Bijkerk, 19. Lupei-
kis, 20. Polvorosa, allen zt. Algemeen klas-
sement: 1. Startman 10.13.33, 2. Ottevanger
op 0.06, 3. Zuijderwijk 0.12, 4. Den Braber
0.15, 5. Nelissen 0.21, 6. Blochwitz 0.24, 7.
Vasilitsjenko 0.28, 8. Lupeikis 0.30, 9. Uma-
ras 0.31, 10. Compas 0.31, 11.Knuvers 0.32,
12. Meisen 0.33, 13. Niels Boogaard 0.35, 14.
Erik Dekker 0.35, 15. Bach 0.36, 16.Klimavi-
cius 0.37, 17. Liese 0.38, 18. De Haas 0.38, 19.
Zoebov 0.39, 20. Wolsink. 0.39. Dagploe-
genklassement: 1. België 9.29.21, 2. Koga-
Miyata, 3. Militaire ploeg zt. Ploegentijdrit:
1. DDR 27 km 34.13, 2. Litouwen op 0.05, 3.
Sovjetunie 0.43, 4. Koga Myiata 0.50, 5.
Giant 1.06, 6. Moone 1.08, 7. Tsjechoslowa-
kije 1.10, 8. PWZ. Emmen 1.34. Algemeen
ploegenklassement: 1. DDR 30.56.28, 2. Li-
touwen op 0.05, 3. Koga Miyata 0.50, 4. Sov-
jetunie 1.05, 5. Giant 1.06,6. Moone 1.08.

gei^TRICHT - RKHSV uit Heu-
W ■ stricht houdt komend
itite n.de via Euro-Sportring een
A- g^üonaal voetbaltoernooi voor
(v "-Junioren. Inzet is de Sphinx
Sine doen vierentwintig vereni-
ttalf?n mee uit Engeland, België,
cler, ' Duitsland, Frankrijk en Ne-
vei H

and- De wedstrijden zijn op de
t6r^n van RKHSV en DBSV, za-
-10 nn 8 vanaf 10-30> zondag vanaf

i J*> uur (finales 16.00 uur).

Voetbaltoernooi

Ben^lE,R EN KEER - Vanaf mor-l' ls de sporthalbij Huize St. Jozef
vati

9 en Keer weer het decor
6en tiendaags strandvolleybal-

**r.d riuim tweehonderd ton fijn
*loc 1S aangevoerd om de sporthal-
ljetr om te toveren tot een 'strand.
Jrw verwarming aan, palmbo-

** m' Sllr^zeilen en Zuidamerikaan-ie zorgt de organisatie voor
Juiste sfeer van dit gebeuren.

agenda

lotto

9 FC Köln is genegen de Belgische
international Stephane Dernol voor
een bedrag van 2,75 miljoen gulden
over te nemen van FC Porto.

0 Middenvelder Peter Barendse
(26) van BVV Den Bosch tekende
een driejarig contract bij SVV.

De paperback omvat honderd-
zestig pagina's en is geïllustreerd
met zwart-wit foto's en per klas-
sieker een routekaartje. Ron
Couwenhoven, die als journalist
al sinds 1964 de internationale
wielersport volgt, is auteur van
Wielerklassiekers, dat beslist een
plaats verdient op de boeken-
plank van iedere wielerliefheb-
ber.

Alle klassiekers komen aan bod,
van Milaan-San Remo en Luik-
-Bastenaken-Luik tot Parijs-
-Roubaix en de Amstel Gold
Race. Alle grote namen uit heden
en verleden passeren de revue.
Jan Raas en Rik van Looy, die
beiden vele malen zegevierden,
schreven een voorwoord. Boven-
dien zijn er, voor de tienduizen-
den enthousiastelingen die elk
-jaar opnieuw de historische rou-
tes willen rijden, globale route-
beschrijvingen opgenomen.

De hitte, de modder, de kasseien,
de mannen van staal... De eerste
wielerwedstrijd over een lange
afstand (Bordeaux-Parijs) werd
gereden in 1891. Een nieuw soort
helden was geboren. Onder in-
vloed vah de media, de commer-
cieen de techniek is er inmiddels
veel veranderd, maar de helden
zijn gebleven. Het nieuwe boek
Wielerklassiekers geeft een
uiterst kleurrijk beeld van deze
bijzondere tak van sport en wat
zich daarin afspeelt.

Wielerklassiekers - Ron Cou-
wenhoven; uitgeverij Kosmos,

’ 24,90.

HANDBOOGSCHETEN
Boukoul, Limburgs kampioenschap: 1. So-
ranus Boukoul 2746; 2. Willem Teil (Geve-
rik-Beek) 2745; 3. De Volgelingen (Eijsden)
2716. Beste schutter: B. Camps (Ysselsteyn)
483.

Heerlen, Caumerbrontoernooi, hoofd- en
eerste klasse: 1. Verhoef 59.72; 2. Horehaus
57.22; 3. Cox 56.38. Finalescore: 1. Cox
115.65; 2. Verhoef 109.72; 3. Houben 108.79.
Finalescore tweede en derdeklasse: 1. Post-
ma 218; 2. Vrouwenraets 209; 3. Kooreman
208.

VOETBAL
New Haven, oefenwedstrijd, Verenigde
Staten - Partizan Belgrado 1-0, doelpunt
Vermes.

BRIDGE

RUITERSPORT

Ede, demonstratietoerhooi, eerste ronde:
Krishnan-Youl 7-5 7-5, Goldie-Feenstra 4-6
6-4 6-2, Haarhuis-Filippini 6-2 4-6 6-2, Koe-
vermans-Paloheimo 7-5 6-2. Genève, vrou-
wen: Paulus-Castro 6-3 6-1, Coetzee-Rinaldi
6-1 6-0, Stafford-Byrne 6-3 6-1. Düsseldorf,
World Team Cup: BRD- Sovjetunie 3-0.
Steeb-Volkov 7-5 7-5, Becker-Tsjerkasov 6-4
6-3, Jelen/Stich-Gabridstsjidse/Tsjerkasov
6-4 6-7 6-2. Spanje-Verenigde Staten 1-2. Ar-
rese-Gilbert 7-5 7-5, Bruguera-Courier 5-7
1-6, Bruguera/Carbonel-Courier/Flach 5-7
1-6.

Venray, Jumping Venray; springen zwaar I:
1. Veeneman met Christel D; 2. Van Schip-
stal met Willow Cratic; 3. Willems metBelie.
Klasse zwaar II: 1. Van Driel met Coolidge;
2. Steeghs met Dallas; 3. Van Driel met Hay
River. Progressief: 1. Verberne met Reine
Noire; 2. Thijssen met Santa Cheplin; 3.
Haazen met Tanja. GP Venray: 1. Thijssen
met Santa Cheplin; 2. Van Driel met Coolid-
ge; 3. Vlaar met Brogan. Win or Loose: 1.
Vlaar met Sakilly; 2. Banens met Caesar; 3.
Verberne met Apache. NKB, Rubriek
Landgraaf; dressuur ring I beginners: 1.
Lubkeman met Edvard Grieg; 2. De Vor
met Dukky. Ring II klasse beginners: 1.
Van de Ven met Vive Drum; 2. Sevarts met
Faraday. Ring 111 klasse licht II: 1. Linssen
met Venus; 2.Limpens metDaniel. Ring IV
klasse midden II: 1. Laarakkers met Ado-
nis; 2. Nelissen met Condor. Ring V klasse
zwaar I: 1. Goltstein met Agaat; 2. Roeks

met Blacky. Klasse zwaar II: 1. Nijsten met
Assoway; 2. Pleunis met Walter. Ring I-A
klasse beginners: Hendriks met Elmorinto;
2. Keulen met Bidjard en Sevarts met Egon.
Ring 11-Aklasse licht I: 1.Kuiten met Diko;
2. Vineken met Beau Geste. Ring 3-A klasse
licht I: 1. Nelissen met Bobby; 2. Verhooren
met Dundee. Ring IV-A klasse midden I: 1.
Houben met Catouchon; 2. Bekkersmet Ar-
rogante. Springen klasse beginners: 1. Pij
pers met Caribo; 2. Helsen met Ovion. Klas-
se licht: 1.Van Gerwen met Wiscon. Groep
II: 1.Barrois met Dublin; 2. Wynia met Bru-
tus. Klasse midden: 1.Korompis met She is
a Lady; 2. Schulkens met Mont Blanc. Klas
se zwaar: 1. Neefs met Boy; 2. Hendrix met
Fandango.

sport in cijfers

Lotto 20; eerste prijs: geen winnaar; tweede
prijs: geen winnaar; derde prijs: 62 win-
naars die ieder bruto ’ 6.030,30 ontvangen;
vierde prijs: 3.771 winnaars, ieder ’ 99,10;
vijfde prijs: 62.739 winnaars, ieder ’ 5. Cij-
ferspel 20; eerste prijs: een winnaar; tweede
prijs: drie winnaars.

Receptie, Schimmert, turnclub Excelsior,zeventigjarig bestaansfeest, tevens huldi-
ging medeoprichter Bouwens; 13.00 tot
14.30 uur.

Wielrennen, Leeuwen-Roermond, NWB-
criterium 'Hel van Mijnheerkens', vetera-
nen A en B, liefhebbers en amateurs. Vanal
13.00 uur.

DONDERDAG
Voetbal, Heerlen, sportpark Ter Worm, mi
nivoetbaltoernooi SV Eikenderveld; aanvang 09.00 uur.

ZATERDAG/ZONDAG
Voetbal, Mechelen, terrein RKMVC, stra-
tenvoetbaltoernooi zeventallen; start beidedagen 10.00 uur.

bets t yiLLER "In zaal Piet Ha"
eti le Nijswiller is van vrijdag tot
Do0; hef gemeentetoer-best parten van Wittem. De acht
dag blljarters doen mee. Start vrij-
af? r^l *l 19.00 uur, zaterdag en zon-
% 8°m 13.00 uur.
«Ti bJ^GHAUSEN - Henk Geurts

germans wonnen het Ne-
§olfh;,?s koppelkampioenschap
r'chpp n- Tweede werd het duo
«or,^; £n Joost Drenth, derde het
% £J' Daniëls/Derks.
H»r K?ADE ~ Voormalige atle-
§ië en ptheden van Nederland, Bel--oridpJ_ ranlirijk ontmoeten elkaar
s&ort~,g in het gemeentelijk
Woeg Kerkrade. In de Oranje-
V°orri. ordt Limburg vertegen-
%) a d door Harry Zitsen (dis-
"V) p° Deckers (110 meter hor-

ans van Wakeren (snel-
"^Utooij * De start van de vetera-wedstrijd is om 14.30 uur.

VRIJDAG
Trimloop, Stramproy, 18.00 uur. Inschrij
ven tot 17.45 uur in café Biej Leike, Kerk-
plein 6.

Biljarten, Schaesberg, Streeperkruis, fina-
les bekercompetitie District Zuid-Limburg
driebanden en libre, eerste t/m vijfde klas-
se; vanaf 14.00 uur.

ZONDAG
Voetbal, Haelen, sportpark Houtrust, toer
nooi scheidsrechtersteams Kring Roer
mond, vanaf 11.30 uur.

Onderzoeksinstituut bedreigd met opheffingper januari '91

Subsidiestop doodsteek sportgeneeskunde limburg " Sportarts Jean Hoeberigs
en biochemicus Gene Jans-
sen (inzet) vrezen dat de
sportgeneeskunde met het
dichtdraaien van de subsi-
diekraan een fatale aderla-
ting ondergaat.
Foto's; WIDDERSHOVEN/DRIES
LINSSEN

Het is bij geen enkele instantie
een punt van discussie dat het
werk van het ISL gedaan moet
worden. Wie het onderzoek moet
betalen, is echter zeer onduide-
lijk. Het ministerie van WVC
heeft de hete aardappel doorge-
schoven naar de provincie die
hem vervolgens gewoon weg-
gooit met het argument dat de
sporter in Limburg er geen di-
rect resultaat van ziet. Volgens
diezelfde provincie echter moe-
ten de sporters voor individuele
hulp maar aankloppen bij de ge-
meenten, waardoor er voor het
ISL per definitie geen adviseren-
de taak is weggelegd. Een andere
schijnbeweging is, dat de provin-
cie stelt dat het instituut maar
ondergebracht moet worden bij
de Rijks Universiteit Limburg.
Daar moet men zelf al bezuini-
gen, zodat die vluchtweg al bij
voorbaat is afgesloten.

ken bij diverse projecten van het
ISL. Gêne Janssen: „We hebben
bijvoorbeeld een project gedaan
waarbij het effect gemeten werd
van enkel-braces, een project
waarbij mensen vanaf het nul-
punt werden begeleid om uitein-
delijk een marathon te kunnen
lopen. Maar we hebben ook on-
geveer vierduizend sporters een
zeer uitgebreide sporttest laten
ondergaan. Je pakt dan een
groep en vervolgens doe je iets
met de resultaten. Die mensen
hebben daar wel iets aan gehad,
maar daar gaat het ons niet in de
eerste plaats om. De zorg voor de
individuele sporter is een zaak
van de gemeenten."

meer voor bijvoorbeeld de ope-
ra, geen geld meervoor het ISL.
Op 15 juni zal er definitief beslo-
ten worden of de subsidiekraan
in één slag dicht gedraaid zal
worden. Jean Hoeberigs, sport-
arts, en Gêne Janssen, bioche-
micus, zijn beiden verbonden
aan het instituut.
„Ons werk komt niet alleen ten
goedevan de provincie Limburg,
zo redeneert men nu," vertelt
Hoeberigs. „Wetenschappelijk
onderzoek houdt nu eenmaal
niet op bij de grenzen, waardoor
de provincie het niet meer wil fi-
nancieren. Het bestuur heeft een
beleidsplan opgesteld, waarbij
men uitgaat van het behoud van
zes arbeidsplaatsen, maaf als al-
les doorgaat, is het per 1 januari
1991 afgelopen. Er wordt vanuit
het buitenlandmet jaloezie geke-
ken naar de ontwikkeling van de
sportgeneeskunde in ons land,
maar op deze manier duurt dat
niet echt lang meer. Nu een en
ander goed vorm krijgt, wordt
het weer teruggebracht."

De sportbeoefening groeit, ook
in Limburg, nog steeds tegen de
klippen op. Met die toename is
ook het aantal sportblessures
automatisch enorm gestegen.
De sportgeneeskunde in Neder-
land heeft een goede naam, maar
om die specialisatie te blijven
ontwikkelen is veel wetenschap-
pelijk onderzoek nodig. Er zijn
in Nederland twee toonaange-
vende instituten op het gebied
van sportgeneeskunde: het Na-
tionaal Sportcentrum op Papen-
dal en het ISL in Maastricht. Het
eerste wordt onder andere gefi-
nancierd door het ministerie van
WVC en de sporttotalisator. Ook
het ISL kreeg tot 1 januari van
dit jaar geld van het ministerie
van WVC. Vanaf die datum
moesten de middelen van de
provincie Limburg komen.

aard wel de nodige concrete re-
sutaten oplevert. „Zo is onder an-
dere de Coumans-bandage ont-
wikkeld," vervolgt Hoeberigs.
„Daardoor hoeft een sporter die
zijn enkel verzwikt heeft, niet
meteen meer in het gips. Dat is
dus duidelijk een voorbeeld
waarbij de individuele sporter
baat heeft gehad bij ons onder-
zoek. Maar normaal gesproken
komen de resultaten van de on-
derzoeken pas op indirecte ma-
nier terug bij de sporters."

Niettemin werden de afgelopen
jaren duizenden sporters betrok-

Nauwelijks twee weken later
kreeg men bij het ISL te horen
dat de provincie andere priori-
teiten zou gaan stellen bij het
verdelen van de subsidiegelden,

Het ISL houdt zich niet bezig
met het actiefadviseren van indi-
viduele sporters, hoewel er uiter-
aard in de loop der jaren wel de
nodige contacten zijn onstaan.
De voornaamste taak bestaat uit
het doen van wetenschappelijk
onderzoek. Onderzoek dat uiter-

„Natuurlijk," besluit Hoeberigs,
„houdt ons werk niet op bij de
grens. Daardoor is het niet strikt
provinciaal te noemen, maar
Limburg heeft er wel jarenlang
van geprofiteerd. Van die prakti-
sche adviestakennemen ze nu de
wetenschappelijke basis weg.
Dat willen we duidelijk laten we-
ten."

rpEREN - John den Braber heeft ook wel eens geluk. In de
rerde rit van Olympia's Ronde van Nederland, van Schijndelaar Dieren over 139 kilometer, zat de negentienjarige Rotter-ammer aan het beste wiel voor de eindsprint. In de zuigkrachtan een televisiemotor schoot Nederlands snelste sprinter bije amateurs naar de ritwinst vóór Startman en Zoebov. Meten zesde plaats finishte Patrick Strouken als beste Limbur-

(ADVERTENTIE)

1 U^eS een mooie£ofg£
1 met 2 tuiten-WP DieZOu |1 Meteen goudbie^nt ||

u best wm^a
v
te[e tfaar in de fl|1 m
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De schaduw van de Everest -Peter Grypdonck; uitgeverij
Standaard, ’ 33,50.Den Braber kiest 'goede wiel' " John den Braber

(rechts) profiteert van
de zuigkracht van

de motor en wint de
sprint vóór Remco

Startman.

Achter tv-motor naar ritzege in Olympia ’s Ronde
sportLimburgs dagblad



Klasse tot 61 jaar: 1. Districtsselectie Limburg; 2. Districtsse-
lectie Zuid-Holland; 3. Playmate (B.); 4. Aken Herzogenrath
combinatie (D.); 5. Aeolus Waddinxveen; 6. Olve Edechem
(Antwerpen, B.); 7. BC Victoria Hoensbroek.

Uitslagen: Klasse tot 18 jaar: 1. Districtsselectie Limburg; 2.
BC Victoria Hoensbroek; 3. Liegue Frankophone (B.); 4. Aeo-
lus Waddinxveen; 5. Olve Edechem (Antwerpen, B.); 6. OFC
Heinhauzen (D.); 7. ETUS Rhéine (D.); 8. BC Krefeld (D.) en 9.
Aken Herzogenrath combinatie (D.).„Het is niet netjes als geklopt wordt bij ballen via

het net of op de kant. De Treffers waren al veilig
maar ze wilden ons met alle mogelijke middelen
kloppen", aldus Gerda Neutgens. Het thuisduel
ging met 9-1 kansloos verloren.

HOENSROEK - Het tiende internationale jeugd-
team-toernooi van Badmintonclub Victoria Hoens-
broek werd in zowel de klasse tot 18 jaar als in de
klasse tot 16 jaar een succes voor het districtsteam
Limburg. Verleden jaar wonnen beide Limburgse
selecties ook al de cup. In deklasse tot 18 jaar, waar
gestreden werd om de Smits-Hanssen-trofee kwa-
men Victoria, dat gehandicapt was omdat het de

Van onze badmintonmedewerker

„Een hele opluchting", liet Gerda Neutgens weten.
Zij zorgde in de laatste wedstrijd voor het vijfde
puntje. „We hadden absoluut geen zin om het vol-
gend seizoen derde divisie te gaan spelen".Avanti blijft in

tweede divisie Sempre Avanti stond halverwege de strijd tegen
De Treffers voor een schier onmogelijke opgave.
Een 4-1 achterstand moest omgezet worden in mi-
nimaal een gelijkspel. Gerda Neutgens, Frida Hou-
ben en Paula Steinbusch vochten voor wat ze
waard waarden en lieten zich niet van de wijs bren-
gen door het irritante publiek.KLAZIENAVEEN - De damesvan Sempre Avanti

hebben klassebehoud in de tweede landelijke divi-
sie bewerkstelligd. De tafeltennisters uit Voeren-
daal lieten tegen De Treffers uit het Groningse Kla-
zienaveen een sensationeel 5-5 gelijkspel aanteke-
nen, hetgeen net voldoende was om mededegrada-
tiekandidaat Stiphout achter zich te houden.

Van onze medewerker

NK-golfbiljart in Einighausen sportiefsucces

Frans van Thoor
verrast met titel

EINIGHAUSEN - Hij speelt twaalf jaar golfbiljart, waarvan de
laatste acht jaar in de hoofdklasse voor de GBC Montfort uit
het district Echt. Frans van Thoor is de nieuwe kampioen van
de Nederlandse Golfbiljart Bond. De 26-jarige Van Thoor is
zelf het meest verrast over het behalen van de nationale titel.
Van Thoor: „Van tevoren zou ik al blij zijn geweest met een
plaats bij de laatste zestien", aldus de Montfortenaar.

Van onze medewerker JO KERSTEN

Condors koploper

Terwijl de kanshebbers bij bosjes
werden uitgeschakeld (deels al door
een uiterst zware loting in de eerste
ronde) ging Van Thoor via Ger En-
gelen van Brand Taveerne; Martien
Coenen van Pappegey en Ton Ber-
gers van Maasvallei op weg naar de
halvefinale, die verder werd bereikt
door Torn Wagemans van 't Krietje
uit Urmond; Rob van Ree van Ber-
geroder Balke en Leon Beyes van
SNA. Torn Wagemans verloor in
twee sets van Van Thoor enRob van
Ree schakelde Leon Beyes uit voor
de eindzege.

Bondsconcours LKB voor St. Mathias
ROERMOND - St. Mathias JWeert heeft het eerste bondsM
cours van de Limburgse Kruist,i
Bond gewonnen. Het Weerter \\
tal kwam tot 789 punten, vier’> j

dan Limburgia uit Roermond ]
als tweede eindigde. TOS werd N
784 punten derde. Paul Beele" \.
St. Mathias won met 199 puntellr jf
wel het koningskruis als de ly
voor de beste schutter in de el hè
se. Robin Hood, dat het eerste nj>
nale concours en de bondsb j

won, bleef dit keer buiten dey
zen. De wedstrijden vonden P 1 jj
op de doelen van Limburgl3 1
Roermond.

" De kandidaatkampioenen van de golfbiljartsport in actie. Het NK in Einighausen kende wei-
nig afzeggingen. Foto: peterroozen

Uitslagen:TILBURG - Het softbalnegental
van Sittard Condors heeft na vijf
speeldagen de koppositie in de zui-
delijke hoofdklasse stevig in han-
den. Terwijl de concurrentie steken
liet vallen, zegenvierde Condors,
ondanks de absentie van de ziek
thuisgebleven coach Thorn Muller,
souverein in en tegen Tilburg: 11-0.

tic in Schijndel met Starlights. In
verdedigend opzicht bleef de Kerk-
raadse ploeg nog redelijk overeind.
Aan slag kon evenwel te weinig
druk uigeoefend worden. Bijgevolg
bleven de Samacolsloopsters op de
honken achter en kon Starlights
bouwen aan een regelmatige 7-1
overwinning.

In de eerste klasse verloor Harrema-
n/All Stars met 6-3 bij Batters. Tot
de laatste innings was sprake van
een gelijkopgaande strijd, uitge-
drukt in een 3-3 score. Daarin had
Harreman/All Stars catcher Petra
Canisius een groot aandeel met een
perfect slagpercentage van 1.000.
Een wat zwakke fase in de afsluiten-
de slagbeurt werd de Heerlense
ploeg uiteindelijk ftaal: 6-3.
Sphinx/HSCM had slechts vier in-
nings nodig omK.Stealers een forse
afstraffing te bezorgen: 18-2.

De ongeslagen Sittardse equipe
kwam pas in de vierde innings goed
los. Bij een 0-2 tussenstand mepten
achtereenvolgens Myra Hendriks,
Anouk Wijnands, Monique Otten-
heim en Nicole Cuypers de bal bui-
ten bereik van deTilburgse fielders,
resulterend in een 0-11 marge, die in
de laatste slagbeurt werd uitge-
bouwd tot een afgetekend 0-11 eind-
resultaat. Samacols moest om uit-
eenlopenderedenen liefst vijf basis-
peelsters missen voor de confronta-

Korps ere: 1. St. Mathias. Weert 789: 2- s,r d
burgia, Roermond 785; 3. Tegen On^lden. Weert 784 punten. Korps al'delmfc J
Willem Teil, Weert 767; 2. De Treffers. "J
762; 3. Robin Hood. Roermond 759 PjjSjJ
Korps afdeling B: 1. Cupido, Weert < J
Willem Teil, Weert 748: 3. St. Mathias. >^j
744 punten. Korps afdeling C: 1.
fers, Ospel. 743; 2.Willem Teil, Weert " I
Cupido, Weert 717 punten. 4
Persoonlijk: ereklasse: 1. Paul BeeleI'J
Mathias, Weert 199; klasse A: 1.JosD°%j
De Treffers. Ospel 195; klasse B: 1.p,V:J
Regger. De Treffers, Ospel 196; klasst
Philip Burgerjon, Willem Teil, Weert
Junioren: 1.Ted Seuren. Willem Teil. " j
194; 2. Rickv de Wit, De Treffers. Ospe'j
3. John Wolfs, Willem Teil, Weert l«a v
ten.

MAASTRICHT - De honkbalderby
tussen Sphinx/HSCM en Sittard
Condors was gespeend van enige
spanning. De thuisploeg domineer-
de van meet af aan op alle fronten
tegen de gedecimeerde Sittardse
formatie. Ondanks een relatief laag
totaal van zeven honkslagen won
een oppermachtig HSCM afgete-
kend met 16-0.

Honkbalderby
mist spanning

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEERLEN - Trainer Hans Stendel
had zijn bokser Willem Thelen goed
geprepareerd. De Duitser Bekaid
kwam er bekaaid vanaf. Tijdens de
bokswedstrijden van BVH tegen de
ploeg uit Siegsburg had Thelen de
nummer twee van de Duitse junio-
ren lichtgewichtklasse als oppo-
nent. In de derde ronde moest de
scheidsrechter, nadat de Duitser
voor twee keer acht tellen was neer-

gegaan, het gevecht voortijdig sta-
ken. Een hartelijk applaus van een
dankbaarpubliek was voor hem een
extra beloning.
De rentree die Jos Relouw na vier
jaarvoor het eigen publiek maakte,
verliep niet zoals hij zich dat ge-
dacht had. Hij moest met een 2-1 ne-
derlaag tegen de Duitser Richard-
son de ring verlaten. Beducht voor
conditiegebrek liet Relouw Ri-
chardson de eerste ronde uitrazen.
Boksend vanachter een goed geslo-

BVH gelijkwaardig
aan Duits Siegsburg

Moeizame rentree Relouw " Hielen bokst superieur ten dekking, kon Relouw niet ver-
hinderen dat de Duitser toch enkele
keren goed scoorde.

Zwaargewicht Rinus Snijders had
in de veel langere, maar ook veel be-
weeglijkere Amoni, een moeilijk te
pakken tegenstander. Snijders kon
zijn keiharde rechtse, weinig ge-
bruiken omdat Amoni er steeds
voor zorgde om niet vastgezet te
worden. Snijders verloor met 1-2.

In de tweede en ook in de derderon-
de kwam Relouw na slagwisselin-
gen als winnaar uit de bus en een
enkele keer leek Richardson dan
ook rijp voor de sloop. Toch kwam
de Duitser als winnaar uit de bus
omdat hij de eerste ronde op zijn
naam had geschreven. MTS'er Mi-
quel Gonzales behaalde opnieuw
een uitstekende overwinning. De
Duitser Jozia was technische niet
veel minder dan Gonzales waardoor
het een goed ogend gevecht werd.

Programma Hemelvaartsdag
Sittard. Sportcentrum. 11.00 uur: Sittard
Condors-Roef. Kerkrade, Sancta Mariacol-
lege, 12.00 uur: Samacols-Mulo. Heerlen,
sportpark Varenbeuk, 11.00 uur: Harrema-
n/All Stars-Hazenkamp.

Heren D: 1. O.Housen. De Pint. Heerlen:
2. Leo te Brummelstroete. OBK. Kerkra-
de; 3. Ed Tiebaks. Oad Hael, Heel; 4. Ger
Hermse, De Pint. Heerlen. Heren C: 1.
Walter Schmerberg, De Stern. Maas-
tricht; 2. Roy Niekamp. 't Eikske, Heer-
len; 3. Jac. Janssen, Heytse. Heythuysen;
4. Jean Geilen. Pappegey. Sittard. Heren
B: 1. Henk Verhees. Dennenoord '89,
Weert: 2. Mart Hellinga, Dennenoord '89.
Weert; 3. John Onink, 't Groene Dal.
Klimmen; 4. Frans Demandt. Maasvallei,
Urmond. Heren A: 1. Frans van Thoor.
GBCM, Montfort; 2. Rob van Ree. Berge-
roder Balke. Heerlen; 3. Torn Wagemans,
't Krietje, Urmond; 4. Leon Beyes, SNA.
Nederweert. Jeugd: 1. Clive Koster, De
Pint, Heerlen; 2. Michel Moonen. De
Kroon, Voerendaal; 3. Pascal Horsmans.
Brand Taveerne. Sittard; 4. Ron van
Thoor, De Zuul, Montfort. Senioren: 1.
Ad Dijstelbloem. De Weerdhoek (B); 2.
Jan Wijen, BVO; Ospel; 3. Nie. Quys,
Pappegey, Sittard; 4. Wies Bergers.
Maasvallei, Urmond.
Dames: 1. Yvonne Aarts-Dijstelbloem.
Brand Taveerne, Sittard; 2. Elise van
Loon, Brand Taveerne. Sittard: 3. Riet
Sijstermans, GBC Kloth. Kerkrade; 4.
Anja Mols, Pappegey, Sittard.

VC Maasbracht komt tekort
Twee jazz-titelsvoorRSG Roermond

hi
VENRAY - In de finale van de j.

,
kerstrijd van het volleybaldis J I
Noord- en Midden-Limburg had ,
team van VC Maasbracht byn.a.]W
een sensatie gezorgd. De Mid0,
limburgse ploeg, die het afgel^
seizoen uitkwam in de eerste Ipi
bood het een klasse hoger actere J i
Revoc uit Reuver meer dan é° c-,
tegenstand. Uiteindelijk kwam ?jj
in de vijfde set net iets tekort, >-i
15-12, 15-9, 13-15, 15-13.
De finale, die in de sporthal «

Venray werd afgewerkt, br ~twee kampioenen binnen de W tp
Revoc behaalde de titel in de Vj
motieklasse en mag het volgend j,
zoen in de landelijke derde di
proberen. VC Maasbracht wojLjf
kampioenschap in de eerste kl3^Vooraf was Revoc duidelijk fav .j(
maar van een klasseverschil
Venray weinig te merken.

soortkort
" ROERMOND - Van Griens^f»
van de BC KOT uit Maasniel h^„de bandstoottitel voor senio»
van de Midden-Limburgse B'-'ji'
Bond in de wacht gesleept. 1^ r .
halve finale van de in lokaal J-* j.

mont in Roermond gespeelde w^j
strijden won hij van Frunt vj,
Amicia. Tegenstander is dc dl^strijd was de 85-jarige Mermes V
OVU, die in de halvefinaleeen W

te zege boekte op Hansen van A
cia.

„Ook juryleden moeten geschoold
worden en voorzien wordenvan een
jury-brevet", aldus Diny Grooten.
In de hoogste klasse scoorde RSG
Roermond met de dames 27,45 pnt.
hetgeen de hoogste dagscore en
prolongatie van de nationale titel
betekende. Meerburg Zoeterwoude
werd door deze formatie nipt versla-
gen. Het Roermondse jeugdteam
moest met zilver genoegen nemen,
nadat Dio uit Ugchelen ten onrech-
te 0,5 pnt. hoger scoorde. Bij de
meisjes werd RSG Roermond ook
kampioen door met 0,6 pnt. voor te
blijven op zustervereniging SG Lin-
ne uit Linne.

LEIDEN - Tijdens de nationale
kampioenschappen jazz-gymnas-
tiek te Leiden prolongeerde de
Rijksscholengemeenschap Roer-
mond enkele van de felbegeerde na-
tionale jazz-titels. De overige Lim-
burgse deelnemers vielen ook in de
prijzen. De KNGB had met de jury
echter een ongelukkige keuze ge-
maakt; „Het had deze keer meer te
maken met een roulettespel dan van
een eerlijke beoordeling", aldus een
hevig teleurgestelde Coriovallum-
leidster Diny Grooten.

" HEYTHUYSEN - De finale <#
de Nederlandse beker golfbilja' pf
wordt vrijdag gespeeld in zaal
Tump aan de Kloosterstraat .-fi
Heythuysen. Tegenstanders _

fl.
SNA uit Nederweert en v m
nenoord '89 uit Weert. De wcdsl'
begint om 20.00 uur.

" De aanval van volleybalvereniging Letro Oikos in actie. De Roermondse dames staari aan het eindvan het seizoen met
lege handen. . Foto: JANPAULKUIT " ROERMOND - Het tweede

tionale kruisboogconcours
komend weekeinde georganisc
door St. Bavo in het Gelderse i>
geren. In de ereklasse zijn devCgSc
genwoordigcrs van de Limbui»,,,
Kruisboog Bond uitRoermond
Weert favoriet voor de eindzegOikos struikelt

over Activia

Roermondse volleystersgrijpen mimi prijzen
Waardig afscheid
korfballers Kido

B-klasse Junioren: 1. NTK (Nieuwe Turn
Kring) Apeldoorn 23.85; 2. Wilskracht uit
Nederweert 22.95; 3. A.T.S.V. Vaals 21.50.
Meisjes: 1. Orion uit Putten 22.10; 3. Sparta
Venlo 21.00; 4. Coriovallum Heerlen 20.35.

B Klasse Dames: 1. Qüintes uit Kwinsheul
22.40; 2. Alcides uit Baarlo 22.30; 5. RSG
Roermond 21.85.

Uitslagen: A klasse dames: 1. RSG Roer-
mond 27.40; 6. Linne uit Linne 23.45.
Junioren: 1. Dio uit Ugchelen 26.00; 2. RSG
Roermond 25.50; 4. Sparta Venlo 24.10.
Meisjes: 1. RSG Roermond 25.25; 2. Linne
uit Linne 24.60.

Blessures en andere omstandighe-
den hadden vooral het pichterspo-
tentieel bij Sittard Condors uitge-
dund. Noodgedwongen moest Con-
dorscoach Raymond van der Hey-
den een beroep doen op eerste
honkman Pieter Niesen om de heu-
vel te bestijgen. Niesen deed zijn
best, maar door gebrek aan routine
kwam de gelegenheidswerper
slechts tot een maal drieslag. In te-
genstelling tot Sphinx/HSCM pich-
ter Peter Bouvrie die liefst negen
slagmensen uitschakelde. De thuis-
ploeg legde de basis voor de ruime
winst in de vierde slagbeurt. Daarin
liepen de honken permanent vol
door Sittardse veldfouten en kon de
score uitgebouwd worden van 4-0
naar 13-0.
In de hoofdklasse verloor Phan-
toms bij Cardinals na een evenwich-
tig duel met 13-8. All Stars klopte op
de valreep het nog ongeslagen DVS
met 12-11. Samacols vocht in Venlo
een spannend treffen met Mustangs
uit. In de eindfase kwamen deKerk-
radenaren net te kort: 13-11.
Cheetahs Beek verloor tegen Gel-
drop, 1-8.
Programma Hemelvaartsdag
Weert, sportpark Boshoven, 14.00 uur:
Phantoms-C.Meppers. Sittard, Sportcen-
trum. 14.30 uur: Sittard Condors-Red Caps.
Kerkrade, Sancta Manacollege, 15.00 uur:
Samacols-Sphinx/HSCM.

Schaakjeugd
behaalt remise

tegen Aken
LANDGRAAF - De voor de derde
keer gehouden ontmoeting tussen
de Limburgse schaakjeugd en de
Aachener Schachverband eindigde
in een gelijkspel, 22,5-22,5. De Lim-
burgers keken voortdurend tegen
een achterstad aan. De beslissing
viel in de laatste partij. Tegelen-spe-
ler Alwin v. Nieuwenborg won via
tijdoverschrijding door zijn tegen-
stander die er nog in slaagde de
Limburgse koning te slaan. De
reglementen beslisten evenwel ten
gunste van winst via tijdoverschrij-
ding. De Limburgers, met Gaston
Deurenberg, Oscar Lemmers, Rudy
v. Gooi, Patrick Dreezens en Maar-
ten Strijtbosch in de sterkste cate-
gorie, wonnen met 7,5 - 4,5.
De B-jeugd scoorde 5-5. C-Jeugd
4,5-4,5; B-jeugd in 3,5-6,5 nederlaag
en een gelijkspel voor de meisjes
met 2,5 - 2,5.

Letro Oikos acteerde niet als een
team en er was niemand die de
ploeg uit het dal wist te halen.
Even dreigde zelfs een complete
afgang toen de Brabantsen een
0-8 voorsprong namen. Ook een
servicebeurt van Marion Weere-
pas, die zes punten opleverde
waarvan twee door middel van
een ace, mocht niet meer baten.
Koel en bekeken werden de twee
laatste punten gescoord, 11-15.

NUENEN - De korfballers van
Kido hebben waardig afscheid ge-
nomen van de derde landelijkeklas-
se. In de laatste wedstrijd van het
seizoen maakte de ploeg het kam-
pioen NKV in Nuenen bijzonder
moeilijk. Uiteindelijk verloor de
ploeg met 12-9.werd noodzakelijk om te bezien

wie deel mocht nemen aan de
promotiewedstrijden. Die con-
frontatie werd door de Brabantse
ploeg gewonnen.

NKV kon door winst op Kido kam-
pioen worden. In de eerste helft had
de thuisploeg het echter bijzonder
moeilijk om Kido op achterstand te
spelen. Vijf minuten voor rust was
het nog 5-5 maar drie treffers zorg-
den alsnog voor een 8-5 ruststand.
Daarna stribbelde Kido nog ver-
dienstelijk tegen maar moest toch
het onderspit delven.

" MONTFORT - Woensdag.
den in het drietallentoernooi ~de GBC Montfort de wedstr'J^
SNA 1-Biej Aolders 1 en »W
2-GBC Montfort 2 gespeeld-^
winnaars gaan over naar de "V-g-
-finale. Op 23 mei wordt dcontij"
ting Maasgoll'-Bergeroder Ba"s je
gewerkt, ook voor een plaats 'halve finale.

" KONINGSBOSCH - De voet^t
vereniging Julianaviert dit j&me\-
zestigjarig bestaan met 'eS ('i c
ten in de periodevan 27 jul' -{pQ
met 5 augustus. De evenerne
vinden plaats in een feestten. . e$

hel sportcomplex. Vrijdag 2' J :U )i
een feestavond; op zaterdag ooï
is de receptie, voorafgegaan
wedstrijden voor de jeugd-

leverde. De stop aan Roermond-
se kant was ver beneden de maat.
Activia liep via 3-4 uit naar 4-11
om de eerste set met 6-15 te win-
nen. Activia zag de aangeslagen-
heid bij de thuisploeg en wist
daar in de tweede set rendement
uit te halen. Via snel combinatie-
spel werd de Roermondse vede-
digingkeer op keer het nakijken
gegeven.

De thuisploeg was niet bij mach-
te het roer nog om te gooien. In
de derde set kende men even een
voorsprong van 4-2 maar op-
nieuw stond de matige service
een uitbreiding daarvan in de
weg. De pupillen van Ton Croese
slaagdener zelfs niet meer in één
punt bijeen te sprokkelen tegen
een op alle fronten beter acte-
rend Activia, 4-15.

Het was de vierde maal in het af-
gelopen seizoen dat de damesfor-
maties van Letro Oikos en Acti-
via tegenover elkaar in het veld
stonden. De eerste twee wedstrij-
den waren voor de competitie.
Beide duels werden door Oikos
binnen het uur overtuigend met
3-0 gewonnen. Desondanks ein-
digden de twee teams gelijk op
een tweede plaats in de eerste di-
visie. Een beslissingswedstrijd

ROERMOND - De volleybalda-
mes van Letro Oikos kenden een
uitstekend seizoen maar bleven
op het eind met lege handen ach-
ter. Opnieuw was het Activia uit
St. Anthonis waarover de Roer-
mondse vrouwen struikelden. In
de halve finales van het beker-
toernooi won Activia in Roer-
mond met 1-3.

Van onze medewerker
GÉ BACKUS

Het duel ging echter vanaf het
begin mis. Debet daaraan was
vooral het hoge percentage uit-
geslagen services terwijl die op-
slag Activia juist veel punten op-
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District Limburg
slaat dubbelslag

beste spelers moest afstaan aan het districtsteam
Limburg, Liège Francophone uit België en het dis-
trictsteam Limburg uit in de finalepoule. Zowel
Limburg als Victoria wonnen met 5-3 van de Bel-
gen. Uiteindelijk won het team Limburg met 5-3. In
de klasse tot 16 jaar werd deploeg uit Zuid-Holland
in de finale met 5-3 verslagen door het districts-
team Limburg. Van onze basketbalmedewerke'

TIBERT LAGARDE
KERKRADE - Het tweedaagse *ternationaal basketbaltoernooi v'
Kepu Stars is bij de heren ge^
nen door Juventus uit Zuid-^land. Bij de dames bleek Black
uit Luxemburg de sterkste. In
toernooi waar totaal 240 spelers
speelsters aan deelnamen waren
heren aan elkaar gewaagd. Nmp,
werd met grote verschillen ve 'ren. Voor Kepu was dit hoger
veau een verademing daar ze de
gelopen competitie weinig m°e
hadden met hun tegenstanders.

De sleutelwedstrijd tussen KeP"
Juventus wonnen de Zuidho'1 ,
ders in de laatste seconde met
punt verschil. In de damescornPI
tie had de thuisclub een ondei»]
schikte rol. De Luxemburg
hoofdmacht was souverein op 1
fronten.
Heren: 1. Juventus: 2. Kepu Stars; 3JJderwalchern; 4. Vossenberg. Dames-
Star; 2. Dunatos; 3. Juventus; 4. Kepu 5

5. Niederwalchern; 6. Vossenburg.

Kepu Starsbuigt voor Juventus
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