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Mandela in
ziekenhuis

WNNESBURG - De zwarte
La?frikaanse leider Nelson Man-
k^ St inhet ziekenhuis, kennelijk
L^band met prostaatproblemen.
L-?ft de Zuidafrikaanse staats-

gisteren gemeld.
te 7l .
t, 'jarige Mandela werd zondag-
(J. ? opgenomen in een privé-kli-
tjjj 'n Johannesburg, aldus de tele-
J,t^Het ziekenhuis deelde mee

dela een routine-onderzoek
ij Jgt en dat er 'absoluut geenreden
dj.plgerustheid is. Verdere bijzon-
L^den werden niet gegeven, En-

Jaren geleden heeft Mandela al
t Prostaatoperatie ondergaan.
m ihiJ nalf februari uit de gevan-
|CS kwam, leidt Mandela een hec-
V bestaan- HÜ reist veel in bin"
kT_,en buitenland en voert onder-
delingen met de Zuidafrikaanse

Welkomstborden
weg uit Voeren

VOEREN - Burgemeester Droeven van Voeren
heeft gisteren aan de technische dienst van dé ge-
meente opdracht gegeven de borden met de ver-
melding 'De Limburgers heten U welkom' te ver-
wijderen.

Droeven vond de borden met het eentalige Neder-
landse opschrift niet conform de taalwetgeving.

Volgens de burgemeester betekenden ze dan ook
een aanslag op de vrije meningsuiting van de Voé-
renaars. De borden waren nog maar een week gele-
den geplaatst, op initiatief van het provinciebe-
stuur van Limburg.

Het eerste bord werd in Hagelstein hijRemersdaal
door een grijper weggehaald, met de gebroeders
Happart als getuigen. Nadat het bord op het ge-
meentelijk terrein gedumpt werd, trok het gezel-
schap naar Moelingen om ook daar met het uitgra-
ven van de borden te beginnen. Onbekenden had-
den ditechter overbodig gemaakt, want tijdens het
weekeinde warende borden al uitgegraven en in deMaas gegooid.

Racisme als
'smoesje'

PARIJS - De 16-jarige Annie is
door de mand gevallen. Verleden
week kreeg het zwarte meisje
aandacht in Frankrijk - en zelfs
daarbuiten - toen zij halfkaalge-
schoren thuiskwam en huilend
vertelde dat zij was aangevallen
door blanke racisten diehaar ha-
ren hadden geschoren.

De pleegouders van het meisje,
dat is geboren op Martinique in
het Caribisch gebied, dienden bij
de politie een aanklacht in. Gis-
teren kwam de aap uit de mouw.
Een vriendin had geprobeerd
haar een kapsel te geven a la Gra-
ce Jones, een Jamaicaanse pop-
ster, maar dat was falikant mis-
lukt.

Thuis durfde Annie dit niet te
vertellen en met haar 'smoes'
kreeg zij internationale bekend-
heid.

het weer
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Sim 20'n 18 eraden. Ook de
«o^p gaat de
S d

e nachten omhoog, zo-
-4e t?e Periode met vorst aan

sr°ödvoorbij is.

l»efï actuele informatie be-
%Tt dehet weer in Limburg

1u bellen 06-91122346

fc&AAG:"»4a°h
p: 05.28 onder: 21.48

10.52 onder: 01.38

"W*: °5-2? «nder: 21.494n°P= 12.12 onder: 01.56
Politie was

gewaarschuwd
Van onze verslaggever

ROERMOND - De gemeente-
politie van Roermond is de af-
gelopen maanden gewaar-
schuwd voor mogelijke IRA-
aanslagen. Het alarm kwam via
het internationale netwerk van
criminele inlichtingendiensten
en werd ingegeven door het
Bundes Kriminal Amt in Wies-
baden. Daar ontdekte men een
samenhang in data tussen ter-
reuracties in de afgelopen drie
jaar. In Roermond echter was
de tip geen aanleiding om een
verhoogde staat van paraatheid
in te voeren. Dat gebeurde wel
rond de verschillende militaire
bases in West-Duitsland waar
verscherpte maatregelen wer-
den genomen.

Dat 'Roermond' zich niet na-
drukkelijkvoorbereidde op het
ergste, verklaart korpschef
Loek Romeijnders door de al-
gemene inhoud van de tip. „Dit
soort berichten krijgen we va-
ker. Ze zijn gericht op het hele
continent. Zo was het ook metdit signaal. Er bestond geen en-
kele indicatie dat de IRA zich
weer op Roermond zou rich-
ten."

Terroristenorganisatie betuigt spijt —justitie looft ton uit

IRA: aanslag 'Vergissing'
door jos van den camp

ROERMOND - De
aanslag op de twee
Australische advoca-
ten Nick Spanos (28)
en Stephen John Mel-
rose (24), zondagavond
gepleegd op de Markt
in Roermond, is een
'tragische vergissing.
Het ondergrondse ler-
se Republikeinse Le-
gerheeft datin een gis-
teravond in Dublin uit-
gebrachte verklaring
gemeld en in diezelfde
boodschap 'spijt be-
tuigd. Spanos en Mel-
rose waren woonach-
tig in Londen en daar
werkzaam als advoca-
ten, gespecialiseerd in
bedrijfsrecht. Hun li-
chamen werden giste-
ren pas rond het mid-
daguur geborgen om-
dat langdurig is ge-
zocht naar veronder-

stelde verborgen explosieven
en het intensieve sporenon-
derzoek pas bij daglicht kon
beginnen.

De Australiërs reden in een auto
met Brits kenteken en de IRA-leden
hebben hen aangezien voor Britse
militairen.De hoofdofficier van jus-
titie in Roermond heeft gistermid-
dag honderdduizend gulden uitge-
loofd voor de tip die leidt naar de
IRA-leden die de aanslag uitvoer-
den. Daarbij werden de 29-jarige
Lyndal McCredie, echtgenote van
Melrose en Vicky Cross (24), een
kennis van Spanos niet geraakt. Het
verhoor van de twee vrouwen heeft
volgens de politie weinig of niets
opgeleverd.
In Leopoldsburg (B.) is gisteroch-
tend om tien minuten over één de
vluchtauto van de daders terugge-
vonden. Deze bruine Mazda werd
brandend, twee uur na de aanslag in
Roermond, op een militair schiet-terrein aangetroffen. Een deel van
het uit 45 rechercheurs bestaande
Recherche Bijstands Team heeft de
auto op de nog slechts schaars aan-
wezige sporen onderzocht. Dat on-
derzoek zou weinig hebben opgele-
verd en gisteravond herhaalde een
woordvoerder dat nog geen enkel
spoor in de richting van mogelijke
daders wijst. Logischerwijs wordt
nu ook in België naar hen gespeurd.
Meestal eist de IRA de aanslagen
overigens op vanaf het moment dat
zij veronderstelt dat de schutters in
veiligheid zijn.

" Zie verder pagina 5

ODe totaal uitgebrande vluchtauto van-de IRA-terroris-
ten, zoals die twee uur na de aanslag in Leopoldsburg
(B.), vijftig kilometer van Roermond, werd teruggevon-
den.''De recherche is direct met een onderzoek aan de. auto begonnen, maar de vlammenzee liet nog maar wei-
nig sporenover. Foto: WIDDERSHOVEN
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Wegvervoerders
dreigen met

blokkade grens
Bondsrepubliek
BRUSSEL -De wegvervoerders uit
zes Europese landen, waaronder
Nederland, hebben gisteren in
Brussel gedreigd met een blokkade,
van de Bondsrepubliek Duitsland
als dat land vasthoudt aan de invoe-
ring van een tolheffing voor vracht-
wagens per 1 juli.

Onder andere Nederlands Vervoer
en het NOB Wegtransport doen een
'laatste oproep' op Bonn af te zien
van de tol en zo te vermijden dat het
'bij het begin van de zomervakantie
tot een Europese verkeers-chaos
komt. De verenigde transporteurs
zullen ook de Europese Commissie
en de andere lidstaten onder druk
zetten.
De Europese Commisie, die de tol
discriminerend vindt, heeft al een
klacht ingediend tegen de Bondsre-
publiek bij het EG-Hof van Justitie
in Luxemburg.

Als de tol toch een feit wordt, zullen
vrachtwagens t_*t Nederland, Bel-
gië, Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Groot-Brittannië per 1 julide grens-
overgangen met de Bondsrepubliek
Duitsland blokkeren, aldus, een ver-
tegenwoordiger van Febètra, de
Belgische beroepsorganisatie van
wegvervoerders. „We betalen de
taks niet, omdat we vinden dat die
illegaal is. We laten onze trucks ge-
woon staan aan de grens."
Nederlandse beroepsgoederenver-
voerders lieten enkele weken gele-
den al weten dat blokkade-acties op
stapel staan, als Bonn niet bakzeil
wenst te halen.

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL-V

Heerlijkèn gezond
HAMBURGER

EV SPERZIEBONEN.
hamburgers rj) nn

4 stuks a 100gram £***
verse sperziebonen -« /■ O

500 gram J^^"^*
CUÜGTG

NEEM MAARVAN MIJ AAN, DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BIJ UW SUPER-SLAGER.

(ADVERTENTIE)

Modestoffen
Bedrukte viscose en polyester stoffen.
In vele zomerdessins. Dubbelbreed.
Normaal’ 23,-- en’ 29,-- per meter.

15 -Voordeelprijs JL+J " per meter.

daar winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE)

i 2brillen halen,lbetalen !
Tegen inlevering van deze bon!

(Geldig t/m 23 juni 1990)

I "De gratis tweedebril is bestemd "In de gratis bril gaan normale,
I voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte 'I eerste (betaalde) bril gaat dragen. als in de eerste (betaalde) bril.I " Het montuurvan de bril die u wel Wilt u meer(variabel, ontspiegeld, '" I betaalt, magniet goedkoper zijn anti-kras, kleur, enz.) dan geldteenI dan f 100,-. toeslag.
I " Het montuurvan de gratis bril komt " Geen anderekortingen te zelfder I
I uit de kollektie monturen methet tijd.

I rode driehoekje. "Op beide brillen 1 jaar garantie.

I Heerlen Maastricht
| Beek Vlßj_iHM_3M|By Sittard |
i Inde Gouden Gidsvindt udeadressen. Q2q I

(ADVERTENTIE)

ANDIJVIE
EN GEHAKT

Elke dinsdag en woensdag fc iéMLhebben we groente en vlees £#^%itOl!L_. l(aaHL
in de aanbieding '^ÊSÊ^J^^Ê^^S^*
Andijvie, I£Q 1 a Jkilo LXXJ 4%Êf%
Gehakt 1
half-om-half, IJI I
kilo 10397.49 AOK IHéPu'J!^ ~

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

Nieuweplannen om maximum-snelheid terug tebrengen

(ADVERTENTIE)

Elke dag...

enu staat weer
midden indewereld.
de eerspe 2 weken gram
r— — ——— —--iJaik wil diekomplete krant!
I Naam: I
| Adres: I
■ Postcode: ■J Plaats: 'I Telefoon(i.v.m.
■ kontrole bezorging) .

Giro/banknr.: ■
I Na de twee weken gratis wil ik

IDeen kwartaal- I 11
abonnement ’ 75,55 %/AAr ■

I D een maand- — . .„-. I
abonnement ’ 25,20 f tfftr 'I stuur mij 'M (tt

I O een machtiging t.b.v. bUSautomatische betaling I I *I O een acceptgiro-kaart

IDeze bon in een open enveloppe , y
(zonder postzegel) zenden aan: 'I Limburgs Dagblad. n> ■
Antwoordnummer 46, |P I

■ 6400 VB Heerlen. |
-OF BEL GRATIS 06-0229911.

8 710404%00017



Vindingrijk straattheater
in Melkfabriek Sittard

SITTARD - Puur straattheater.
„Wij zijn de enige toneelgroep in
Limburg die zich uitsluitend daar
op toelegt". Dat zegt Marcel Simo-
nis van de Stichting Pitboel-teater,
Sittard, die in 1989 voor het eerst
naar buiten trad. Afgelopen week-
einde speelde de groep verschil-
lende malen in De Melkfabriek in
Sittard, maar er zijn heel wat voor-
stellingen elders in het land ge-
pland. Wassenaar (22 juni), Zwolle
(23 juni), Dordrecht, Enkhuizen,
Meppel, Rotterdam, Vlissingen,
Heerlen, Hoensbroek en Maas-
tricht. Ook op campings wil het ge-
zelschap zich presenteren.

De teksten schrijven de acteurs ge-
zamenlijk, naar eigen ideeën. Ook
anderszins zijn het zelfdoeners.
Decor, aquisieten, costuums, mu-
ziek komen uit persoonlijke koker.
'Pitboel' toont zich vindingrijk. De
groep heeft de smaak te pakken en
is vastbesloten op de gekozen weg
verder te gaan.

.'Daarvandaan ook de wat agressie-
ve naam 'Pitboel'. Ze hebben er
lzich in vastgebeten! Het stuk waar-
;mee het seizoen juni-half septem-
ber wordt bestreken heet 'Blussen

itussen buren.
De titel heeft een dubbele beteke-
nis. Niet alleen moet buurman-
brandweerman de aangestoken
brandjes bij zijn buren blussen, de
harten van de buurvrouwen staan
even fel in brand, daar helpt geen

I blussen aan.

■ Daarom verdwijnt de brandweer-
man maar voor goed. De buur-, vrouwen delen gedachteni-. sprentjes uit.. „Hij was een goede

" buur en ging voor eenieder door
het vuur. Bij een noodlottig onge-

' val ging hij van ons heen, wat is het
leven soms toch vreselijk ge-
meen".

De tekst past in het kader van de
ludieke totaalpresentatie. Daarin
traden op de dames Toos van Gro-
tel en Gemma Klerckx en de heren
Marcel Simonis (brandweerman)
en JohnDamen.
De laatste zei het met muziek, die
hij aan accordeon, keyboard en
trom ontlokte. De twee mooie da-
mes konden een aardige deun zin-
gen, ze acteerden naar hartelust.

Straattheater stelt specifieke
eisen. Veel gebaaar en misbaar,

I mime. Uit drukkig dus, minder ge-
sproken tekst.

'Pitboel' had aan het spel, evenzeer
\ als aan het twee meter hoge decor
; en de requisieten, bijzonder veel

zorg besteed. Alle onderdelen wa-. ren in harmonie met elkaar, keurig
afgewerkt. Plezierig om naar te kij-

> ken.

Het heterogene publiek vormde
een show op zich. Daaronder een
echtpaar met een baby die pas
ruim twee weken wereldburger
was en die kennelijk al de toneel-
doop moest ondergaan. Ook drie

honden verlevendigden het straat-
toneel.
Wij willen 'Pitboel' best nog eens
tegen het lijf lopen hier of daar!

mya maas

Helicon op
Intro-podium
MAASTRICHT - Het Limburgs
kamermuziekensemble Helicon
zal zaterdagavond op het Intro-
podium in Maastricht, St. Maar-
tenspoort 2, een concert geven.
Op het programma staan wer-
ken van' Jurriaan Andriessen,
Darius Milhaud, Emile Bozza,

Claude Debussy en Jean Fran-
caix. Dirigent is Rien Rats.
Kamermuziekensemble Heli-
con bestaat uit elf vaste leden,
allen beroepsmusici, en kan
eventueel met vier musici wor-
den uitgebreid.
Het werd in 1981 op initiatief
van Rien Rats, toen nog docent
aan het Maastrichts Conservato-
rium, opgericht.
Het concert van zaterdagavond
begint om 20.30 uur.

"Kamermuziekensemble Helicon.

kunst

Cappella meestert
'geluidsoverlast'

MAASTRICHT- Een feestelijkere lokatie dan de Sint Servaas Ba-
siliekin Maastricht is nauwelijks denkbaarvoor de viering van het
25-jarig jubileum als dirigent van een kerkelijk zangkoor. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat Peter Serpenti van de Cappella
Sancti Servatii de basiliek had uitverkoren om er met zijn koor de
Missa Solemnis van Ludwig van Beethoven uit te voeren. Als jubi-
leumconcert in het kader van zijn zilveren dienstverband èn als
geschenk van het koor aan zijn dirigent.

Aangezien de Cappella de vaste 'be-
speler' van de Servaas is, ligt deze
keuze nog meer voor de hand. Maar

heeft zoveel overakoestiek, dat con-
certeren een zeer moeilijkeaangele-
genheid is.

muzikale overwegingen zijn moei-
lijkte vinden: de nieuwe St. Servaas

Ook in een tot de laatste plaats ge-
vulde basiliek, die bovendien op de
■vloer met wasBvormde deze eenHpermanent probleem voorHhet LSO en de so-Hlisten: sopraan Kenia Konsek,
■Lucienne van tenorHMeens en 'bas Charles van Tassel.

Dat er uiteindelijk een alleszins ac-
ceptabel eindresultaat uit de bus
kwam, is te danken aan Peter Ser-
penti zelf, wiens gevoel voor pro-
porties en verhoudingen hem zeer
goed van pas kwam afgelopen zater-
dag. En zeker ook aan de Cappella,
die over de noodzakelijke flexibili-
teit bleek te beschikken om zich
vaardig aan moeilijke akoestische

omstandigheden aan te passen,
Nu is de Missa Solemnis een be-
hoorlijke kluif voor ieder koor, zo-
dat je beslist respect moet hebben
voor de wijze waarop het koor dit
monumentale werk verklankte.
Vooral in dé piano en pianissimo-
delen klonk de Cappella heel homo-
geen en wat de tekstexpressie be-
treft reageerden de vijftig zangers
en zangeressen heel alert op de ze-
ker leidende Peter Serpenti.
Alleen in de fortes en fortissimo's
was de totaalklank niet echt in ba-
lans, een omstandigheid, dié m.i.
volledig op de overakoestiek in de
basiliek kan worden toegeschreven.
Temeer daar ook in het aandeel van
het voor het overige zeer evenwich-
tige solistenensemble hetzelfde
euvel te bespeuren was.
Opmerkelijk goed was het aandeel
van het LSO, dat heel beschaafd en
met een nobele klank de Solmenis
begeleidde. Peter Serpenti kan dus
terugzien op een zeer geslaagde ju-
bileumuitvoering. Al is hij met het
oog op de vele diensten, die met de
Capella in de toekomst muzikaal
moeten worden opgeluisterd, in
muzikaal opzicht niet echt te benij-
den.

jos frusch

" Peter Serpenti

Op nationaal brassbandfestival in Utrecht

Brassband Limburg
verdienstelijk

UTRECHT - Brassband Limburg
heeft afgelopen zaterdag in het Jaar-
beurs Congrescentrum in Utrecht
beslag weten te leggen op een ver-
dienstelijke zevende plaats op het
nationaal brassbandfestival. De
band speelde Fantasy for Eufonium
van Philip Sparke en Excalibur van
Jan van der Roost op dit afwisse-
lend en onderhoudend festival, dat
voor de zesde keer in successie
werd gehouden.

Na een volledige metamorfose - be-
zetting en dirigent zijn veranderd -wist BBL een verzorgde uitvoering
van Excalibur te geven. De brass-
band liet onder leiding van Maurice
Hamers een goede indruk achter,
met exact aansluitend ritmisch
werk in de metrisch constant ver-
schuivende snelle delen en een uit-
gebalanceerd langzaam midden-
deel.

Dat de Limburgse musici het net
niet haalden om bij de eerste zes te
eindigen, zal te maken hebben ge-
had met het ontbreken van de flair,
waarmee de andere bands uit de.Ne-
derlandse brassband-top zich pre-
senteerden. Muzikaal kan de uitvoe-
ring echter zeker de vergelijking
doorstaan met een band als Midden-
Brabant, die wel erg robuust te
werk ging, en de Groningse band,
die met Oceans van Goff Richards
(het verplichte werk van de kam-
pioenswedstrijden) op safe speelde.

De belangrijkste troef was echter
het solospel van Renato Mcli uit
Berg en Terblijt, die de solistenwed-
strijd wist te winnen. Hij had alleen
al door de keuze van Fantasy van
Philip Sparke een streepje voor, een
stuk waarbij zijn heldere tenortu-
baklank goed past en de ruimte
geeft aan zijn virtuose techniek.

Het was een van de weinige werke-
lijk interessante solowerken, die af-
gelopen zaterdag tijdens de wed-
strijd werden gespeeld. Brassbands
lijken op het spelen van oud-bak-
ken solonummers patent te hebben.
Zo werden, ook door de betere
bands, uitgesproken truttige stuk-
ken uitgevoerd als Le cor volé, Zel-

da, de Czardas van Monti en Facilita
van Hartmann.

De Engelse band, die aan het festi-
val deelnam, beperkte zelfs haar
hele programma tot kiosk-
repertoire, compleet met band-
standboogie en een als 'sabeldans'
uitgevoerde bewerking van delen
uit Hary Janos Codaly.

Onbetwiste winnaar van de band-
competitie was, voor de derde keer,
brassband Soli Deo Gloria uit Leeu-
warden. Voor de jury, bestaande uit
Henk van Lijnschoten, Torn Brevik
en Gordon Higginbottom was dat
geen moeilijkekeuze: de schitteren-
de uitvoering van Curnow'sTrittico
en het eerste deel van Partita van
Philip Sparke was van een aparte
klasse.
Onder leiding van Jan de Haan
wordt deze brassband een perfect
kneedbaar 'orkest-apparaat' met
een voor brassbandbegrippen uit-
zonderlijke rijkdom aan kleuren en
contrasten. De bassen blijken dan
een melodie net zo dun en verend te
kunnen spelen als de cornetten, en
de trombones klinken dan plots als
lieflijke alto's. De vanzelfsprekend-
heid in het samenspel en het pure
speelgemak van de muzikanten ma-
ken deze band een echt toporkest.
Als klap op de vuurpijl speelde Soli
deo Gloria ook een hoofdrol op het
galaconcert, als geroutineerd bege-
leidingsorkest bij de soli van 'High-
blower' Frank van der Poel en het
optreden van althoornspeler Gor-
don Higginbottom.

Deze had tijdelijk de rol van jurylid
verruild voor die van entertainer.
Met zijn typische gedistingeerde
Engelse humor en zijn fabuleuze
spel op althoorn, zette hij de zaal op
zn kop.
Wanneer hij op het toneel verschijnt
met een potsierlijk instrument als
de meilofoon, en dito oranje/zwart
gestreept pakkie voor zijn Bumble
Bee Act, is succes verzekerd: koste-
lijk. Het was een compleet feest,
met een spetterende afsluiting van
de Yorkshire Imperial Metals.

marielle hintzen

Audiovisueel
orgelconcert

GRONSVELD - De Stichting Phi-
lippe le Picard houdt vanavond in
de St.-Martinuskerk te Gronsveld
een audiovisueel orgelconcert.
Tijdens dit concert kan men de ver-
richtingen van organist Albert de
Klerk uit Haarlem niet alleen be-
luisteren, maar ook vanaf de speel-
tafel geprojecteerd op een beeld-
scherm in de kerk zien.
Op het programma staan werken
van Franse, Spaanse en Duitse
componisten en de aanvang is om
20.15 uur.

recept
Zoetzure
ananasrijst

Benodigdheden voor 4 personen:
250 g langgraanrijst, zout, 1 kleine
ananas, Vi 1 sap van ananas en/of si-
naasappels, 1 stukje verse gember,
'/2-1 Spaanse peper, 1 el azijn, 1 el pi-
ment (=Jamaican peper), eventueel
te vervangen door een klein beetje

nootmuskaat en kruidnagel, 2-3 len-
te-uitjes.

Breng een halve liter water met een
snufje zout aan dekook en laat daar-
in de rijst circa 15 minuten zachtjes
koken. Snijd de ananas in vieren,
schil hem en verwijder het harde
middenstuk. Snijd het vruchtvlees
in blokjes. Indien wat vers sap over-
blijft, dit toevoegen aan de verse jus
d'orange tot V 4 1 sap. Verwarm het
sap in een pan samen met de gem-

ber, de Spaanse peper, depiment en
de blokjes ananas en laat het geheel
onder af en toe roeren zachtjes tien
minuten sudderen. Verwijder de
buitenkant van de lente-uitjes en
hak ze heel fijn. Laat de rijst uitlek-
ken en meng er de azijn door. Haal
het stukje gember en de Spaanse
peper uit de saus en voeg derest van
'de saus toe aan de rijst. Strooi de
fijngehakte lente-uitjes over het ge-
recht en serveer direct.

hub meijer

'Voices' op TV
HEERLEN - Vanavond zendt *NCRV-televisie om 23.11 uur op W
derland 1 het eerste deel uit van cc
reportage van het Voices-festi v
1990.

Op 5 en 6 mei vond in het MECO
Maastricht een twee dagen duren
festivalmarathons plaats, waarvL
een televisieregistratie werd 8
maakt. In het programma van va
avond zijn Montezuma's Reveng
Sweet Honey in the Rock en
Swingle Singers te horen.

Oplossing van gisteren
lER MAL

VETE IDEtf
ode-o-aIE
renovatie
ER-PEK -B-I

MER E L
AS-RA L - A *J
BALALAIKA
ELI-L - ü A *LORD EE N s

NES N E T .
puzzel van de dag

Horizontaal: 1. hulzen van gedorste kore-
naren; 4. sneeuwschaats; 7. slot bij mu-
ziekstukken; 8. lang en slank; 10. soort pa-
pegaai; 12. rivier in Engeland; 13. persoon
uit de aanzienlijke stand; 16. voegwoord;
17. bijbelse naam; 18. Nederlandse Spoor-
wegen (afk.); 19. streng afgesloten maat-
schappelijke kring; 20. titel (afk.); 22. on-
heilaanbrengende godin; 23. soortelijk ge-
wicht (afk.); 25. balletdanseres; 28. verbe-
terd Esperanto; 29. roodachtig; 30. Japan-
se drank; 32. waterplant; 33. gebogen
been; 34. geluid waarmee men iemands
aandacht probeert te trekken.

Verticaal: 1. heilig boek; 2. traditie als#,
vulling op de wet; 3. muzieknoot; 4. se ,
(afk.); 5. mohammedaans rechter; 6.in j;
kaar; 7. kledingstuk; 9. vrucht; 11- v°^t;
14. historische munt; 15. snaarinstrum ■20. vogel; 21. opsporingsapparatuur; ,ê
lichaamsdeel v.e. hond; 24. genoai*o|i0|i
26. tegenstander der goden; 27. s r
bergkristal; 31. laagtij; 32. telegram^
ting.
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Montezuma's Revenge, vanavond op tv.

de kleine postruiter panda en qwzl van bl
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GEMEENTELIJK SPORTPARK
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ll Atletiek
liÉf Gal^ '90
ï|Kerkbode

derlandse toppers:
'% van Hulst '.
Jwvan Langen
wKulker
hbin van Helden
'onßaltus
hnsKoeleman |K
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Limburgs Dagblad-lezers
met

’ 2,50 korting
naar dit

ATLETIEKGALA. _.

georganiseerd door de Stichting: Atletiek Gala Kerkrade
s-ni. A.V. Achilles-Top, onder auspiciën van de KNAU
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TWee dage/? voordat in Italië het WK-voetbal losbarst,
starten woensdag 6 juniop de kunststofaccommodatie ii
Kerkrade top-atleten uit onder meer USA, Jamaica, Kenia,

Senegal, Engeland, Sovjetunie, Italië, België,
West-Duitsland, DDR, Roemenië enz.

Een greep uit de buitenlandse vedetten:

" Galina Astafaï - Roemenië
(hoogspringen, 2.00 meter)

t Heike Henkei - BRD
(hoogspringen, 2.00 meter)

" Claudia Zaczkiewiecz - BRD
(brons OS Seoul op 100 m horden)

" Heinz Weis - BRD
(nr. 1 in de wereld, kogelslingeren 82.84 m)

" Laimute Baikanskaite - Sovjetunie
(zilver OS Seoul op 1500 meter)

" Robert Hacket - USA
(100 meter in 10.26 sec.) !

" Moussa Fall - Senegal
(beste tien op 800 meter, 1.44.5 min.)

" Stephen Ole Marai - Kenia
(beste tien op 800 meter, 1.44.3 min.) \

" Katja Trostel - DDR !
(verspringen met 6.81 meter)

" Irena Oshenko - Sovjetunie
(verspringen met 6.77 meter) i
i

Van Limburgse zijde starten o.a.

" Claudia Elissen

" Rita Delnoye

" Bob Dielis

" Hugo Kusters

f ■■ïjr.ri- ■iri.....-.,■....-...,.. ■ vïy.y.y.y...,v,i,;^;,;:^ ■ Ay. ;■..;■.-■■■■■ ■~^.:.^v.-.v^|̂ ||^^:"-.:.:...:.:-:.y;v.y.:-:...-■■' - :-'i a»—^

AANVANG WEDSTRIJD: 19.00 UUR
(Het atletiekgala wordt omlijst door het oplaten van twee

hete luchtballonnen (18.45 uur) en de landing van vijf
parachutisten (20.15 uur) op het middenterrein).

Entreeprijzen: Overdekte zittribune ’ 15,-
Op een zittribunekaartJe ontvangen lezers van het Limburgs ,

Dagblad - op vertoon van onderstaande bon - ’ 2,50KORTIN^.Deze korting geldt UITSLUITEND in de voorverkoop die loopt vj 1

maandag 4 juni. De kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij a"
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VVV-Vaals.

Uitsluitend aan de kassa zijn verkrijgbaar: Kaartjes voor
staanplaatsen a ’ 7,50 (jeugd t/m 12 jaar ’ 3,50).

BON BON BON
Op vertoon van deze bon genieten maximaal twee volwassen^

’ 2,50 KORTING op de entreeprijs van een zittribunekaartJe
van het

ATLETIEKGALA KERKRADE
op woensdag 6 juni 1990
De korting geldt UITSLUITEND in de voorverkoop,



Meerderheid Kamer geeft staatssecretaris groen licht

Nieuw systeem voor
vergoeding medicijnen

Van onze parlementaire redactie
'^N HAAG - Met de nodige vragen onbeantwoord, heeft een
gr°te meerderheid in de Tweede Kamer staatssecretaris Si-mons (Volksgezondheid) toestemming gegeven een nieuw ver-
g°edingssysteem voor geneesmiddelen te ontwikkelen en in te
v°eren. Door devergoeding van het ziekenfonds aan een maxi-mum te binden, denkt Simons de prijsstijgingen van medicij-
neti te kunnen beteugelen. In Nederland zijn de prijzen voor
geneesmiddelen ten opzichte van de andere Europese landen
onevenredig hoog. Het nieuwe systeem moet op 1 januari 1991
lri Werking treden.

fc.2? et gisteren in de Tweede.«ner wilde Simons de.politieke
tg ün van de Kamer voor een sys-
Rpt-? dat grotendeels nog in de stei-ws staat. Voor Kohnstamm (D 66)
ba °at principieel onbespreek-

»De Kamer mag geen goed-
Hoo g Seven aan een voorstel, dat

vele onduidelijkheden heeft. Ik
Hjet

er in ieder geval mijn vingers
H, , branden." Kohnstamm
Cria in gesteund door de WD.
'echt PvdA' GL en de kleine
gr tse partijen gaven in een motie
Qmen llcht aan de staatssecretaris
TüdH i

er te gaan met het Genees"
«3V<!\ Vergoedings Systeem
ftiartt "Er is geen alternatief nu de
geb] iartlJen zelf niet in staat zijn
hn,,.? en de PriJzen in bedwang te
%Wv,en'" aldus PvdA'er De Pree.
help t e Jaar geleden wees de ge-
van we^de Kamer nog invoering
tiep<_^n, iJkPriJzenysteem voor gé-esm_ddelen af. Simons wordt in

de motie verder'opgeroepen met
allepartijen te praten over de invul-
ling van het nieuwe systeem en dé
omvang van de bezuinigingen.

De ruggesteun van de Kamer heeft
Simons nodig in het overleg met de
verschillende belangengroepen. Hij
heeft hiermee een extra troef om de
verschillende partijen te overtui-
gen, enkan bovendien een en ander
in gang zetten. Vooral de pharma-
ceutische industrie zal zich verzet-
ten tegen deze beknotting van haar
positie. Het groene licht voor het
vergoedingensysteem betekent im-
mers tegelijkertijd het failliet van
het zogenaamde Omni-Partijen Ak-
koord (OPA) uit 1988. Daarin zeg-
den de marktpartijen, waaronder de
pharmaceutische industrie, apothe-
kers en ziekenfondsen, de overheid
toe in driejaartijd de omzetstijging
af te remmen tot 3 procent en een
fors bedrag te bezuinigen (468 mil-
joen gulden).
De OPA-partijen hebben deze toe-
zegging niet kunnen waarmaken.
„Achteraf gezien volkomen begrij-
pelijk," oordeelde PvdA'er Simons
hard over het vorige CDA-WD-ka-
binet, nadat zowel Lansink (CDA)
als Franssen (WD) zich had afge-
vraagd of OPA wel een faire kans
heeft gehad.

Vernielingen
opkatholieke

kerkhoven
'oper^ ~ Vandalen hebben het afge-
geriiuWeekeinde vernielingen aan-
ven ■"' °P twee katholieke kerkho-
en n sPanje. Zij haalden kruisen
\VooSïafstenen omver, aldus een
«Utn, ..Voerder van de plaatselijke
Werdf 1ten- In Virgen del Camino
IOQ ?n.48 graven vernield en in het
Liiv,_ " meter verderop gelegen
Uon de Somoza in de provincie
Om,, ,moesten negen graven het

■" De Politie heeft geen
grafo ,le verantwoordelijk is voor de

«schennis. ■

Tekort
Daarom ook heeft Simons de knoop
na een tussentijdse evaluatie door-
gehakt en niet gewacht tot 1990,
wanneer OPA afloopt. Op dit mo-
ment is er een gat in de door OPA
toegezegde bezuinigingen van 275
miljoen gulden. Met het nieuwe sys-
teem rekent de bewindsman op een
besparing van ten minste 700 mil-
joenmaar mogelijk 1,1 miljard gul-
den per jaar.

Dode en gewonden
bij aanslag op

markt Jeruzalem

JERUZALEM- Bij een bomaan-
slag op een joodsemarkt in West-
Jeruzalem zijn gisteren een dode
en negen gewonden gevallen. De
dode is een 72-jarige man die bij
de aanslag gewond was geraakt
en vijfuur later in een ziekenhuis
aan zijn verwondingen overleed.

De aanslag is opgeëist door dera-
dicale Palestijnse guerrillagroep
Fatah Opstand. Woordvoerder
Abdel-Hadi Nashash zei dat de
tijdbom geplaatst was in een bus
die naar de markt was vertrok-
ken. Volgens de Israëlische poli-
tie was de bom verborgen in een
drankenkraam op de markt. De

politie hield kort na /de aanslag
tientallen Palestijnen aan voor
ondervraging. Een groep van 300
Israëliërs verzamelde zich buiten
de marktplaats. Zij riepen leuzen
als 'dood aan de Arabieren. De
politie kon ternauwernood een
confrontatie tussen joodse win-
keliers en Palestijnse voorbij-
gangers voorkomen.
Volgens de woordvoerder van
Fatah Opstand is de dader van de

bomaanslag ontkomen. De groep
is gevestigd in Damascus en
wordt geleid door Abu Musa, die
in 1983 in opstand kwam tegen
het leiderschap van Yasir Arafat
van de Palestijnse Bevrijdings-
organisatie (PLO).

De aanslag op de markt komt
tien dagen nadat een jonge Israë-
liër zeven Palestijnse arbeiders
doodschoot. In de daarop vol-
gende week braken in debezette
gebieden ernstige onlusten uit
dievrijdag leidden tot een spoed-
zitting van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties in Ge-
nève.

" De ravage op de markt in Jeruzalem na de Palestijnse bomaanslag.

Kamer wil harde
aanpak krakers

DEN HAAG -De drie grote partijen
in de Tweede Kamer vinden dat er
hard moet worden opgetreden te-
gen de krakers die het afgelopen
weekeinde waren betrokken bij de
rellen en plunderingen in Gronin-
gen. CDA, PvdA en VVDvinden dat
de rechter beslag moet leggen op lo-
nen, zakgeld of uitkeringen van de
krakers om daarmee de door hen
veroorzaakte schade te betalen.

„Zij moeten het in hun portemon-
nee voelen," zegt het CDA-Kamer-
lid Van der Burg. „De krakers zul-
len wel enige vorm van inkomen
hebben. Daarop moet beslag wor-
den gelegd. Het liefstvoor eenreeks
vanjaren, opdat het hen nog langzal
heugen wat ze gepresteerd hebben
in Groningen."
Ook het PvdA-Kamerlid mevrouw
Calsbeek is voor een harde lijn.

„Wat in Groningen is gebeurd, is
buitengewoon laakbaar, dat kan
niet in deze samenleving. Als de
rechter die mogelijkheid geeft,
moet er gekort worden op de lonen
of uitkeringen van de krakers."

ledereen die schade aanbrengt, is
daarvoor verantwoordelijk, meent
het WD-Kamerlid Korthals. „En
wanneer hij of zij dat kan betalen,
zal er gekort moeten worden op de
uitkeringen." Korthals is er voor-
stander van dat schadevergoeding
als straf wordt ingevoerd. „Daar ligt
een wetsvoorstel voor, zodat men-sen die schade aanbrengen ook die
straf opgelegd krijgen en het Open-
baar Ministerie ervoor zorgt dat de
vergoeding wordt geïnd."

binnen/buitenland

Partijen in
gezondheidszorg
nog niet gevraagd

voor overleg

pEN HAAG - In tegenstelling tot de aanvan-
kelijke verwachting heeft staatssecretarisSi-
mons (Volksgezondheid) partijen in de ge-
zondheidszorg gisterennog niet voor een ge-
sprek uitgenodigd. Hij wil met hen praten
over een oplossing van de knelpunten op het
vlak van de werkdruk in de ziekenhuizen en
andere instellingen. Maar tot dusver had de
bewindsman geen tijd om uitnodigingen te

VYe_"sturen. Het debat over de geneesmidde-
lenprijzen met de Tweede Kamer eiste giste-
ren alle aandacht.

Volgens het ministerie van WVC zullen de
uitnodigingen aan de Nationale Ziekenhuis-
raad, vakbonden en (mogelijk) ook verzeke-
raars 'nog deze week' worden verzonden. Si-
mons zei het afgelopen weekeinde daarmee
Meteen maandag aan de slag te zullen gaan.

Gisteren reageerden diverse betrokkenen,
zoals de ziekenhuizenorganisatie, nogal af-
wachtend. Ze wilden eerst de uitnodiging
weleens zien. Diekomt nu wellichtvandaag,
of morgen in hun bezit.
Ofhet overleg nog dezeweek kan worden ge-
houden wist men bij WVC niet. De agenda

van Simons is 'zeer vol', zo werd gesteld.
Daar staat tegenover dat de situatie s.terk on-
der druk staat. De acties in de gezondheids-
zorg worden steeds grimmiger en de vakbe-
weging heeft weinig geduld meer. „Als Si-
mons zon haast heeft om te overleggen, laat
hij dan gauw met zijn voorstellenkomen," zo
zegt men daar.

De bewindsman heeft tot en met 1994 een be-
dragvan ruim twee miljardbeschikbaar voor
maatregelen om problemen als de te hoge
werkdruk voor de verpleegkundigen en ver-
zorgenden op te lossen. Of hij ook iets wil en
kan doen om de salariskwestieop te lossen is
tot dusver, onduidelijk. In kringen van de
vakbeweging verwacht men op dit punt
niets. Inmiddels duurt de impasse over de
ziekenhuis-;cao voort en gaan de acties door.

AbvaKabo roept
directies op

'opnamestop'
UTRECHT- De AbvaKabo gaat di-
recties van algemene ziekenhuizen,
verpleeghuizen, psychiatrische zie-
kenhuizen en zwakzinnigeninrich-
tingen oproepen het aantal bezette
beddenin hun instellingente beper-
ken. Volgens de FNV-bond kunnen
de werkgevers de overheid zo dui-
delijk maken 'welk niveauvan zorg-
verlening hoort bij de huidige per-
soneelsbezetting en arbeidsvoor-
waarden. Het actieberaad Gezond-
heidszorg van de AbvaKabo heeft
dit gisteren besloten.
De Nationale Ziekenhuisraad
neemt vandaag een besluit over hoe
vanuit de werkgevers druk moet
worden uitgeoefend op de overheid
om meer middelen beschikbaar te
stellen voor verlichting van de
werkdruk. In een brief aan de mi-
nisters D'Ancona (WVC) en De
Vries (Sociale Zaken) bepleiten de
directies van bejaardentehuizen in
Nederland snelle invoering van de
cao 1989 voor de circa 70.000 werk-
nemers in de bejaardenoorden. Ge-
beurt dat niet, kunnen de directies
'niet langer instaan voor een kwali-
tatief goede zorg in de tehuizen.

" Zie ook pagina 13

Botsingen in Jerevan kosten 25 mensen het leven

Armeniërs bevreesd
voor nieuwe onlusten

JEREVAN - Tussen de tachtig- en
twintigduizend Armeniërs hebben
gisteren het uitroepen van de onaf-
hankelijke republiek Armenië in
1918 herdacht. De Armeense Natio-
nale Beweging (ANB) schrapte ech-
ter verscheidene activiteiten in het
kader van de herdenking, uit vrees
voor nieuwe botsingen tussen het
leger en Armeense militante natio-
nalisten. Alleen Armeniërs die zich
verenigd hebben in de Nationale
Unie voor Zelfbeschikking, maak-

ten nog de tocht naar het kerkhof
waar oude enrecente Armeense hel-
den begraven liggen. Het afgelopen
weekeinde vonden in de hoofdstad
Jerevan 25 mensen de dood bij bot-
singen tussen ordetroepen en gewa-
pende nationalisten.

De Armeense nationalistische be-
weging riep de bevolking gisteren
op tot kalmte 'omdat zich ongetwij-
feld nog ernstigere incidenten gaan

voordoen. Men waarschuwde de
mensen voor 'provocaties die tot
een burgeroorlog kunnen leiden.

Volgens het Sovjetpersbureau
TASS, het dagblad Izvestija en ver-
scheidene ministeries in Moskou
hebben de Armeense nationalisten
de gespannen situatie aan zichzelf
te danken, omdat nationalisten de
ordetroepen in het weekeinde aan-
vielen om zich van hun wapens
meester te maken.

Het ziet ernaar uit dat het 'etnische'
conflict tussen de Armeniërs en de
Azerbajdzjanen, dat als inzet de
heerschappij over de Armeense en-
clave Nagorny-Karabach heeft,
steeds meer uitdraait op een con-
frontatie met Moskou. Sovjetpresi-
dent Michail bracht de enclave vo-
rig jaar onder direct bestuur van
Moskou, na onlusten waarbij hon-
derden doden te betreuren waren.

Zijn besluit om het bestuur over de
enclave weer terug te geven aan
Azerbajdzjan heeft kwaad bloed ge-
zet bij militante Armeniërs en de
Armeense regering heeft als tegen-
zet de Armeniërs in Nagomy-Ka-
rach onlangs in het geheim laten
meestemmen bij verkiezingen in
Armenië.

De bevelhebbervan debinnenland-
se strijdkrachten (die onder het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
vallen), generaal Joeri Sjatalin,
heeft 'resolute maatregelen' geëist
om Armeense nationalisten te ont-
wapenen.

Polozkov trekt
kandidatuur

president
'Rusland' in

MOSKOU - De conservatieve kan-
didaat voor het presidentschap van
de Russische Federatie, Ivan Poloz-
kov, heeft zich gisterenteruggetrok-
ken. Dat betekent dat in de derde
ronde als belangrijkste kandidaten
voor de post overblijven de radicale
politicus Boris Jeltsin en de Gor-
batsjov-adept Aleksandr Vlasov.
Zaterdag, bij de tweede ronde van
de verkiezingen, was het Jeltsin
noch Polozkov gelukt de absolute
meerderheid van de stemmen in het
Congres te krijgen. Kandidaten
moeten minstens 531 van de 1.060
stemmen verwerven. Jeltsin kreeg
er 508, Polozkov 458. Vlasov had
zich de dag ervoor uit de strijd te-
ruggetrokken, maar verschijnt nu
weer op de lijst van kandidaten.
Jeltsin heeft gisteren aangekondigd
dat hij een coalitieregering zal vor-
men voor de Russische republiek,
in het geval hij tot president geko-
zen wordt. Dat betekent dat hij kan-
didaten van zowel de communisti-
sche partij en het conservatieve Pa-
triotische Blok als leden van de
groep Democratisch Rusland in een
regering zal opnemen.

Spoorstaking
beëindigd

door toedoen
Lech Walesa

WARSCHAU - Lech Walesa heeft
de door Solidariteit geleideregering
Mazowiecki gisteren behoed voor
een nationale spoorwegstaking. Hij
,wist de stakingsleiders in Slupsk
over te halen hun acties op te schor-
ten. Walesa zal in ruil daarvoor zich
bij de regering sterk maken voor
een loonsverhoging van 20 procent.
Volgens Poolse commentatoren
heeft vooral de economische malai-
se ertoe geleid dat het opkomstper-
centage tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen van zondag maar net
boven de veertig procent kwam.
Door het akkoord kwam een einde
het isolement waarin een groot aan-
tal Poolse Oostzeehavens sinds de
stakingsacties verkeerde. Walesa
heeft met zijn optreden voorkomen
dat het conflict tussen spoorwegar-
beiders en de regering de economi-
sche hervormingspolitiek zou door-
kruisen.

Colombia
Cesar Gaviria is een moedig
man. Niet alleen aanvaardt
hij in het volle besef van de
bizarre Colombiaanse wer-
kelijkheid het president-
schap over dit Zuidameri-
kaanse land, ook heeft hij -
onmiddellijk nadat zijn over-
winning vaststond - op zijn
manier de oorlog verklaard
aan de drugbaronnen.

Van enig compromis of vergelijk kan geen sprake zijn, Gaviria
staat de harde aanpak voor: meedogenloze bestrijding van de
narcotica-maffia in zijn land en uitlevering van de misdadigers aan
de Verenigde Staten.
Met zijn principe-verklaring aan de georganiseerde misdaaden de
aankondiging van een algehele herschikking van het justitiële ap-
paraat doet Gaviria een poging de ernstig aangetaste geloof-
waardigheid van Colombia als rechtsstaat te herstellen.
Behalve de bestrijding van de drugkartels wachten er op Gaviria
nog andere krachtproeven. Zo moet hij, ook tot een vergelijk met
het linkse verzet zien te komen en wordt van hem verwacht dat hij
de nationale economie die in een deplorabele toestand verkeert,
weer in het rechte spoor manoeuvreert. Daartoe is nodig dat Co-
lombia zijn buitenlandse schuld versneld afbetaalt en zijn econo-
mie volledig saneert.

Gaviria treedt aan op een moment dat Colombia wordt verteerd
door onbarmhartig geweld van zich alles permitterende supercri-
minelen. Enkele duizenden mensenlevens heeft de drugoorlog al
gevergd. Een wending ten goede is ondenkbaar, zolang de rege-
ring er niet in slaagt de drugbaronnen aan banden te leggen. „Co-
lombia ziet zich niet als schuldige van het drugprobleem maar als
slachtoffer", zei Gaviria gisteren na zijn verkiezing. Zijn ontboeze-
ming klonk als een roep om hulp, gericht aan de rijke geïndustriali-
seerde landen. Zonder brede steun uit die hoek, waartoe een felle-
re bestrijding van de cocaïnehandelin die landen behoort, staat de
Colombiaanse regering in de verdere confrontatie met de drugkar-
tels in verloren positie.

F.S.

puntUit
Aanslag

Bij een aanslag in de door etni-
sche tegenstellingen ver-
scheurde Indiase deelstaat
Punjab zijn dertien hindoe-
landarbeiders om het leven ge-
komen. De autoriteiten ver-
moeden dat militante Sikhs
verantwoordelijk zijn voor de
aanslag. De dertien arbeiders -
afkomstig uit de oostelijke
deelstaat Bihar - werden in het
district Ferozepur in hun slaap
overvallen en vermoord.

Schietpartij
Bij een schietpartij in de bin-
nenstad van Den Haag zijn gis-
terochtend één dode, de 27-jari-
ge F.W. Hoffmann, en twee ge-
wonden gevallen. De slachtof-
fers werden om kwart over ze-
ven op straat aangetroffen. In
totaal zijn drie schoten gelost.
De politie arrresteérde zeven
mensen, die bij de schermutse-
lingen betrokkken waren. Vol-
gens de politie wilde een groep
mannen tegen de wens van de
eigenaar in een horecagelegen-
heid binnengaan. Er ontstond
een woordenwisseling die leid-
de tot de schietpartij.

Verdronken
Zeven passagiers zijn naar alle
waarschijnlijkheid verdronken
toen de boot waarop zij zaten
op de Turkse rivier Bosporus
voor Istanbul kapseisde. De
slachtoffers waren op weg naar
een picknick nadat zij aan een
handbaltoernooi hadden deel-
genomen. De boot sloeg om
toen de 65 passagiers voor het
merendeel aan een kant op het
dek gingen staan.

Kraaien
De politie van Kampen heeft
het afgelopen weekeinde enke-
le meldingen gekregen over
kraaien die mensen op het
hoofa pikten en stenen lieten
vallen. Tot twee keer toe be-
landde een steen op het dak
van een auto. Eén van de ste-
nen ging dwars door het zonne-
dak. Dr A. Spaans, kraaienspe-
cialist bij het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer, heeft geen
verklaring voor het gedrag van
de vogels. Het zou volgens hem
om 'een spel' kunnen gaan.

Bomaanslagen
In een dure wijk in het centrum
van de Griekse hoofdstad Athe-
ne zijn gistermorgen drie zware
bommen ontploft. Daarbij vie-
len geen gewonden. Door de
explosies viel in een deel van
de wijk de elektriciteit uit. De
verantwoordelijkheid voor de
aanslagen is nog niet opgeëist.

Uitval
Naar schatting meer dan twee-
derde van het aantal nationale
en internationale vluchten van-
af de twee internationale lucht-
havens van Parijs is gisteren
uitgevallen, nadat de luchtver-
keersleiders in staking zijn ge-
gaan. De luchtverkeersleiders
eisen betere werkomstandighe-
den en een uitbreiding van het
personeel nu het (internationa-
le luchtverkeer een explosieve
groei doormaakt.
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Feiten
Voor het comité spreken de feiten
voor zich:

" Terwijl de betrokkenheid van ge-
neraal Manuel Noriega van Pana-
ma bij de drughandel in rege-
ringsdocumenten van de Ver-
enigde Staten al voldoende was
aangetoond, kreeg de bevelheb-
ber in 1978 de verantwoording
voor de drugcommissie van In-
terpol ter bestrijding van de han-
del in verdovende middelen.

" Tien jaar later beschuldigde
Amerika de generaal, die in april
1987 uit handen van secretaris-
generaal Raymond Kendall van
Interpol nog een onderscheiding
had gekregen voor zijn verdien-
sten in de strijd tegen de drugs-
handel, van onwettige praktijken
op dit gebied. „In feite stond hij
de handel toe en waarschuwde
handelaars, als gerechtelijke ac-

tic werd ondernomen", aldus het
comité.

" In augustus vorig jaar had het
hoofd van Interpol Panama, lui-
tenant-kolonel Nivaldo Madrinan
in het geheim een ontmoeting
met het drugkartel Medellin. Een
halfjaar later vluchtte hij met No-
riega in de pauselijke nuntiatuur
in Panama. In januarivan dit jaar
werd hij beschuldigd van moord
op de anti-drug-advocaat Seratin
Mitrotti.

" Generaal José Zarate van Peru,
die toegang had tot de internatio-
nale communicatielijnen van In-
terpol, kreeg vorig jaar 15 jaar ge-
vangenisstraf voor medewerking
aan cocaïne transporten.

Minister
" Ook de voormalige minister van

Binnenlandse Zaken Luis Arce
van Bolivia kon gebruik maken
van de informatie van Interpol
over verdovende middelen, voor-
dat hij in 1989 in Amerika voor
het gerecht kwam in verband met
drughandel.

" Het hoofd van Interpol Miguel
Aldana Ibarra van Mexico nam
smeergeld van drughandelaars
aan. Begin dit jaar werd hij be-
schuldigd van moord op de Ame-
rikaanse drugagent Enrique Ca-
marena.

" Ruim een jaar geleden moest ge-
neraal Guillermo Medina San-
chez, hoofd Interpol in Colombia,
aftreden omdat hip had samenge-
werkt met het Medellin-kartel.

" Wijlen generaal Zia-Al-Haq van
Pakistan kreeg in 1984 van de se-
cretaris-generaal van Interpol
een gouden medaille voor zijn in-
zet in de strijd tegen de handel in
verdovende middelen. Onder-
zoek toont aan dat de generaal al
eerder betrokken was bij trans-
porten van Pakistaanse heroïne.
Opvallend is volgens het comité
dat de wereld onder zijn bewind

voor 70 procent werd voorzien
van heroïne uit zijn land.

Lacherig
Egon Schlanipz, stafmedewerker
op het hoofdbureau van Interpol in
Lyon, ontkent deze feiten niet. Hij
doet alleen wat lacherig over de on-
derscheiding van Interpol aan gene-

raal Noriega: „Dat had niets te bete-
kenen. Het ging om een eenvoudige
penning, een souvenier."
Over het misbruik van druggege-
vens zegt hij het volgende: „Wij zijn
slechts een doorgeefluik en hebben
geen enkele invloed op wat de poli-
tieorganisaties in de lidstaten met
de informatie doen. Jammer genoeg
zijn er landen waar corruptie in het

politie-apparaat regelmatig voor-
komt. Wij kunnen daar niets tegen
doen. Corruptie is niet te vermij-
den."
Het comité in Amsterdam is daar-
van niet overtuigd en meent dat In-
terpol er wel degelijkvoor kan zor-
gen dat gegevens niet in verkeerde
handen terecht komen. De organi-
satie beschuldigt Interpol er zelfs

van dat zij daar bewust aan mee-
werkt. Vanwege het nazi-verleden
van de internationale politieorgani-
satie heeft het comité weinig ver-
trouwen in de leiding van Interpol.
Het wijst er onder meer op dat de in-
lichtingenofficier van de nazi's Paul
Dickopf van 1968 tot 1972 president
van Interpol was.

Het wantrouwen van het comité
wordt nog versterkt door de on-
schendbaarheid van Jnterpol, waar-
voor de huidige president van Oos-
tenrijk Waldheim in 1984 als secre-
taris-generaal van de Verenigde Na-
ties voor zorgde. „Gezien zijn con-
necties met de nazi's destijds is ook
hij niet helemaal zuiver", aldus de
woordvoerster.

Afrekening met
lokale maffia

Ook de Polen konden zondag
voor het eerst in vrije verkie-
zingen naar de stembus, maar
het enthousiasme was gering:
niet meer dan 42 procent
kwam op. Misschien lag het
aan de aard van de verkiezin-
gen: voor de gemeenteraden
stemmen is natuurlijk iets
heel anders dan voor het par-
lement. De voorzitter van de
Nationale Kiesraad weet de
lage opkomst aan allerlei fac-
toren: militairenen studenten
die niet in hun eigen stad wo-
nen, konden niet meestem-
men, net als mensen in zie-. kenhuizen. Maar de werkelij-
ke oorzaak ligt dieper: het
vertrouwen van de Polen in
de politiek is, zo kort nadat
het communisme is versla-
gen, tot het nulpunt gedaald.

De lage opkomst is tekenend
voor het politieke klimaat in
Polen, waar verdeeldheid en
twijfel heersen. De geringe
belangstelling voor de verkie-
zingen bleek niet alleen giste-
ren bij de stembus, maar ook
al bij de kandidaatstelling eer-
der. In 620 kiesdistricten kon
er helemaal niet gestemd wor-
den, omdat zich geen kandi-
daten hadden aangemeld. In
2500 districten was de verkie-
zing een pure formaliteit, om-
dat er slechts een gegadigde
was. De Polen hadden overi-
gens nog genoeg te kiezen: er
moesten in het totaal 50.000
raadsleden worden gekozen
en er deden 84 partyen en or-
ganisaties aan de verkiezin-
gen mee.

Staking
De verkiezingen vonden plaats

op een tijdstip dat de niacht
van de regering Mazowiecki
en van de vakbond Solidari-
teit voor het eerst serieus in
het geding zijn. Het spoor-
wegpersoneel staakte voor
een loonsverhoging van 30
procent. Het was niet de eer-
ste staking tegen de gevolgen
van het economisch hervor-
mingsprogramma dat begin
dit jaar van start ging, maar
door zijn omvang wél een van
de meest serieuze. Het hele
treinverkeer lag dagenlang
stil en ook de vakbond Solida-
riteit leek niet bij machte het
ontevreden treinpersoneel in
de hand te houden. Weliswaar
werd maandagmorgen, na af-
loop van de verkiezingen, een

akkoord bereikt tussen Lech
Walesa en de stakers. Maar
voor de regering Mazowiecki
zijn dergelijke stakingen een
teken aan de wand. Als de on-
rust overslaat naar andere be-
drijfstakken, dan komt het
hele hervormingsprogramma
ernstig in gevaar.

Voorderegering is de de geringe
belangstelling voor de verkie-
zingen dan ook een bron van
zorg. Juist omdat het de eer-
ste echt vrije verkiezingen in
Polen zijn, werden ze alge-
meen gezien als graadmeter
voor de steun van de bevol-
kingaan de politieke verande-
ringen in het land. Ondanks
alles lijkt de macht van Soli-
dariteit overigens nog tame-
lijk onaantastbaar. De bond
zal dat bij deze verkiezingen
opnieuw bewijzen.

Meer macht
Behalve als graadmeter voor de

politieke verhoudingen die-
nen deze verkiezingen overi-
gens nog een tweede, en mis-
schien wel belangrijker doel:
ze zijn een bekroning van de
politieke decentralisatie in
Polen en een afrekening met
oude communistische func-
tionarissen die op plaatselijk
niveau nog steeds de macht
hebben. Onder de communis-
ten hadden de gemeenten
niets te zeggen. Ze werden ge-
zien als uitvoerders van de be-
sluiten die op staatsniveau
werden genomen, meer niet.
Het stond ook letterlijk zo in
de wet: gemeentebesturen
waren 'lokale agentschappen
van de staatsmacht en -over-
heid.

Dit voorjaar besloot het Poolse
parlement de gemeenten veel
meer macht te geven. Allerlei
zaken, die tot nu toe centraal
werden geregeld, zoals wo-
ningbouw, gezondheidszorg,
openbaar vervoer, vuilnisop-
haal, milieu, landbeheer, on-
derwijs, cultuur, sport, mark-
ten, begraafplaatsen en
brandbestrijding, zijn naar de
gemeententoegeschoven.

Die krijgen in het vervolg ook
eigen budgetten. Een deel
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daarvan komt uit de staats-
kas. Daarnaast kunnen ze zelf
belasting heffen, leningen af-
sluiten en bedrijven oprich--
ten in de hoop daarmee geld
te verdienen. In Polen bestaat
overigens enige zorg over dit
financieringssysteem. Het ge-
vaar is groot dat gemeentenin
arme gebieden straks te wei-
nig geld hebben om hun ta-
ken goed te kunnen uitvoe-
ren.

Verstrengeling
Veel belangrijker dan de decen-

tralisatie is misschien nog wel
de strijd tegen de plaatselijke
communistische maffia, die
in Polen nog steeds heel sterk
is. Terwijl op nationaal niveau
grote hervormingen hebben
plaatsgevonden, is er plaatse-
lijk vaak nauwelijks iets ver-
anderd. Nog steeds zijn er ge-
meenten waar de (communis-
tische) voorzitter van de land-
bouwcoöperatie tegelijkertijd
burgemeester is, terwijl zijn
broer directeur is van de
plaatselijke melkfabriek en
zijn neef de hele distributiein
handen heeft. De belangen-
verstrengeling heeft tot nu toe
heel wat veranderingen te-
gengehouden. De verkiezin-
gen moeten aan dat soort
praktijken een einde maken,
hoewel dat twijfelachtig is in
gemeenten waar geen kandi-
daten waren. Toch waarschu-
wen sommigen in Polen het
kind niet met het badwater
weg te gooien.

Verwerping van het oude sys-
teem betekent ook verwer-
ping van de oude mensen.
Maar diemensen, die jaren er-
varing hebben opgebouwd in
het lokale bestuur, hebben de
ervaring. Een deel daarvan is
van geen enkele waarde in de
nieuwe omstandigheden.
Maar een groot deel is puur
technische kennis die nuttig
gebruikt kan worden. Het
stigma van betrokkenheid bij
het oude regiem kan voldoen-
de reden zijn deze mensen te
lozen," aldus professor Grze-
gorz Gorzelak van het Insti-
tuut voor Ruimtelijke Orde-
ning van de Universiteit van
Warschau. Hij waarschuwt
dat de gevolgen daarvan wel
eens onverwachtkunnen zijn:
„Daaruit kunnen wanorde en
fouten ontstaan. Het verlan-
gen van de lokale gemeen-
schappen om de plaatselijke
omstandigheden op korte ter-
mijn te verbeteren, zullen
daardoor niet worden ver-
vuld."

runa hellinga

binnen/buitenland

Politieorganisatie ontkent beschuldiging comité niet

Interpol werkt mee
aan handel in drugs

Van de redactie buitenland

AMSTERDAM - De interna-
tionale politieorganisatie In-
terpol werkt mee aan de han-
del in verdovende middelen in
plaats van deze te bestrijden.
Het pas opgerichte Comité
voor de Naleving van de Wet
en Sociale Rechtvaardigheid
in Amsterdam, onderdeel van
de Amerikaanse Commission
on Law Enforcement and So-
cial Justice, zegt daar voldoen-
de bewijzen voor te hebben.
Interpol ontkent de aange-
voerde feiten niet, maar zegt
daar niets tegen te kunnen on-
dernemen.

Regelmatig verspreidt Interpol,
waarbij honderdvijftig landen zijn
aangesloten, gegevens over de inter-
nationale handel in verdovende
middelen (cocaïne en heroïne), over
de transporten en de gevolgderou-
tes via haar netwerk over de gehele
wereld. Het is het comité in Amster-
dam opgevallen dat de handel in
drugs sinds de instelling van dit in-
formatienetwerk tien jaar geleden
alleen maar is toegenomen.
Het comité zegt over voldoende
aanwijzingen te beschikken om te
stellen dat de gegevens van Interpol
eerder gebruikt worden om de han-
del in verdovende middelen te be-
schermen dan deze tegen te gaan.
„In ieder geval staat vast dat drug-
landen als Panama, Bolivia, Equa-
dor, Peru, Colombia en Pakistan,
alle aangesloten bij Interpol, con-
stant kunnen beschikken over alle
gegevens betreffende de activitei-
ten van drughandelaars", aldus de
woordvoerster van het comité.

Gegevens
Voorts maakt het comité zich ern-
stigzorgen over de gegevens betref-
fende personen, die bij Interpol in
Lyon zijn opgeslagen en voor de
burgers ontoegankelijk zijn. „Nie-
mand weet wie eventueel de be-
schikking heeft of kan krijgen over
privé-gegevens van mensen. Wij

maken ons vooral zorgen, °m^a
nook landen die de mensenrechte

duidelijk met voeten treden, zoSi
Iran, Chili, Libië en China, bij Intt£pol zijn aangesloten", aldus
woordvoerster.

Interpol in Lyon geeft toe dat, aj
mensen niet zonder meer in " .
dossiers laten kijken. Er bestaat V<l
gens Schlanipz wel een mogeU)
een beroep te doen op een o113"1^kelijke commissie, die kan beoorfl
len of iemand inzage in de stukK
mag hebben. Het comité ziet dit »
een wassen neus, omdat de betro
ken commissie teveel banden in
Interpol heeft en het predikaat o
afhankelijk' niet verdient.

Het comité heeft schriftelijk een b*
roep gedaan op de regering vanhetSovjetunie haar aanvraag voor o
lidmaatschap van Interpol opniell
te overwegen en uiteindelijk in

trekken. „Interpol kan zijn eig

corruptie niet bestrijden. Daar je
,

moet er een nieuwecoördineren^internationale politiemacht ko!^met volledig veilige en betrouw» 3

informatielijnen", aldus woordvo
ster van het comité.

Nieuwepresident voor harde aanpak drugprobleem

Liberaal Gaviria
wint in Colombia

Van de redactie buitenland

BOGOTA - Cesar Gaviria, de
kandidaat van de Liberale
Partij in Colombia die een har-
de aanpak van de drugbaron-
nen voorstaat, is winnaar ge-
worden van de presidentsver-
kiezingen in zijn land. Nog
voordat alle stemmen waren
geteld, erkende zijn voor-
naamste rivaal onder de twaalf
kandidaten, Alvara Gomez,
zijn nederlaag.
Gaviria, een econoom, behaal-
de bijna bijna 48 procent van
de stemmen.Hij verslaat daar-
mee ruimschoots de 71-jarige
Alvara Gomez Hurtado, leider
van de Beweging van Nationa-
le Redding, de 47-jarige con-
servatief Rodrigo Lloreda en

de 41-jarige voormalige guer-
rillaleider Antonio Navarro
Wolf. Het nieuwe staatshoofd
zal op 7 augustus voor vier jaar
in functie treden.
Na een bloedige campagne gingen
ook de verkiezingen gepaard met
geweld. Zeker 13 mensen werden
zondag vermoord bij aanslagen van
guerrillastrijders op dorpen in het
zuidoosten van het land. Er zijn ook
veel gewonden. Sommige aanvallen
waren gericht op stemlokalen. Bij
een golfvan aanslagen in de laatste
48 uur vóórdat de stemlokalen
opengingen kwamen ongeveer 30
mensen bij aanslagen om. Zondag
waren ruim 200.000 militairen en
politiemensen op de been om de
kiezers te beschermen bij hun gang
naar de stembus.

" Het gekozen
Colombiaanse
staatshoofd,
de liberaal
Cesar Gaviria
(tweede van
rechts)
met zijn
gezin op de
foto, nadat zift.
overwinning btf.
de presidents-
verkiezingen
vaststaat.
Tweede van .
links: GaviriaS
echtgenote Ana>
tussen het
echtpaar in de
kinderen SiniO 11

en Maria Paz-

Verwijt
Gaviria (43) was een van de eersten

die zijn stem uitbracht, omringd
door vijftien lijfwachten. Hij werd
kandidaat van de liberale partij na-

dat zijn voorganger Luis Galan v t
moord was en is een partijgen
van de huidige president Vir*jle ji
Barco, die negen maanden ëe^„d
de strijd met de Colombiaan
drugkartels is aangegaan. eji
Volgens Gaviria doen de V^^g
Europa te weinig doen aan het v
minderen van het druggebruik f
eigen land, terwijl Colombia *.j
zware tol moet betalenvoor dest»
tegen de lokale drughandelar
„Colombia is geen medeplic" $aan, maar een slachtoffer van
drughandelen tot nu toe hebben
niet alle hulp gekregen' waar
recht óp hebben om dit probleen1

bestrijden," zei hij.
AlGaviria heeft verklaard de ha „

aanpak van de drugkartels te w 1 e,
voortzetten en is tegen een algen
ne amnestie voor de drugmaffia-
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Wie haalt er zijn neus niet voor op?
||p|j||^ h—^ Ondanks alle milieuproblemen, leven we nog steeds in een wegwerpmaatschappij-

Elke dag produceren we bergen afval. Thuis, op het werk en zelfs op straat.
Tegelijk willen we dat alles zo snel mogelijk wordt weggehaald of opgeruimd.

Wr m m^ Gelukkig zijn er mensen die er hun neus niet voor ophalen. Dat zijn de vuilnisophalerS
v H__Hfall^^ van ce re' n'g'nSsc''ensten- Die doen nuttig en noodzakelijk werk. Voor ons allemaal-

BPllll 'n et be'an§ van onze volksgezondheid. En dat is mooi geen weggegooid geld.
iliy§llte!&. ;- Vee' mensen bij de gemeentelijke rei- r r_7VT. _T- —. '""^^rIL, nigingsdiensten zijn lid van AbvaKabo, I °°N Stuur mi| meer informatie ove<

de grootste bond in de collectieve sector. I AbvaKabo
iHy£ AbvaKabo is een sterke bond die veel I Naam -""x'doet en bereikt voor zijn 270.000 leden. | y

p| Persoonlijk, door advies en individuele | Adres -<"

Wk Collectief, door zich sterk te maken voor |
wk goede arbeidsvoorwaarden. | Woonplaats .
I AbvaKabo ziet het belang van het werk | Naam werkgever _——-"""l

5L !*' 1 f belang? weanet"de collectieve seftoMs " I Stuur deze bon in een envelop zonder
WW onmisbaar in onze samenleving. I postzegel aan: AbvaKabo, Antwooro

f"*^ AbvaKabo is niet partijgebonden, maar j nummer loolB' 2700 VB Zoetermee - ,
loos. AbvaKabo heeft een visie op de __==\£& AhvoKabo

lIIIIIiImIÉI HhhShH Een visie hoe het anders kan. | = De vakbond die zor# voor m^^



Blunders
van IRA
j Van onze correspondent
ONDEN - Met de aanval op tweejjseioze Australische toeristen in

*èn Hmond heeft de IRA opnieuw
rJV^°delijk incident aan haar lange
*Uo^.Van blunders toegevoegd. Het
vonrt in een kogelregen de dood
Va?«. had niets met het Britse leger

doen. En opnieuw werden bui-
tiipt anders het slachtoffer in de
StTaflatende oorlog van de IRA te-6Btl het Britse leger.

S[J[§een jaargeleden moest de IRA

'sr betuigen over een ander
"oonheidsfoutje'. Bij een aanval

Wkn Dasis van de Britse lucht-
bii C,ht bij Wildenrath (Bondsrepu-
Jk}*) kwam behalve de 34-jarige
tweshkumar Istania ook zijn zes
panden oude baby om het leven.

.spijtbetuiging werd in Engeland
v6lr?0ngelach ontvangen. Getuigen

dat het IRA-comman-
LPrecies wist wat het deed toen

e auto van het gezinondervuur

j^ * by de bomaanslag in Engeland
gember 1987, die aan elf men-
[^ "et leven kostte, was volgens de
\/Q sprake van een 'vergissing.
Kntv n weerwil van de spijtbetui-
L? keerde de publieke opinie, ookmen Engeland, zich tegen de IRA.

Litanie
he^A-top benadrukt al jaren dat
sla „?let haar oogmerk is om burger-
de » fers te niaken, maar de lita-
Waa a" blunders heeft haar geloof-
Cd igheid aangetast. In 1983
'°en " ueerste grote fout gemaakt
te t ln het luxe warenhuis Harrods
2es °!?den een bom afging die aan

(^A. t
nsen het leven kostte- De

il toriSp dat de aanslag niet geau-
-0 t>e_i<.; erd was- Een katholieke ge-
Jkw'^"eerde, Gerry Doherty,
e ven "} lri december 1987 om het le-

HoorV?etl een bom afging in het
pKjj^se Londonderry. De bom■ tic„ ?doeld geweest voor een poli-„ sezln> zei de IRA

_
i te sSnart 1988 werd de 21-Jarige Pro"1sch0t 9iluan Johnston doodge-
t land n in Fermanagh, Noordier-. waren bedoeld ge-
' h Toor ziJn Droer' die lid was
jt)e net Ulster Defence Regiment.

' bloed°mer van 1988 was biJzonder

''eken ■' Eerst werden twee katho-
b ort.n ln Belfast gedood toen een

! Sq^' °edoeld voor patrouillerende
i len, afging bij hun zwembad.

Hockeyploeg
uit Brighton

te gast
h onze verslaggever
Hit|^°ND - Een hockeyploeg
ld jj die afgelopen weekend
nooi rm °nd aantrad bij een toer-
de* an hockeyclub Concordia
Woo nacht naMe aanslag ge-
Bat^ T?oorgebracht op het sport-
&olitj aßimerveld, zonder dat de

gealarmeerd is. „Speciale
Hiet

reBelen zijn er na de aanslag
Man(?Verwogen. Ze sliepen als ge-
Cohn^^èl aparte tenten", laat
V« dla-vo°rzitter J. Gubbelsgevraagd weten.

stotidl g telde 40 Personen, en be-
C'^estllt twee herenteams en een

Roermond telt
668 Britten
Van onze verslaggever

66°Ej?MOND - Roermond telt
taal oritse inwoners op een to-
vref»ttMn 3493 geregistreerde
Britt? 3,lngen- De meeste
Hen -. ln Roermond wo-
tyo ' zUn gehuisvest in de
HQ""**en Donderberg en
gW 2?deren- Bouwvereni-
"Wn *«. Jozef verhuurt aan
WOnL 00 Britse huishoudens
of t),, gen- "Het is zeer de vraag
de uur dit statistisch gegeven
hooffH^S op aanslagen ver-
tenr d ' aldus adjunct-dirëc-CUr Ruud Guyt.

Hof,!; " een tweede aanslag in
«Hip ond bliJft de vraag of het
de ë

RVerschil uit zou maken als
Versr ritten bijvoorbeeld meer
W0 in Limburg zouden
gewr.n' bouwvereniging is
heiri°0n verhuurder. Veilig-
er ; aatregelen worden eer-Ww eigxen Britse kringen be-
taakrfnü et is de vraag welke
*ouiu bouwvereniging daarin

hebben."

IRA-AANSLAGEN SINDS 1988 TEKST:
jos van de camp
rené roosjen
herman Vermeulen
cees van zweeden

FOTO'S:
jan paul kuit

Gevaarlijk
Aan de lovende woorden van mr
Booster hechtte de in groten getale
aanwezige Engelssprekende pers
weinig of geen waarde. In Europa
gestationeerde correspondenten
van Australische televisiemaat-
schappijen en ook Britse journalis-
ten vroegen zich openlijk af of zij
hun kijkers in het avondjournaal

moesten mededelen dat Limburg
een uitermate gevaarlijke regio inWest-Europa aan het worden is. En
dat dit gebied gemeden moet wor-den.
De woordvoerder van het onder-
zoeksteam alsmede de officier van
justitie wisten daar maar moeilijk
een antwoord op te geven: „Aansla-
gen zijn niet te voorspellen", was
het antwoord. En nogmaals onder-
nam de verontwaardigde internatio-
nalepers een poging: „Is dit een ge-
vaarlijk gebied voor automobilisten
met Britse kentenplaten? Ja of
nee?"
„Neen", luidde het antwoord van de
autoriteiten.
Snel daarna werd de persconferen-
tie beëindigd.

De honderdduizend gulden aan tip-
geld is uitgeloofd. „Dat zegt ge-
noeg", zegt een woordvoerder van
politie, duidelijk geërgerd over de
Britse kritiek.

Plat
Leenders vervolgt: „Vlak vóór de
aanslag zag ik hoe een van de jonge-
mannen een statiefbij de auto plaat-
ste. Kennelijk om een nachtopname
te gaan maken van de kathedraal.
De kans om decamera op het statief

te plaatsen, kreeg hij niet meer. Ik
hoorde plotseling geknal, en dacht
heel even dat er vuurwerk afgesto-
ken werd. Vanuit het restaurant zag
ik toen een vent met een joekelvan
een geweer die schoten afvuurde.
ledereen in de zaak gingplat liggen.
Een geluk dat we niet buiten ston-
den."
Leenders is erbij gaan zitten. Hij
heeft de hele nacht zijnbed niet ge-
zien. „ledereen wilde wat doen,
maar niemand deed wat. Met zn al-
len stonden we compleet perplex."

extra

Thatcher
'ontsteld en
verontrust'

ÜEN HAAG -De Britse pre-mier Thatcher heeft gisteroch-
tend verklaard 'ontsteld en ver-
-otltrust' te zijn over het nieuwsan de moordaanslag op twee

toeristen in Roer-bond. De premier liet wetenï?at zij zich regelmatig laat in-smeren over de voortgang
Van het onderzoek.

Afschuw bij
Hirsch Ballin
DEN HAAG - Minister Hirsch
Ballin van justitie, dieopAruba
verblijft, heeft gistermiddag
zijn afschuw uitgesproken over
'het schokkende gebeuren' in
Roermond. Hij heeft zijn mede-
leven betuigd aan de nabe-
staanden.

Hoofdofficier jubelt
en Britse pers hekelt

Vervolg van pagina 1
ROERMOND - Hoofdofficier van justitie mr J. Booster heeft
gisteren de loftrompet gestoken over de manier waarop de po-
litie gestart is met het onderzoek naar de zondagavond ge-
pleegde IRA-aanslag in Roermond. Booster omschrijft het
team dat aan de zaak werkt als een 'zeer vlug en vlot lopende
organisatie, die heel snel lijnen wist te leggen naar het buiten-
land. Hij zei dat gisteren op een inderhaast belegde persconfe-
rentie in het bureau van de Rijkspolitie Limburg in Herken-
bosch. Terwijl hij de snelle aanpak van de politie bejubelde,
bekritiseerden de Engelssprekende media openlijk de naar
hun idee slappe beveiliging in deregio Limburg en de onzicht-
bare of zelfs afwezige bewaking aan de Belgische en Westduit-
se grensposten.

Volgens Booster is de Centrale Re-
cherche Informatiedienst (CRI) in
zowel binnen- als buitenland pijl-
snel gewaarschuwd, evenals de lan-
delijke 'terreurofficier' van justitie
mr Den Os. Het Recherche Bij-
stands Team (RBT) dat het onder-
zoek leidt, bestaat uit de vaste kern

van stafmedewerkers die ook parti-
cipeerden in het onderzoek naar de
IRA-aanslagen van 1988 in Roer-
mond en Nieuw-Bergen. „Ik kan bo-
gen op een zeer deskundig team dat
nog steeds in contact staat met het
buitenland."
De procureur-generaal van het re-

sort Den Bosch, mr Gonsalves,
heeft Booster alle hulp toegezegd
indienjustitie meer dan de nu 45 op-geroepen rechercheurs nodig heeft.De hoofdofficier maakte gisteren
verder bekend dat 'informele con-
tacten' worden onderhouden metde afdelingterrorisme van het 'Bun-des Kriminal Amt' in Wiesbaden ende militairepolitie van de 'Royal AirForce'. Maar op het moment dat de
aanslag door de IRA opgeëist werd,zouden die contacten 'formeel' wor-den.

" Het onderzoek naar sporen van de terroristen op de Markt is in volle gang

Aanblik gedode Australische toeristen blijft schokken

Roermond weer 'black spot'
Van onze verslaggever

ROERMOND - Een tafereel waar
niemand die maandagochtend de
ogen van afkeert: twee lijken op de
Markt in Roermond. Ze liggen er al
sinds zondagavond. Omstanders
kijken er geschokt naar. Fotojour-
nalisten uit binnen- en buitenland
schieten er hun rolletjes op vol.

Inderdaad, Roermond is na de bloe-
dige aanslag op Koninginnedag
twee jaar geleden - waarbij de Brit-se militair lan Shinner bij een IRA-
aanslag om het leven kwam - op-nieuween 'black spot' op de wereld-
kaart.

René Leenders, kok van restaurant
'Stap in' aan deMarkt, is een van de
getuigen van het eerste uur. Onmid-
dellijk na de aanslag ving hij de
twee vrouwen op die in het gezel-
schap van de vermoorde Australiërs
verkeerden. De twee vrouwen ble-
ven bij de aanslag ongedeerd.

Leenders: „Eén van de vrouwen
was compleet hysterisch, de ander
was voor het oog rustig. Een ambu-
lance was binnen een kwartier ter
plaatse om ze naar het ziekenhuis te
vervoeren voor verdere bijstand. Ik
heb geprobeerd toegesnelde
nieuwsgierigen zoveel mogelijk bij
hen uit de buurt te houden.

„Een van hen wilde direkt contactzoeken met haar moeder in Brisba-ne. Een verbinding met Australiëkwam snel tot stand. Mij werd dui-delijk dat het om één echtpaar gingdat net negen maanden getrouwdwas. Van de andere twee bleek devrouw een vriendin van de gehuw-de vrouw en de man een kennis."

Verdringen
In het eveneens aan de Markt gele-
gen restaurant 'De Beurs' heeft een

twintigtal journalistenzn intrek ge-
nomen. Zij verdringen zich rortd
eigenaar Paul Reingoud die als een
van de getuigenhet ene na het ande-
re interview afgeeft. In de ramen
van het restaurant zijn de inslagen
van vijf kogels te zien. Reingoud
heeft gezien hoe een van de drie da-
ders schoten afvuurde en hoe de da-
ders ontkwamen.

„De schoten kwamen voor mij dui-
delijk vanuit een halfautomatisch
geweer. Ik heb een in het zwart ge-
klede persoon gezien met een bi-
vakmuts met kijkgaten. Ik zag hoe
deze naar een auto toerende waarin
nog twee andere personen zaten.
Die auto reed hard weg richting
Luifelstraat. Een nummerplaat heb
ik niet kunnen waarnemen, omdat
deauto schuin geparkeerd stond. Ik
had alleen maar oog voor de da-
ders."
Reingoud reageerde alert en belde
meteen het 06-11 nummer. „Dat
functioneerde goed. Onmiddellijk
werd er doorgekoppeld naar de ge-
meentepolitie Roermond die bin-
nen drie minuten terplekke was."

Terreur
Weer is Limburg opgeschrikt
door een afschuwelijke ter-
reuraanslag van de IRA,
tengevolge waarvan twee
jongemannen — argeloze
buitenstaanders - de dood
hebben gevonden.
Op vrijwel dezelfde manier
als twee jaar geleden, toen
eveneens in het centrum van
Roermond een in de Bonds-

republiek gelegerde Britse militair werd vermoord, heeft de IRA
zondag toegeslagen. Nu waren de slachtoffers echter geen Britse
militairen maar jonge Australische toeristen, die in hun auto met
Brits kenteken door de moordenaars kennelijk voor militairen wer-
den aangezien.

Met het bloedbad op de Markt in Roermond heeft de IRA niet al-
leen een zoveelste, volstrektzinloze dubbele moord op haar gewe-
ten, maar heeft zij tevens een nieuwe, kapitale blunder aan haar
lange reeks van cynisch aandoende 'vergissingen' toegevoegd.
De terroristen misten immers het beoogde doel.

Onlangs zijn de Britse autoriteiten erom redenen van veiligheid toe
overgegaan militaire nummerplaten op auto's te vervangen door
civiele. Militairen zouden danminder risico lopen doelwitvan terro-
risten te worden. Op het eerste gezicht valt tegen deze benade-
ringswijze weinig in te brengen. Inderdaad lijken militairen en mili-
taire doelen relatief beveiligd, als zij niet als zodanig herkenbaar
zijn. Maar zondag ging die vlieger niet op. Gebleken is dat in de
'onmiddellijke' nabijheid van Britse bases personenwagens met
een 'normaal' kenteken toch aan een verhoogd risico blootstaan.
De vraag rijst of de hierboven beschreven afleidingsmaatregel het
gevaar voor lukraak-aanslagen op Britse motorvoertuigen plaat-
selijk niet vergroot in plaats van elimineert.

Zon dertien aanslagen heeft de IRA de laatste drie jaarop doelen
en personen in West-Europa gepleegd. Drie daarvan in Limburg.
In haast alle gevallen ontkwamen de daders. Slechts bij toeval lie-
pen geruime tijd na het eerste 'inferno' in Roermond twee IRA-ver-
dachten nabij Koningsboseh tegen de lamp. De verdenking dat zij
bij die aanslag betrokken waren geweest, is tot nu toe niet hard ge-
maakt.

De IRA heeft bij herhaling gezegd het geweld pas te zullen staken,
als de Britse troepen uit Noord-lerland worden teruggetrokken.
Zon aftocht zou deel moeten zijn van een politiek akkoord. Maar
zolang de regering Thatcher de IRA om haar terroristische karakter
als gesprekspartner blijft afwijzen - een houding waarin zij door de
oppositie wordt ondersteund- valt er aan een politieke oplossing
voor het conflict helemaal niet te denken.

In de strijd tegen het terrorisme staan de verantwoordelijke autori-
teiten voor een uiterst gecompliceerd karwei. Niets is zo murwma-
kend als het moeten opnemen tegen fanatici die met blinde haat
vanuit de hinderlaag toeslaan en na hun sluipmoorden in de ano-
nimiteit verdwijnen. 'Londen' was gewaarschuwd voor een her-
nieuwde golf van IRA-aanslagen. Ook op de Britse basis in Brug-
gen wist men er van. Desondanks is er opnieuw bloed gevloeid.
Justitie heeft vijfenveertig man op de Roermondse affaire gezet.
Een respectabel aantal, terecht. Er is immers sprake van een weer-
zinwekkend misdrijf en politie en justitie tillen daar zwaar aan. De
uitgeloofde beloning van een ton zegt in dit verband ook vi[el wat.

Met alle respect overigens voor de inspanningen van het recher-
cheteam dat- naar de officier van justitie in Roermond, mr. Boos-
ter, verzekerde - uit vakkundige krachten bestaat, dringt zich toch
de vraag op of het niet tijd wordt dat in Nederland een uitsluitend
op de bestrijding van terreur en terroristen gerichte eenheidvan de
grond komt, een anti-terreurbrigade zoals die in de VS en enkele
Europese landen al actief is. Het ongebreidelde geweld dat de
laatste maanden een duidelijke opleving kent, gekoppeld aan de
omstandigheid dat 'vtfj' in Nederland toch nog betrekkelijk onerva-
ren tegen de moorddadige praktijken van de IRA aankijken, zijn ar-
gumenten die voor de oprichting van zon eenheid pleiten.

F.S.

Engelsen in Valkenburg laconiek over aanslag

'Those things happen'
VALKENBURG - Zon tien pro-
cent van de vakantiegangers in Val-
kenburg komt uit Groot-Brittannië.
Zon 125.000 'Britse' overnachtin-
gentelde de plaatselijke VW verle-
den jaar. Na Nederlanders staan
Britten daarmee op de tweede
plaats wat het aantal bezoekers aan
het Geulstadje betreft. En er komen
ieder jaar nog steeds meer Engel-
sen.

Valkenburgs VVV-directrice Marij-
ke Boesten is niet bang dat die posi-
tieve trend wordt doorbroken door
een laffe schietpartij van zondag-
nacht in Roermond. „Het is helaas
niet de eerste keer dat zo iets ge-
beurt. Maar ook na de aanslagen van
twee jaar geleden hebben onze Brit-
se gasten ons niet links laten liggen.
Dat verwacht ik nu evenmin."

Een groep Britten, die rond twaal-
ven al flink aan de drank was in café
Le Metro en die geconfronteerd
werd met het nieuws van de schiet-
parij, reageert met de uitroep 'those
bastards'. Maar al na enkele ogen-

blikken blijken de eigen ervaringen
van zondagnacht in de disco aan-
merkelijk interessanter te zijn dan
de moordpartij in Roermond.

Trudy en' Jack uit een plaatsje in de
buurt van Torquay hadden het
nieuws van de aanslag tijdens het
ontbijt gehoord. Ze waren wel dege-
lijk geschrokken, zeker toen zij
hoorden hoe dichtbij Roermond
ligt.

Maar om dekorte vakantie daarvoor
te onderbreken. Nee, daar hadden
ze geen moment over gedacht.

Terug
„Those things happen," zeggen ze
tussen de kraampjes op de Valken-
burgse markt. Een typisch Engelse
reactie wellicht. Om het hardst ver-
zekert het echtpaar van middelbare
leeftijd, dat Valkenburg en 'the
Dutch wonderful' zijn en dat ze ze-
ker van planzijn om nog eens te ko-
men. Ira-aanslagen, wel of niet.

'Komst Britten
naar Roermond

zal afnemen'
Van onze verslaggever

ROERMOND - De toeristische
stroom van Britten naar Roermond
zal na de aanslag van zondag zeker
tijdelijk verstoord zijn, verwacht
WV-directeur van Roermond Ma-
rianne Laarakkers-Koenigs. „Dat
geldt met name voor de pendeldien-
sten voor kooptoeristen en voor de
waterrecreanten."
De ervaring van de IRA-aanslag
twee jaar geleden heeft geleerd dat
de Britten Roermond als toeristisch
centrum ongeveer een maand ge-
meden hebben.

„De tijd is zeker aangebroken om in
breed verband tekijken hoe gastvrij
we voor de Britten moeten zijn, als
daardoor een verhoogd risico op
aanslagen bestaat", aldus de WV-
directeur.
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1piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom; in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITENDa contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

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

Mededelingen
MANUEL, ik tref je morgen
met een bloem bij de lift, je
Hannelore.

Personeel aanbod
Voor al uw VOEGWERK
groot en klein moet u bij Jo
zijn. Tel. 045-224601

Personeel gevraagd
FIRMA VAN MIL vraagt voor diverse projecten

* Electromonteurs
* Bankwerkers

* Pijpfitters
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Telefonische afspraak 045-245372
Firma Van Mil

Horselstraat 18, 6361 HC Nuth
Gevraagd

Serveersters en keukenhulp
Restaurant Oase te Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Confectie-atelier Mura BV. vraagt:
Ervaren Naaisters

Leerling-naaisters t/m 19 jaar.
Inlichtingen: Maasheuvel 42, 6116 BT Roosteren.

Telefoon: 04499-1142.
Wij vragen:

Chauffeurs/bestellers
voor onze visleveranties aan klanten in Duitsland-België-

Nederland. "variabele werktijden". Met een reeds geplande
vacantie wordt rekening gehouden.

Chauffeurs in het bezit van rijbewijs B C met chauffeurs-
diploma kunnen hun sollicitatie richten aan:

W.J. Zegel b.v. Hangheckweg 20, 6468 EL Kerkrade.
Telefoon: 045-460140.

Gevr. ervaren
broodbakker

Reacties: Torenstraat 14,
Schimmert. 04404-1262.

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.
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
AARDBEIENPLUKKERS
Gevr. Gebrs. Schaepkens,
Klimmenderstr. 106, Klim-
men. 04405-1359 of 3401.
FRITUREHULP gevr. m/v,
5-daagse werkweek van
15-22 uur. Bellen na 12 uur
045-422307
Gevraagd: een ervaren
part-time VERKOOPSTER
op modisch gebied. Leeft.
25-35 jr. Modehuis
Schaepman Ter Horst,
Brandstraat 6, Sittard. Tel.
04490-19953.
Gevraagd ervaren FRITU-
REHULP voor 2 a 3 avon-
den per week. 045-259986.
Dames, leuk bezig zijn en
bijverdienen met COSMETI-
CA, div. mogelijkheden. Nu
met startpremie. Bel vrijblij-
vend voor inlichtingen 045-
-228035.
Full-time KELNER/Serveer-
ster, met restaurantervaring,
voor vast werk. 043-212407
Bar Mi Amore Leyenbroe-
kerweg 160 zoekt BUFFET-
JUFFROUW v. avonduren
(20.00-4.00) 04490-19534.
DAMES-HERENKAPSTER
gevr. tot max. 22 jr. Tel.
045-320536.
Volkskrant en Trouw vragen
aktieve BEZORGERS
(STERS) voor vroege och-
tend tussen 6 en 7 uur, voor
Heerlen. Inl. 045-724496.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
den. Tel. 045-228481.

Met spoed gevr. SLAGERS-
GEZEL. Slagerij L. Huben,
Kerkstr. 79, Brunssum. 045-
-252733.
Met spoed gevr. voor Duits-
land BETONTIMMERLIE-
DEN ook colonnes. 045-
-463900 b.g.g. 045-224548.
Met spoed gevr. zelfst. wer-
kend KOK, lft. v.a. 20 jr.
Hoogstr. 6, Thorn. Tel.
04756-1281
Gevraagd: Part-time ONT-
BIJTSERVEERSTER. Erva-
ring gewenst. Uw schriftelij-
ke reactie zien wij graag te-
genmoet komen. Hotel Res-
taurant Erenstein, Oud
Erensteinerweg 6, 6468 PC
Kerkrade. t.a.v. Mevr. K.
Winands.
Gevraagd voor IJSSALON,
j.man lft. plm. 25 jr. voor alle
voorkomende werkzaamh.
voor de avonden en wee-
kends. Tel.: 04406-12310,
na 18.00 uur.
Gevr. meisjes voor nieuwe
bar in"DUITSLAND. Halen-
brengen vrij. Garantieloon.
Tel. 045-742149.
Gevr. GLAZENWASSER,
Ix per maand. Mag ook op
zaterdag. Hoge verdiensten.
Tel. 045-464020.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.

Koster bloemen en planten
b.v. zoekt voor filialen Heer-
len en Geleen zo spoedig
mogelijk FULL-TIM(ST)ER
en part-tim(st)er. Enige vak-
kennis vereist. Inl. tel.
02977-42302.
Gevr. friture/cafetaria HULP.
Part-time, ca. 27 uur p.w.
Inl. tel. 045-461710.
HULP in de huish. voor V4
dag p. week. Omg. Kerkrade
tel. 045-454231.
Wij vragen voor ons bedrijf
ervaren THUISNAAISTERS
ook voor thuisgroepen. U
kunt ons tel. bereiken 045-
-259564 van 7.30-17.00 uur
Meisjes gevr. voor nieuw te
openen CLUB, intern mog.
045-721759.
Montanabar zoekt BUFFET-
DAME en bardame. 09-49-
-24063925 v.a. 15.00 uur.
Met spoed gevr. RIJIN-
STRUCTEUR/TRICE Ifst.
alle cat. Tel. 045-311631.
verkeersschool Arnoldussen
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEUR, Keekstr. 46,
Heerlen. Aanm. tussen
18.00-19.00 uur.

Club Pallast vraagt nog
enkele DAMES. Tel. 04454-
-1195.
Privé-huis te Breda heeft
plaats voor 2 lieve MEIS-
JES. Garantieloon, vervoer,
intern etc. bespreekbaar.
076-876198.

HULP gevr. bij bejaarde
vrouw voor 4 ochtenden in
de week, van maandag t/m
donderdag van 9 tot 12.30
uur. Liefst woonachtig in ge-
meente Gulpen-Margraten
of Wittem, tel. 04450-1911
na 18 uur.

Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS, dag-,
nacht-, en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum.

OG te huur
Te huur BOYENWONING té
Kerkrade-West, dir. te aanv.
Te bevr. Schaesbergerstr.
94, Kerkrade-West.
Sfeervol appartement (geen
flat), in prachtige omgev.
met terras en evt. tuin, gem.
LANDGRAAF, voor 1 of 2
pers. ’950,- all-in. Inl.
045-321827.
HEERLEN, te h. Sittarder-
weg/Grasbroekerweg, ap-
partement, woonk., keuk.,
balkon, badk., 1 slaapk.,
berging, ml. 04490-43275.
KERKRADE, 1-2 pers., lu-
xus appartem. geh. gemeu-
bileerd, woonk., slaapk.,
keuken, douche, w.c, all-in,
’750,-, tel. 045-451391.

Onroerend goed te koop aangeboden

Eygelshoven, Waubacherveld:
Fraai landhuis voor bewoning gereed, gel. tegenover het
Burg. Boyensbos. U-vorm. woonk. ca. 43 m 2mcl. open
keuken, inpand. berging, gar., 3 ruime slaapk., luxe badk.
met ligbad en 2e toilet. Hobbyruimte. Perceelsopp. ca. 245
m2. Prijs ’ 217.200,- v.o.n.

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255.

Heeft u zelf bouwplannen?
WITTEM-PARTIJ, Sinzelbeek. Ruime bouwterreinen op
een mooie locatie geschikt voor vrije sectorbouw. Opper-

vlaktes van 520 m2tot 700 m2.
Prijzen vanaf ’ 63.466,- v.o.n.

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255

OPEN HUIS HEDEN 29 MEI VAN 17.00 TOT 19.00 UUR.
Heerlen, Heksenberg:

Royaal type herenhuis met c.v. tuin, gar. en kelder. Grote
woonk. Aparte eetkeuken, 4 slpkmrs. badk. met douche,

vaste wastafel en 2e toilet, zolder.
Prijs ’ 99.000,- k.k.

Adres: Elandstraat 65 te Heerlen.
Inl.: Stienstra Makelaardij B.V.

Tel.: 045 - 71 22 55
Brunssum: Akerstr. 27

halfvr. woonh. m. tuin, keld., 3 slpk. Vr.pr. ’ 82.500,- k.k.

Ass. kantoor Van Oppen BV. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.

Heerlen: Gravenstr. 8
zeer ruim gerenov.woonh. m. gr.keld. gr. woonk., keuk. m.
compl. aanb., bijkeuk. m. douche en w.a. en v.w., terras, 4

sl.k., gr. zold. m. vst. trap. Vr.pr. ’ 104.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.
ONAFHANKELIJK

HYPOTHEEKADVIES

HUIS&HYPqmEIÊ

U komt vandaag
toch ook naar de

voorlichtings-
avond!!

Baron Hotel te Heerlen.
Aanvang 20.00 uur.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken:
Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons kan-
toor, zoeken wij dringend
woningen te koop tot

’ 450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.M.W. QUADEN & Zn. Ma-
kelaardij onr. goed. M'ge-
leen 04490-19644 Lid NVM.

Bedrijfsruimte
Te h. BEDRIJFSHAL, 15x18
mtr\ bij 6.40 mtr. hoog. Dir.
te aanv. ook tijdelijk. Tel.
045-411480

!BEDRIJFSHAL te h. opslag-
plaats ca. 200 m.2. Locht 44
A5,Kerkrade, 045-417072
HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.

Kamers
Kamer te huur in rustige
buurt nabij C-HEERLEN.
Tel. 045-711525.

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. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. instali.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.

Winkel&Kantoor
Een ZAKENPAKKET voor
de slimme zakenman &
vrouw. Personal Computer,
Printer, Telefax en Copier
compleet bedrijfsklaar huurt
u (met recht van koop) nu al
voor ’ 222,00 p.mnd. Bel uw
automatiseringspartners
vrijblijvend: Krijntjes & Crae-
nen, tel.: 04490-53420 (Ge-
leen), tel.: 04750-16302,
Roermond. Wij adviseren en
begeleiden!.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Een hectare GRAS te koop.
Tel. 04493-2336.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bedrijven/Transacties

Complete discotheek inventaris
te koop, waaronder: venuslamp, groot scherm, muziek-

installatie, buffetten enz. enz.
Inlichtingen: 04498-57944.

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!!

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

Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te k. Alfa Romeo SPIDER
2000 cabrio, bwj. '81, 1e eig.
km.st. 60.000, dure sport-
wln., nw. linnen kap, radio/
cass., APK 25-5-'9l,
’17.500,-. 045-323178.
TURBO Audi 200, '82, auto-
maat, alle extra's, APK 4-'9l
’5.750,-. 045-319328
Te koop BMW 316, bwj. 10-
-79, APK 10-'9O, vr.pr.
’7.850,-. Tel. 045-415528.

Lelijke EEND 2CV 6 i.z.g.st.
bwj. '84, APK 5-'9l,

’ 3.650,-. 04752-4826.
DAIHATSU Charade diesel
TS, 6-'B4, 1e eig., i.z.g.st.
Vr.pr.’ 4.450,- 045-319328
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,

’ 2.600,-. Tel. 045-323178.

Auto Limburg Stem
biedt aan:

BMW 316 diamantzwart met extra's '87 ’ 22.750,-
BMWslBinj. 1e eig. '86 ’ 16.750,-
Mitsubishi Galant 1.8GL nw. mod. '88 ’ 20.750,-
Mercedes 200 nw. model, extra's '87 ’ 39.500,-
Mercedes 190 15"velgen verlaagd mod. '88 ’ 35.500,-
AudiBol.Bwitjuni'BB ’ 25.700,-
AudiBocc'Bs ’ 13.750,-
Audiloocc2.3i'B7 ’ 28.750,-
Audi 100cc wit '83 ’ 11.750,-
Jetta 1.6 Elan'B7 ’ 14.750,-
Golf Cdtesel'B6, '87v.a ’ 16.750,-
Peugeot4osGß 190087 ’ 21.750,-
Ford Scorpio 2.0GL'B7 ’ 18.750,-
Sierra 2.0 CL sedan'BB ’ 22.750,-
Sierra 1.6Laser 5-drs. '86 ’ 14.750,-
Sierra 1.8 5-drs. '85 ’ 11.750,-
Orion 1.6 CL zwart'BB ’ 17.750,-
Escort 1.4 CL'B6 ’ 14.750,-
Escort 1.6 extra's '83 ’ 8.750,-
Opel Ascona 1.8S HB'B7 ’ 16.750,-
Ascona 1.6 S automaat'B3 ’ 7.750,-
Ascona 1.6 '82 v.a ’ 4.900,-
Kadettl.3Sapart'Bs,'B7v.a ’ 10.750,-
Kadett 1.2SHB '84 ’ 8.700,-
Kadett 1.6DHB '84 ’ 6.700,-
Corsal.2S'B4 ’ 8.900,-
Citroën CX 2.2 TRS schuifd. '87 ’ 22.750,-
Citroën CX 2.0 schuifd. '85 ’ 7.750,-
Citroën BK TRS schuifd. '87 ’ 17.750,-
CitroënßXl4Eroodt.'B7 ’ 12.900,-
Mazda626 2.OGLXHBm.'BB '. ’ 22.750,-
Mazda 626 sedan 1.687 ’ 14.750,-
Mazda 626 2.0 GLX autom. '86 ’ 16.750,-
Mazda626 Coupé apart'B6 ’ 15.750,-
Mazda 626 1.6 HB '84 ’ 9.950,-
Mazda 323LX 1.3 '86 ’ 12.750,-
Fiat Croma 2.0 CHT'B7 ’ 15.750,-
RegattaBs S '87 ’ 9.900,-
Regata 100S '84 ’ 4.250,-
Ritmo 70 S '87 : ’ 9.900,-
Panda Carrara '87 ’ 7.250,-
Panda 45 CL '86 ’ 6.900,-
Renault 25TS GTS'B4,'B5 v.a ’ 12.750,-
Nissan Stanza 1.6 GL HB'85 ’ 9.900,-
HondaPrelude EX autom. '83 ’ 9.250,-
Austin Maestro 1.3Luxe '85 ’ 7.250,-

COMBI'S
MitsubishiLancer 1.5 G Wagon '87 ’ 16.900,-
Sierra2.oCLCombim.'BB ’ 19.900,-
Escort 1.3Laser Combi'B6 ’ 10.900,-
Kadett 1.6 D Combi '86 ’ 13.750,-
Taunus Combi 1.6 '82 ’ 5.750,-
Nissan UrvanBus D m.'Bs excl ’ 8.500,-
Brandweerauto Chevrolet'ss excl ’ 8.500,-

Inruil en financiering mogelijk. Zeer moderne werkplaats
voor onderhoud, reparaties en APK-keuringen a ’ 60,-

Uw vertrouwd adres
Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex)

Tel. 04490-38474.

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:
Nissan 300 ZX Turbo kl.
zwartmet. ABS nw.st. '84;
Alfa Alfetta 2.0 Quadrifoglio
met alle ace. zilver '83; Audi
200 Quattro Turbo m. airco
ABS enz. blauwmet. '85;
Audi 80 CC m. centr. vergr.
gekl. glas sportv. enz. '87;
BMW 628 CSI m. v. ace. kl.
blauwmet. '84; BMW 635
CSI in nw.st. blauwmet. '81;
BMW 323 I Hartge uitv. kl.
rood zeer v. ace. '83; BMW
316 1.8 5-bak m. v. ace. kl.
d.blauw '85; BMW 323 I kl.
zwart div. ace. '81; BMW
320 6-cyl. kl. blauwmet. v.
ace. '83; BMW 320 6-cyl. kl.
wit sp.velgen gekl. glas '81;
BMW 525 I met alle mog.
ace. blauwmet. '85; BMW
728 I met airco aut. enz. kl.
blauwmet. als nw. '81; Re-
nault 11 GTX 1.4 kl. blauw-
met. zeer mooi '83; Lancia
Prisma 1.5 kl. d.blauw '85;
Ford Siërra 2.0 Sport RS
uitv. kl. blauwmet. '85; Ford
Siërra 1.6 Laser kl. wit '85;
Ford Fiesta Festival kl. grijs-
met. '83; Citroën GSA X 1kl.
beige zeer mooi '84; Opel
Kadett 1.3 S,kl. blauwmet.
'87; Opel Rekord 2.2 I Luxus
kl. blauw '86; Opel Senator
2.5 i 5-bak LPG blauwmet.
'83; Opel Kadett 1.6S Luxux
met open dak als nw. '83;
Opel Ascona S kl. steenrood
in nw.st. '82; Rover 216 SE
kl. wit 69.000 km nw.st. '86;
Datsun Cherry GL uitv. kl.
blauwmet. '81; Daihatsu
Charmant 1.6 Luxe kl. rood
'84; Honda Accord EX Se-
dan aut. kl. blauwmet. '82;
Honda Accord Coupé 3-drs.
kl. blauwmet. '83; Honda Ci-
vic 1.5 Sport kl. felrood '82;
Honda Quintett 5-drs. kl.
grijsmet. als nw. '82; Honda
Accord Sedan kl. zilver '81;
Lada 2105 GL kl. rood
60.000 km zeer mooi '86;
Lada 2105 GL '82; Volvo
240 GLE 2.3 met alle mog.
ace. kl. zilver '83; Volvo 345
GL 5-drs. 1.4 kl. wit zeer
mooi '84; VW Golf GTI 1.8
Im-velgen kl. zwart '82

Diesels
Mercedes 200 D met schuif-
dak sp.velgen enz. '84; Audi
80 GT Turbo Diesel kl.
blauwmett '86; Toyota Co-
rolla Diesel 1.8 HB kl. zilver
'87; Daihatsu Charade Die-
sel van kl. wit '87; VW Pas-
sat Diesel 3-drs. kl. blauw-
met. als nw. '84; Ford Gra-
nada Diesel kl. wit '79.

Cabriolets
VW Golf GLS Cabrio kl.
blauwmet. '81

Automaten
Honda Accord aut. EX uitv.
blauwmet. '82; Renault 5
aut. 5-drs. kl. zilver '80; 3x
Volvo 340 aut. kl. bruin zeer
mooi '78

Jeep 4x4
Nissan Patrol verl. geel kent.
8-cyl. Big-foot '81. * Erkend
Bovag bedrijf * Eigen werk-
plaats * Financ. zonder aan-
bet. mog. * Alle keur. toe-
gest. * Inr. mog. * Keuze uit
12-3 mnd. gar. * VVN keu-
ringsstation * Garantie bo-
ven ’ 10.000,-. Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken bij
Auto Landgraaf. Het adres
voor de betere gebruikte au-
to. Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76 Heerlen. Tel.
045-424268 / 045-424231.

Auto Services GOOIKER;
APK-Carwash-Bovaggara-
ge. Gratis autowassing bij
APK en grote beurt. Occa-
sions: Daihatsu Cab. 850,
'83, grijs kent., ’3.000,-;
Mazda 323 met of zonder
LPG, '84, ’7.000,-; Laurell
van eind '83, 1e eig.,
’7.000,-. Apollolaan 154,
Heerlen 't Loon, 045-
-740041 / 751632

Een BMW kopen met
twee jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het unieke
BMW-autoplan!

Een nieuwe vorm van
leasing voor iedereen.

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

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121

RENAULT
Top-occasion
diverse merken

met 1 jaar garantie
12 maanden garantie

6 maanden uitgestelde
betaling

12 maanden 0% rente
24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag
’lO.OOO,-

Geldig t/m 31 mei 1990
Kerres b.v.

Dom. Mynstr. 25, Kerkrade
Tel. 045-452424

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. VW Transpor-
ter diesel camper Joker 4,
geh. in nw.st., 4-pers. m.'Bs;
BMW 524 turbo diesel, m.
84, autom., ’ 12.750,-; Fiat
127 CL t. '87, ’6.500,-;
Opel Ascona 16 S t.'B3

’ 5.900,-; Fiat Ritmo 70 CL
m.'B4, 1e eig. ’ 5.900,-; Re-
nault 9 GTS, m.'B4,

’ 7.900,-; VW Golf Caddy t.
'87, in nw.st; Mazda 626
coupe 1.6 GL, t.'Bl,

’ 3.500,-; Golf Gti t.'7B, geh.
uitgeb. ’ 5.500,-; Lada 2105
m.' '87, ’4.900,-; Mitsubishi
Lancer 2 L, Turbo 170 Pk, t.
'83, ’ 7.900,-; Peugeot 305
GL t. '84 ’ 5.900,-; Toyota
Corolla 1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroën GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mit-
subishi Colt GLX t.'Bo
’1.900,-; Suzuki CX 1000
Coupé t.'B3 ’4.500,-; Ford
Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiesta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
Galant 1.6 GL t. '82 n.m.
’3.900,-; Volvo 244 GL t.
'80, ’ 3.500,-; Mitsubishi
Colt Turbo t.'B3 ’6.900,-;
Toyota Sportswagon, t.79,
’1.400,-; Lada 2105, bwj.
'84, ’2.900,-; Golf t.'7B,
’1.000,-; Datsun Cherry t.
'81, ’1.700,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2

’ 1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw. mo-
del, ’4.900,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut. t.'Bo. ’3.900,-;
Ford Escort Station t. '85
LPG ’6.900,-; Opel kadet
1600 S coupé bwj. '79

’ 3.900,-; Golf Sprinter t.'Bl
’3.100,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 ’2.100,-; Honda
Prelude autom. t.'Bl,
’3.900,-; Opel Kadett 13 S
Berlina t.'Bl ’3.900,-; Mit-
subihi Celeste 2000 GT t.'Bl
’2.100,-; Opel REkord 2.0
t.'B2 ’2.900,-; Datsun Vio-
let 5-bak t.'B2 ’2.700,-;
Opel Kadett station '81
’4.500,-. Diverse goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
nieuwe APK, geopend van
maandag t/m vrijdag van
9.00-19.00 uur. Zaterdag tot
17.00 uur. Inr. fin, gar. mog.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS speciale aanbiedin-
gen: automatics: Ford Orion
1,6 GL 4-drs, '83, ’8.950,-;
Escort 1,6 laser stuurbekr.
1e eig. 4-drs '85, ’ 11.900\-;
Renault 5, 5-drs, 50.000 krft,
'81, ’4.750,-; Honda Civic,
autom., ’2.500,-; Mitsubi-
shi Galant, 4-drs, '80,
’1.750,--; Simca 1100,
GLS, 4-drs, ’1.250,-; Sta-
tioncars: Volvo 245 GL, sta-
tioncar, t. '80, ’6.900,-;
Ford Siërra 2.0, laser, t. '87,
’17.500,-; Ford Siërra, t.
'84, ’11.900,-; VW Passat
5-drs, diesel, '87, ’ 16.900,-
Opel Kadett, 5-drs, LPG, '82
’5.250,-; Opel Kadett 1200
S, '79, ’2.500,-. Gewone
personenauto's: Ford Escort
1300, 5-drs, ’9.900,-;
Escort 1300 GL, '78,
’1.250,-; Escort diesel '86,

’ 12.900,-. Opel Kadett City
79, ’2.950,-; Opel Rekord
Traveller, LPG, '86,
’13.900,-; 3x Opel Kadett
coupé, v.a. ’ 1.000,-; Kadett
1200, '81, ’3.950,-; Manta
1600 S, t. '81, ’3.750,-;
Rekord, 2.0, t. '81, ’ 1.950,-
Manta GT, '86, ’13.900,-;
Manta A zeer speciaal
’8.500,-; Kadett 1200 S,
'83, ’ 7.950,-; VW Polo C, t.
'83, ’6.500,-; Jetta sport
LPG, ’4.900,-; Jetta Elan,
'86, ’ 12.900,-; Passat die-
sel, '81, ’3.750,-; Audi 80
GLS, ’3.000,-; Renault 11,
diesel, '85, ’7.950,-; Lada
2105 GL, '83, ’3.750,-;
Nissan Micra DX, '83,

’ 7.900,-; Nissan Cherry,
'83, ’6.950,-; Laurel 2,8
diesel, '83, ’5.950,-; Nis-
san Crono rally, '84,
’8.950,-; Citroën Visa,
super E, '82, ’3.950,-;
Citroën GSA Xl, '85,

’ 3.250,-; Fiat Uno 55, 5-drs
'83, ’6.250,-; Fiat 127. '80,
’1.500,-; BMW 316 LPG,
'83, zeer spec, ’9.750-;
BMW 320 LPG '79 ’ 2.000,-
Mitsubishi Colt GL. '83,
’7.500,-; Datsun 120 AF 2,
’1.250,-; Peugeot 205
GRD, diesel, '84, ’8.950,-;
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. 04405-2896.

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Inruilers:
BMW 318 kl. rood '78; BMW
318 kl. groen '78; Honda Ac-
cord Sedan kl. groenmet.
'79; Mazda 929 Legato kl.
blauwmet. '79; Mitsubishi
Galant GLX 2000 kl. bruin-
met. '81; Renautl 5 GTL kl.
blauw '81; Ford Taunus 2.0
6-cyl. met LPG kl. beige '80;
2x Opel Ascona '79/80;
Mazda 626 Coupé kl.
blauwmet. '81; Lada 1500
Stationcar kl. wit '82; Lada
1200 Sedan kl. beige '82

Combi's/
Bedrijfswagens

Renault 11 TD Van Diesel
gr.kent. kl. rood '84; Renault
4F6 Bestel geel kent. kl. wit
'81; Suzuki Carry Pick-Up
22.000 km kl. wit '85. * Er-
kend Bovagbedrijf * Eigen
werkplaats * Financiering
zonder aanbet. mog. * Alle
keuringen toegestaan * In-
ruil mogelijk * Keuze uit 12-3
maanden garantie * VVN
keuringsstation * Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de "betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76, Heerlen
Tel. 045-424268 / 424231.
Te k. Fiat UNO Turbo, bwj.
nov.'B7, tev. Tipo 1.4, bwj.
'88, pr.n.o.tk. tel. 045-
-452363.
Ford ESCORT 1.3 C, 3-drs.,
grys kent. met ramen, zon-
der reclame, in perf. staat,
voorz. van spoiler en sun-
roof, schadevrij, 10-'B6, pr.
’B.OOO,- excl. BTW. Tel.
043-213059.
Mooie Ford ESCORT,
5-drs., 13 L, t.'Bl, vr.pr.

’ 3.950,-. Amstenraderweg
104, Hoensbroek (bij friture)
Tel. 045-211193
Te k. Ford TAUNUS Combi
1600 L bwj. '79, vr.pr.

’ 1.000,-. Keur. toegest.
Auto is 100%. Tel. 045-
-419695 van 18.00-20.00 u.
Te k. Ford SIERRA 18 laser,
Gateweiden 3 Landgraaf,
tel. 045-310689.
Honda Civic AUTOMATIC
'84, nw. mod. roodmet.,
43.000 km, i. nw.st., Ko-
ningsweg 37, Kerkrade.
045-455432.
MAZDA 626 LX 5-drs. HB,
7-'B3, 5-bak, APK 5-'9l,
’6.750,-. mr. evt. 045-
-453572.
MERCEDES 280 SE, sport-
vlg., stereo, schuifd., bwj.'Bo
vr.pr. ’12.750,-. Tel. 045-
-742149.
Mooie Mitsubishi LANCER
1200 GL bwj. '80, APK '91,

’ 1.950,-. 045-422610.
Mitsubishi GALANT 2.0 GLX
4-drs., bwj. '82, ’3.900,-.
Apart mooi. 045-721660.
Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,

’ 2.750,-. Tel. 045-323178.
Van Part.: Opel REKORD
2.0 S, bwj. '86, LPG, getint
glas, centr. vergr., elec.
spiegels, z.g.a.nw., veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 11.750,-. Tel.
045-420772.
Kadett 13LS '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; Ascona 19 N aut. '80.
J. DENNEMAN Automobiel-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Te k. mooie Opel MANTA
1800SGTJ, kl. rood, bwj.
'82, gunstige prijs. Steeg 33,
Stem.
Opel ASCONA 16 S, bwj.
'80, APK, kl. rood, auto is als
nw., ’2.850,-. Tel. 04490-
-39127.

Opel KADETT C '79, APK 3-
91, ’1.950,-, tel. 045-
-225913.
Opel ASCONA 16 S »B,
bwj.'Bs, zeer mooi, onderh.
boekje ter inzage, vr.pr.

’ 9.500,-. Kasteellaan 57,
Heerlen.
Opel KADETT, M-'B2, 3-drs
APK 5-'9l, zeer mooi,
’3.450,-. 045-322619.
Te k. SUZUKI Alto, bwj.'B2,
luxe uitv. FX, 5-drs., APK
gek., i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3.900,-
Tel. 04493-4184.
Te k. GOLF GTI bwj. '86,
van 1e eig., kl. antraciet, km.
st. 107.000, opties: hifi-in-
stall., alarm, Sportvelgen, t.
e.a.b. Tel. tijdens kant.uren
045-229911 na 18.00 uur
045-728322.
Te k. VW GOLF 1100 bwj.
'78, APK 4-'9l, ’1.250,-.
Tel. 045-316940.
Te k. VW GOLF 1300 C,
bwj.'B2, kl. beige, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-225454.
Te k.VOLVO 440 DL, bwj.
juni-'B9, kl. wit, km.st. plusm
13.000, pr. ’24.000,-. 045-
-414285.
VOLVO 340 sedan diesel
bwj. '84, i.g.st., t.e.a. b. Abel
Tasmanstr. 16, Heerlen.
Te k. gevraagd alle merken
AUTO'S, schade geen be-
zwaar.Tel. 045-416239.
Autocentrum VOEREN-
DAAL. Ford Sierra 1.6 '83/
'84; VW Golf CL '86; Opel
Corsa-12 S GL TR '85; Maz-
da 626 1.6 '87; Suzuki Swift
1.3 GL '87; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2104 1.3 '85/
'87; Toyota Corolla 1.3 DX
Sedan '87; Fiat 127 '85; Mit-
subishi Cordia '84; Lada
2105 1.2, 1.5'86/'B7; Honda
Prelude nov.'B3; Mazda 1.3
autom. '81; Zastava Yugo
45 '86; Volvo 340 DL '82;
Lada Niva '85; Toyota Co-
rolla autom. '87; Toyota
Starlet 1.0 '87; Mazda 323
1.5 GLX '88; Opel Kadett 1.3
Club '87; Volvo 340 DL '88;
Lada 1200 S '87. Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
045-752999.
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 1200 S 5-'B5; Lada
2105 1.5, 6-'B4; Lada 2107
1.6, 6-'B7; Lada 2105 1.3, 4-
87; Toyota Corolla 1.3 3-
drs. 4-'B7; Renault 5 TL Le
Car 1-'B5; Hyundai Pony 1.5
Olympic 3-88; Citroën BK
1.4E, 5-88; Citroën BK 10-
-'B5; Subaru Justy 1.0 10-'B6
Opel Ascona 1.6 S 2-'B2;
Volvo 360 GLE 4-drs. 9-'B6.
Autobedrijf CHIARADIA te-
vens officieel verkoop en
service van Lada en Nissan.
Trichtêrweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843
Te k. Ford ESCORT L 3-drs.
'83, ’6.750,-; Ford Escort
combi '82, ’4.250,-; Opel
Ascona 13S, LPG, '83, oud
model, ’ 1.750,-; Opel Man-
ta ’1.750,-; Lada 2105, GL
'84 ’ 1.500,-. Hommert 24,
Vaesrade, kruispunt Schin-
nen.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89-
-’21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’ 18.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '88

’ 26.500,-; Ford Scorpio
2.0 i CL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Siërra 2.0
CL combi '88 ’23.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser aut.
'86, ’ 16.250,-; Ford Siërra
1.8 Laser .'B6 ’14.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL '87 en '88
v.a. ’ 17.500,-Ford Siërra
1.6 Laser '86 ’14.500,-;
Ford Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
L '83 ’ 7.500,-; Citroën BK
1.4 RE '86 ’ 10.500; Citroën
AX 1.0 E '87, ’9.750,-;
Citroën Visa 1100 '85
’7.250,-; Opel Rekord 2.0
S '84 ’7.750,-; Peugeot
309 '87 ’13.500,-; Renault
25 TS '86 ’15.750,-; Volvo
340 Diesel '85 ’9.500,-;
Nissan Bluebird ' 1.6 '86
’14.500,-. Bovaggarantie-
bewijs, Autobedrijf P. van
DIJK en Zn. Hompertsweg
33, Landgraaf 045-311729.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-
Tel. 045-427671.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Ford SIËRRA 2,3 D,
laeser, bwj. '86, Tel. 04754-
-81559.
Te k. Toyota TERCEL 1,3
KG, bwj. '84, LPG. 04754-
-81559. ■

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. Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.

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

(Brom)fietsen
Te k. Vespa CIAO en Puch
Maxi, z.g.a.nw. Kerkstr. 33,
Übach o. Worms/L'graaf.
Te k. VESPA Ciao (sterw.)

’ 700,-. Mgr. Lemmensstr.
36, Nieuwenhagen.

Te koop VESPA PKSO
scootermodel, i.z.g.st.

’ 950,-. Bongaardstr. 98,
Hoensbroek. 045-212080.
Te koop gevraagd DAMES-
BROMMER of snorbrom-
mer. Tel. 045-321231.
Te k. ZÜNDAPP met sterw.,
i.z.g.st. en Zündapp KSSO i.
g.st., mr. mog. Chrysantstr.
4, Schinveld.

Zonvyering
1 Kunstof ROLLUIK 2.00mx
1.60m; 1 rolluik 1.60 mx
1.60m. Bij een koop ’ 300,-.
Tel. 045-255784.

Watersport
Te k. supersnelle SPEED-
BOOT 80 PK bb-motor, 1 jr.
oud, 4-pers., ’ 7.500,-.
Hommert 24, Vaesrade
(kruisp. Schinnen)

Vakantie
Vakantie iü ZEELAND?
Dicht bij zee, motel Oase,
2-4 pers. studio's, bel voor
info 01172-1636.

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. aangeb. ADRIA Prima
350 TD, bwj.'B9 (9 mnd.oud)
mcl. voortent van ’ 11.000,-
-voor ’ 9.000,-, 045-216241.
Te k. VOUWWAGEN merk
Coltell de Luxe, pr. ’ 1.250,-
Te bevr. 045-222644.
Te k. zeer mooie CARAVAN
merk Tabbart Senator, bwj.
'81, lengte 5.30, voortent,
ijskast, kachel, wasruimte, i.
pr.st., Rennemigerveldweg
76, (zijstr. v. Huisbergstr.)
Heerlen-Heerlerheide.
Te k. 5 a 6-pers. VOUW-
WAGEN La Bohème Actie
met vaste deksel, bwj. '81, i.
z.g.st. ’1.950,-. 045-
-323178.
T.k. VOUWCARAVAN Pa-
radiso met voortent, in goe-
de st.. ’ 950,- 04490-42692
Grote 2-delige STACARA-
VAN, md.: woonk., 2 slpks.,
gr. eiken keuken, badk. met
ligb. en toilet, opp. 55 m2,

’ 9.500,-. Tel. 045-751687.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
DWERGPOEDELTJES
zwart en bruin. Graverstr. 24
Kerkrade-W. 045-421767.
Te koop SIERGEIT en bok.
Tel. 04459-2749.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes, Kennel Oost Heim. Tel.
04404-1527.

Proficiat (ojmj,

s' ." vr '■" ■■ ■ ■ ■■ : .■■■.

Kinderen, klein- en acrrWj )

kleinkinderen. j«

Kennel de Keekerhof K
te koop nest ROM»*',
LERS, met stamb. geen' j
ontw. Ouders HD-vrik'/045-216311. b.g.g_gl2s£!> <

VOGELS voor de voHer*
moeten weg!! Trichterw^
102, Brunssum. A

In/om detuin^
Vandaag nog modder
zand, morgen GM „?
Graszoden v.a. ’ 3,2= ■<
m2. Jawell 045-256423^ t
TUINHOUTVAKMAN 'J
preg BV in de Cramer ';
Heerlen. Tel. 045-751°
Voor al uw druk geïmP^. fl
planken, palen, schern',^
rolborders enz. Groot a*= j,
timent bielzen. Bezjws< $
Dautzenberg GRAS j

DEN. 04450-2131^_^;
1e soort GRASZOJ,
’ 3,50 p.m2va. 50 rn\J<»thuisbezorgd. Ook hele i

aanleg goedkoop. O°K J.
uw sierbestrating en g
ten. Bel voor 'n vrijblüve di
offerte. Tel. 045-3231_^ ftl

' 1.
Opleidingen^^,..

Wij starten in septernbejj v(
sept.) door heel Neden^ic
weer onze DROGISi^aj
OPLEIDING, 1 avond H-i
1-2 jarig. Vraag brochu^ E
O.E.D. Postbus 3028. <%*%
DA Leeuwarden. Tel- "«lic
132370 b.g.g. 058-130^/4■■ d,

Rijies _^/ v;
Cursus MOTOR-RlJ?fnlAHaal uw motorrijbewijs
weken, aansluitend s »
een rij-examen. Bel. X° hod ''"formatie Bovag-hPVJ 1
Theo van Bentum Mt.
217487. --O

Huw./Kennisrn^%
Man zoekt gezonde ee<y
VROUW 55-65 jr. Hü
duwnaar 1.70 m. JJ |n
slank, vitaal, met 9°fV
rakter, houdt van rw f|
Br.o.nr. B-4710, Um^JDagblad, Postbus
6401 DP Heerlen.__^j

Mode Totaal^ t

Zeer excl. DAMESKLEDL?
second-Hand, toprne' 3
verkrijgbaar. Inl OfMgV |
Wat VERKOPEN? Ad"ê

\
teer via: 045-71 9966^y t

Bel de Vakman ______~-'/ \

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken . c

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.
OPRITTEN in klinkers of
sierbestrating, tuinaanleg.
045-423699.

DAKDEKKERSBEDRUy
Nok, voor al uw da* »
werkzaamheden,
langste schriftelijke ga* «
Bel voor vrijblijvende 01 t
Tel. 045-224459/75300^Diepvries en KOELKflrff
REPARATIE zonder wj
kosten. Bel Geleen ut}u.
45230 Service binngfi^
Voor al Uw WAND' 04.
vloertegelwerk. Bel
227028. _^
Voor SIERBESTRAJ'jf
terras, oprit en va^schap, Stratenmakers" ,f
Nico Gerards. Vnjblil>
prijsopgave en advies-
-045-313956.

Wonen Totaal ____-S

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS g^%.
Elk bij gns gekocht gordijn, wordt GRATIS gema"

♦♦ Hatémó
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741^-^

Spoed - spoed
Opheffings-uitverkoop a„2 en 2V2 zits banken van ’ 1.200,- nu ’ 595,-.

’ 2.500,- nu ’ 995,-; rundl. clubs van ’ 2.500,- nu J
van ’ 3.500,- nu ’ 995,-. Verder topclass run°be ls<

bankstellen idem in mohair, toogkasten, wandmeu
eethoeken, kunstvoorwerpen o.a. beelden, sßie*sschilderijen, alles hoge klasse, en! weggeefpf|l '

Het Witte Huis i
Rijksweg Centrum 86-88 Geleen, naast Hotel Stad'^jrf
op! Geleen kent ook Rijksweg Noord en Zuid, let u

centrum). _^-^
Voor Piccolo's zie verder pagina 8 >H

"^ ’EPVICE RUBRgT^
FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers voor ,-^
grote en kleine waterpartijen, m _^Öalsmede vijverfolie, filters, , \^^SË§
koppelingen, slangen en verlichting
uit voorraad

HYDRAFLEX/NUTH jffjg«^
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Fusie banken vindtal in derdekwartaalplaats

Nieuwe bank heet
ABN AMRO Bank

Van onze redactie economie
- De bank die na het samengaan van ABN en

■^ro ontstaat, gaat ABN Amro Bank heten. Inmiddels zijn de
brekingen tussen beide banken zover gevorderd dat de fu-s'e in het derde kwartaal van dit jaar geëffectueerd kan wor-
aeri. Dat gebeurt door de aandeelhouders van ABN en Amro
aaft te bieden hun stukken om te wisselen in gewone aandelen
!a« een op te richten houdstermaatschappij onder de naam

Amro Holding.

]tj, ruilverhouding komt erop neer
T Wen aandeel Amro van 20 gulden
I len aalrecht Seeft °Ptwee aande~
_Hio Van 5 gulden nominaal in de
WiWe holding- Eén aandeel ABN

fko Sulden nominaal kan worden
a»*!iWisseld tegen eveneens een

I "^deel in ABN Amro Holding.

5 *01-dt dus vanuit gegaan dat een
W Amro °P dit moment twee

zoveel waard is als een aandeel
j V- Dat komt aardig overeen met

beurskoersen. De slotkoersena!^ VrUdag waren 74,10 guldenvoor«nr0 en 37,30 gulden voor ABN.

is de notering enige
$"£ °Pgeschort. De ABN Amro Hol-
twBS zal als werkmaatschappij de
*orrtbestaande banken hebben. Errut naar gestreefd deze twee op

korte termijn, en zodra dit juridisch
en technisch mogelijk is, te integre-
ren onder de naam ABN Amro
Bank.

De raad van bestuur zal bestaan uit
de huidige leden van de raden van
bestuur van ABN en Amro. Het ligt

in de bedoeling na een overgang-
speriode tot een bestuurscollege
van minimaal 7 en maximaal 10 le-
den te komen. Nu heeft elke afzon-
derlijkeraad van bestuur 7 leden.

Pensionering
Mr. R. Nelissen, nu bestuursvoorzit-
ter van de Amro Bank, zal tot de
jaarlijkse aandeelhoudersvergade-
ring in 1992 voorzitter zijn van de
nieuwe combinatie. Mr. R. Hazel-
hoff, nu voorzitter van de raad van
bestuur van de ABN Bank, wordt
vice-voorzitter. Nelissen zal in 1992
aftreden wegens pensionering en
zal dan als voorzitter worden opge-
volgd door Hazelhoff, die in 1994
met pensioen gaat.

Begemann
vorig jaar

fors gegroeid

''run ~ Begemann, de onderne-
-1r^-.S Van Joep van den, Nieuwen-

a]s J2en, is vorig jaar sterk gegroeid-nett
gev°lg van overnemingen. De

beu0yinst werd meer dan verdub-
v6m "f 45 miljoen en de omzet
tüt rlevoudigde van f 248,9 miljoen
u '48,9 miljoen.
van bedrijfsresultaat verbeterde
lW. 6>4 miljoen tot f 38,3 miljoen.
Pm t Per aandeel steeg met 15,4
ond tot f 11,25- In 1989 werden
<le ia meer Holec (elektrotechniek),

' ïran p Stduitse pflster en Smit
i vatl onder de paraplu

■ "lan egemann gebracht. Bege-
ef".. verwacht in 1990 opnieuw
ting st*teing van de winst na belas-

overzicht
Stil

- Er heerste
aandag een doodse stilte op de

h/^terdamse effectenbeurs. De
t^delaren liepen zich duidelijk
nis Velen en de enige gebeurte-
2of>uan eniS belang was net be~
Ha* dat minister Kok van Fi-
toti n aan de beurs bracht. De
<j ale omzet kwam niet verder
f 2?,f 480 miljoen, waarvan maar
va^7, miljoen in aandelen. Een
Vp2 deredenen was het dichtblij-
Wai. lanIan Wall street maandag,
die- oor er ook ai enige durfno-
Orfwas om iets te ondernemen.UK Londen bleef dicht.

Aa *oersen bleven zowel op de
dicht n" als de obligatiemarkt
trokW Ü' huis. Bij de obligaties
van en veel koersen in de loop
aa-nd ï

dag fracti°neel aan. Bij de
eer. eienwas er meer sprakevan
öe , afglijden van het koerspeil.
jKoersindex moest 0,2 punt te-
de far 119-3-De afronding van
Am Usiebesprekingen tussen
w£? en ABN maakte ook al
diftß lndruk- De ruilverhou-
jaair en de claimemissie later dit
aan,_.Werden voor kennisgeving
ten, omen- ABN moest 30 cent
Cent naar f37 en Amrobank 60banlnaar f 73,50. De derde grote
banu op de beurs, NMB Post-
Dri.„ m°est twee dubbeltjesw^gevenopfs4.
B"
Olio c internationals was Kon.
°ok Te? Cent lager op f 142>40 en
ger 1eindigde de dag wat la-
hje' . e andere waarden waren
de i,lets hoger. Verder gleed bij
naa^ofdfondsen CSM fl weg
j>j«r i 82,90.

lag Van der Giessen-de
W^ ,aangeboden. Op een flO
Seen i

rs van f295 waren er
viriH k°Pers voor het fonds te
itiro .K°PPelpoort was f5,50
Sifi-ff f°?on0p f343- De TeleSraaf
e» n >20 vooruit naar f 102,70L^* «Qla. f4,50 naar f 183,50.

Stijging te danken aan buitenreclame en Veronique

Tien procent meer
aan reclame besteed

AMSTERDAM - De totale reclame-
bestedingen zijn in het eerste kwar-
taal van dit jaar met 10 procent ge-
stegen ten opzichte van dezelfde pe-
riode vorig jaar. Zij zijn daarmee
uitgekomen op 465,9 miljoen gul-
den. Dat blijkt uit voorlopige cijfers
van het Bureau voor Budgettencon-
trole (BBC).

De stijging komt geheel door twee
nieuwe posten: het opnemen van
buitenreclame en RTL Veronique.
Als nieuwe posten buiten beschou-
wing worden gelaten en de cijfers
vergelijkbaar worden gemaakt met
1989 is er sprake van een daling met
twee procent ofwel van 423,5 mil-
joen tot 414,3 miljoen.

De grootste achteruitgang geven de
dagbladen te zien. Daar werd in het
eerste kwartaal 10 procent minder
aan reclame besteed dan in het eer-
ste kwartaal van 1989. De nieuws-
bladen maakten een sprong vooruit
van 20 procent, maar de opiniebla-
den zagen de reclamebestedingen
teruglopen met 18 procent. Hobby-
bladen en sportbladen gingen met
respectievelijk 13 en 26 procent

vooruit. Bij devrouwenbladenwerd
vierprocent minder aanreclame be-
steed.

De STER-reclame gingin het eerste
kwartaal op televisie met 3 procent
vooruit en voor radio met 7 procent.
Bioscoopreclame trok aan met 13
procent. Aan buitenreclame werd in
het eerste kwartaal ongeveer 20,3
miljoen gulden besteed. Bij Veroni-
que kwam eveneens 20,3 miljoen
gulden terecht.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 123,00 122,50
Ahold 143,80 143,50
Akzo 117,60 117,70
A.B.N. 37,30 37,00
Alrenta 154,00 154,00
Amev 58,50 58,50
Amro A. in F. 89,80 89,80
Amro-Bank 74,10 73,50
Borsumij W. 85,50 85,50
Bührm.Tet. 68,40 68,60
C.S.M.eert. 83,90 82,90
DAF 29,60 29,70
Dordt.Petr. 129,70 128,80
DSM 116,20 116,30
Elsevier 86,10 86,10
Fokker eert. 49,10 49,10
Gist-Broc. c. 33,50 33,90
HCS Techn. 15,30 15,20
Heineken 127,00 127,00
Hoogovens 75,40 75,70
Hunter Dougl. 104,80 104,80
Int.Müller 92,50 92,00
KLM 34,30 34,20
Kon.Ned.Pap. 46,90 46,70
Kon. Olie 143,00 142,40
Nat.Nederl. 75,40 75,40
NMB Postbank 54,20 54,00
Nedlloyd 84,30 84,30
Océ 62,00 62,00
Pakhoed Hold. 187,60 187,50
Philips 33,40 33,80
Robeco 98,80 99,10
Rodamco 80,10 80,20
Rolinco 98,80 99,20
Rorento 58,70 58,80
Stork VMF ' 55,70 55,70
Unilever 150,00 150,10
Ver Bezit VNU 98,50 98,20
VolraacSof.w. 37,40 37,30

Wessanen 74,50 7450
Wolters-Kluwer 55,30 55,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 76,00 76,00b
ACF-Holding 37,50 37,70
Ahrend Gr. c 249,00 247,00
Air Holland 28,30 28,30
Alg.Bank.Ned 37,20 37,10
Asd Opt. Tr. 18,50 18,50
Asd Rubber 5,20 5,20
Ant. Verff. 410,00
Atag Holde 109,50 110,00
Aut.lnd.R'dam 108,00 108,00
BAM Groep 102,00 101,00e
Batenburg 106,90 106,80
Beers 119,00 ' 120,00
Begemann' 175,00 175,00
Belindo 321,00 320,50
Berkels P. 3,95 3,90
Blydenst.-Will. 34,00 33,00
Boer De, Kon. 337,50 337,50
de Boer Winkelbedr. 78,00 77,50
Bols , 179,00 183,50
Boskalis W. 18,40 18,20
Boskalis pr 21,30 20,90
Braat Beheer 44,70 ■ 44,60
Breevast 16,80 16,70
Burgman-H. 3300,00f3300,00aCalvé-Delft pr 850,00 850,00

Calvé-Delft c 1010,00 1010,00
Center Parcs 57,00 f 56,70
CSM 82,90 81,70
Chamotte Unie 7.00 7,00
Cindu-Key 195,00 d 195,00
Claimindo 310,50 310,50
Content Beheer 25,10 25,80
Cred.LßN 48,00 47,10
Crown v.G.c 115,90 115,50
Delft Instrum. 52,20 52,80
Desseaux 238,00 236,00a
Dorp-Groep 37,80 37,50
Econosto 425,00 d427,50
EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 127,80 128,50
Flexovit Int. 95,00 95,50
Frans Maas c. 120,00 118,50
Furness 131,70 131,50
Gamma Holding ' 99,60 99,90
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 32,40 32,20
Geveke 50,40 52,00
Giessen-de N. 305,00 295,00 a
Goudsmit Ed. 410,00 a 403,00
Grasso's Kon. 121,00 120,50
Grolsch 142,00 142,00
GTI-Holding 232,00 231,00
Hagemeyer 112,00 111,00
HAL Trust B 14,50 14,60b
HAL Trust Unit 14,40 14,60
H.B.G. 209,00 209,00
Hein Hold 109,50 109,00
Hoek's Mach. 186,00 185,00
Heineken Hld 109,50 109,00
HolLSea S. 1,27 1,27
Holl. Kloos 547,00 545,00
Hoop Eff.bk. 11,40 11,40
Hunter D.pr. 4,10 4,00
ICA Holding 14,10 14,10
IHCCaland 48,50 48,80
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek 29,40 29,20
Ing.Bur.Kondor 630,00 625,00
Kas-Ass. 44,10 43,90
Kempen Holding 15,30 15,20
Kiene's Suik. 1436,00 1435,00
KBB 89,80 89,50
KBB c. 89,80 89,50
Kon.Sphinx 146,00 145,70
Koppelpoort H. 348,50 343,00
Krasnapolsky 208,50 d 208,50
Landré & Gl. 68,00 68,00
Macintosh 45,70 46,20
Maxwell Petr. 670,00 665,00
Medicopharma 63,20 63,00
Melia Int. 6,60 6,60
MHV Amsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1185,00 1180,00
M Enim 08-cert 15500,00 15200,00
Moolen en Co 27,00 26,70
Mulder Bosk. 68,20 68,20
Multihouse 10,00 10,30
Mynbouwk.W. 390,00 390,00
Naeff 300.0°
NAGRON 47,80 49,00
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 18,80 18,70
NEDAP 375,00 e 385,00b
NKF Hold.cert. 338,50 342,30
Ned.Part.Mij 44,50 44,50
Ned.Springst. 9600,00
Norit 50,00 49,10
Nutricia gb 88,50 89,50

Nutricia vb 95,50 96,20
Nijv.tCate 108,30 107,50
Omnium Europe 14,00 14,10
Orco Bank c. 76,70 76,00
OTRA 222,00 221,00
Palthe 109,00 109,00
Pirelli Tyre 27,60 f 27,80f
Polygram 37,40 37,30
Polynorm 115,90 d 118,00
Porcel. Fles 175,00 175,00
Ravast 46,00 45,50
Reesink 76,50 77,30
Riva 54,70 54,20
Riva (eert.) 54,00 54,00
Samas Groep 76,50 76,70
Sarakreek 29,50 29,40
Schuitema 1300,00 1360,00
Schuttersveld 50,00 49,90
Smit Intern. 71,50 71,50
St.Bankiers c. 25,60 25,70
Stad Rotterdam c 49,20 49,00
TelegraafDe 99,50d 102,70
TextTwenthe 370,00 373,00
Tulip Comp. 47,70 46,80
Tw.Kabel Hold 151,50 151,60
Übbink 98,50 d 98,60
Union Fiets. ' 41,50 42,00
Ver.Glasfabr. 363,50 361,00
Verto 84,80 84,80
Volker Stev. 82,00 83,00
Vredestein i 23,00 22,80
VRG-Groep 75,70 76,50
Wegener Tyl 225,00 225,00
Westlnvest ' 24,50 a 24,00
West Inv. wb. 125,00 127,00
Wolters Kluwer 219,00 220,00
Wyers 46,00 46,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 37,80
ABNAand.f. 74,80 74,80
ABN Beleg! 60,10 60,20
ALBEFO 51,90 51,90
Aldollar BF $ 21,40 21,40'
Alg.Fondsenb. 239,00 239,00
Alliance Fd 10,30 10,30
Amba 47,50
America Fund 305,00 304,00
Amro Eur.F. 74,00 74,00
Amro Far E.F. 63,30 63,70
AmroNeth.F. 78,90 . 78,20
Amro N.Am.F. 62,40 62,20
Amro Obl.Gr. 155,00 155,00
Amvabel 74,50 74,40
AsianTigersFd . 66,00 66,20
AsianSelFund 48,50 48,30
Bemco Austr. 49,00 49,00
Bever Belegg. 6,00 6,05
BOGAMIJ 105,70 105,50
CLN OblWaardef. 101,50 101,50
Delta Lloyd 44,60 44,50
DP Am. Gr.F. 27,30 - 27,20
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 8,50 8,50
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 9,60 9,90
EOE DuStlnF. 304,00 304,00
EurGrFund 66,80 66,20
Euro Spain Fd 8,70 9,00
FlorenteFund 101,80 101,80
Gim Global 50,50 50,40
Hend.Eur.Gr.F. 226,00 226,00

Henderson Spirit 67,50 67,80
Holland Fund 76,50 77,00
Holl.Obl.Fonds 117,50 117,50
HolLPac.F. 106,00 108,00
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 48,80 48,90
Intereff.Warr. 308,30 314,40
Investapart 84,40 84,50
Jade Fonds 176,30 176,30
Japan Fund 27,20 26,50
Jap.lndAlphaFd 11200,00
JapanRot. Fund yen 9300,00
Mal.Cap.F. $ 8,50 8,60
Mees Obl.Div.Fonds 98,20 98,20
MXInt.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1400,00 1400,00
NedufoA 131,50 131,00
NedufoB 135,50 135,50
NMBDutch Fund 41,90 41,70
NMB Global F. 48,50 49,00
NMBOblig.F. 35,50 35,50
NMBRente F. 103,50 103,50
NMBVast Goed 36,60 36,60
Obam, Belegg. 231,50 229,50
OAMFRentef. 12,45 12,45
Orcur.Ned.p. " 47,10 47,10
Pac.Dimens. 105,80 104,80b
Pac.Prop.Secf. 45,70 45,90
Pierson Rente 101,80 101,80
Postb.Belegg.f. 52,50 52,60
Prosp.lnt.High.lne. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,50 73,30
Rabo Obl.div.f. 48,60 48,70
Rabo Onr.g.f. 83,80 83,90
Rentalent Bel. 132,50 132,80
RentotaalNV 31,10 31,00
RG groen 50,90 51,00
RG blauw 49,70 50,00
RG geel 49,40 49,50
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 18,00 18,00
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 239,00 253,00d
Trans Eur.F. 85,40 85,50
Transpac.F. 436,00 436,00
Uni-lnvest 110,00 110,00
Unico Inv.F. 79,00 79,50
Unifonds 37,20 37,30
VWN 59,80 60,00
Vast Ned 125,20 125,20
Venture F.N. 38,20 38,70
VIB NV 82,70 82,70
VSB Mi* Fund 51,30 51,40
WBO Int. 69,40 69,80
Wereldhave NV 197,00 197,50
Yen Value Fund 89,10 89,90
ZOM Florida $ 45,40 45,40

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98,60 98,60
3'A EngWarL 32,00 31,70

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,28 1,28
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 67,60 66,50
Amer. Expres 30,00 29,00
Am.TelA Tel. 42,70 41,50
Ameritech 63,30 62,00

.uniiim,.--. .;_««___

Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 26,50 26,40
Atl. Richf. 118,70 116,70
BAT Industr. 6,95 a 6,95 a
BellAtlantic 51,50 50,80
.BeUCanEnterpr 39,00 38,60
BellRes.Adlr 0,20
Bell South 55,60 55,20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,40 17,00
Boeing Comp. 82,20 81,60
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,10 16,10
Citicorp. 23,20 23,00
Colgate-Palm. . 63,00 63,00
Comm. Edison 33,00 32,80
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 20,80 20,50
Dai-IchiYen 2370,00 2410,00
DaiwaSec.yen 1660,00 1710,00
Dow Chemical 63,50 63,00
Du Pont 40,00
EastmanKodak 40,75 d 40,50
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 138,00
Exxon Corp. 47,30 46,50, FirstPac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 46,50 46,60
Gen. Electric 69,00 68,10
Gen. Motors 48,30 48,70
Gillette 55,00 56,00
Goodyear 34,50 34,30
Grace'& Co. 29,40
Honeywell 99,80 98,30
Int.Bus.Mach. 118,80 116,25
Intern.Flavor 64,75
Intern. Paper 51,40
ITT Corp. 56,20 55,80
K.Benson® 5017,29 5017,29
Littonlnd. 75,70 ■ 75,10
Lockheed 35,25 35,00
Minnesota Mining 82,00 82,30
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 61,00
Morgan $ 37,20 37,40
News Corp Auss 10,20 10,20
Nynex 86,00 85,80
Occ.Petr.Corp 27,50 27,20
Pac. Telesis 46,30 45,60
P.& O. ® 6,30
Pepsico 71,20 70,20
Phihp Morris C_ ' 43,50 42,80
PhiU. Petr. " 26,50 26,30
Polaroid 42,80 d 42,00
Quaker Oats 47,00
StGobin Ffr 595,00
Saralee 28,50
Schlumberger 56,00 55,20
Sears Roebuck 36,30 d 35,75
Sony (yen) 48,50 48,80

.Southw. Bell 56,50 56,30
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 34,50 34,00
Texaco 59,80 57,25
Texas Instr. 43,20 42,50
TheCoastal C. 33,00 d 33,00
T.I.P Eur. 1,75 1,75
Toshiba Corp. 1090,00 1110,00
Unidanmark DX 300,00
Union Carbide 19,50

Union Pacific 70,00 70,00
Unisys 14,60 14,50
USX Corp 34,00 33,80US West 36,50 36,50
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 35,60 34,70
Woolworth 64,50 64,20
Xerox Corp. 48,75 d 48,50
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,50 45,00
Am. HomeProd. 193,00
ATTNedam 79,00 77,50
ASARCO Ine. 44,50 - ■Atl. Richf. 222,50 218,50
Boeing Corp. 157,00 152,00
Can.Pacific 32,50 32,00
Chevron Corp. 128,00
Chrysler 27,50 26,00
Citicorp. 41,00 42,00
Colgate-Palm. 118,00 116,00
Control Data " 33,50 33,50
Dow Chemical 118,00 117,50
Eastman Kodak 75,50 75,00
Exxon Corp. 89,00 87,00
Fluor Corp. 85,00
Gen. Electric 128,50 127,50
Gen. Motors 88,50 90,00
Gillette 101,50 102,00
Goodyear 65,00 65,00
Inco 46,80 46,80
1.8.M. 220,00 215,60
Int. Flavors 120,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Lockheed 65,00 65,00
Merck & Co. 153,50 156,00
Minn. Min. 153,00 154,00
Pepsi Co. 132,00 130,20
Phiüp Morris C. 80,50 81,00
PhiU. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 73,00 71,50
Procter & G. 142,00
QuakerOats 94,00 . -
Schlumberger 103,50 103,00

.SearsRoebuck 67,50 66,50
.Shell Canada 57,50 57,80
Tandy Corp. 63,00 62,00
Texas Instr. 79,50 78,00
Onion Pacific 131,00 132,50
Unisys Corp 29,50 29,50
USX Corp 63,00 63,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse 132,00 130,00
Woolworth 120,50 120,00
Xerox Corp. 84,00 83,00

Certificaten overig
Deutsche B. 777,00 770,00 a
Dresdner B. 430,00 415,00 d
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 284,50 284,00
Nestlé 9025,00 8800,00
Siemens 721,00 723,00

Warrants
Akzo 17,70 17,40
Bogamij 5,90 5,90
Falcons Sec. ' 25,70 25,20
K.L.M. 85-92 77,00 77,00
Stßankiers b 0,76 0,76

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,20 12,20
10/2ABN 87 95,00 95,50
13Amev85 98,00 98,00
10AmevBs 103,00 103,00
11 Amev 86 93,50 93,50
lO'/z Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 94,50 94,50
53A Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 9,50 9,10
Amro zw 86 71,40 72,00
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,75
7 BMH 87 94,75 94,70
lO'/.EEG-ecu 84 99,00 99,00
9%E18-ecu 85 95,75 96,25
12/2 HlAirl.F . 96,25 96,25
11'ANGU 83 100,00 100,00
2'ANMBPb.B6 84,00 84,00
NMB Postb.war. 85,00 85,50
8% Phil. 86 96,50 96,50
6% Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 94,50 95,50
7Rabo 84 94,70 94,70

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,70 5,80
Bredero aand. 24,00 24,00
Bredero eert. 23,00 23,00
11 Bredero 24,00 24,00
LTV Corp. 1,40 1,40
5 Nederh. 68-78 24,50- 24,50

Parallelmarkt
Alanheri 26,90 26,90
Berghuizer 38,30 42,00
Besouw Van c. 58,00 58,50
CBI Barin Oc. yen 2020,00 2100,00
Comm.Obl.F.l 95,10 95,10
Comm.Obl.F.2 94,60 94,70
Comm.Obl.F.3 95,30 95,10
De Drie Electr. 30,50 30,10
Dico Intern. 114,00 114,00
DOCdata 19,90 20,00f
Ehco-KLMKI. 41,70 41,50
E&L Belegg.l 74,00 73,80
E&L Belegg.2 75,00 74,90
E&L Belegg.3 76,80 76,70
FreeßecSh. 34,30 34,50
Geld.Pap.c. 75,60 77,00
GoudaVuurv c 109,00 108,50
Groenendijk 37,50 37,00
Grontmij c. 200,00 199,00
HCA Holding 55,60 55,60
Heivoet Holding 60,30 60,30
Hes Beheer 262,00 262,00
HighLDevel. 14,70
Homburg eert 3,75 f 3,80
Interview Eur. , 6,90 6,90
Inv. Mij Ned. 48,20 48,50f
Kuehne+Heitz 49,00 50,00
LCIComp.Gr. . 16,30 16,30
Idem 8 st. 0,65
Melle 293,90 293.00
Nedschroef 133,80* 134,00
Nevas st.(cert) 0,82
Nevas st.(cpref) 0,67

Neways Elec. 9,60 9,60
NOG BeLfonds 30,90 30,80
pari pacific 10,50 10,50
Pie Med. 14,10 f 13,80
Poolgarant 10,00 10,00
Simac Tech. 18,20 18,20
Sligro Beh. 57,00 57,00
Verkade Kon. 400,20
VHS Onr. Goed 13,00 13,50
Weweler 77,00 77,30

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c j93 40,00 90 4,10 3,80
akzo c jul 120,00 94 2,70 2,80
akzo c okt 140,00 100 1,40 a 0,90
akzo p okt 120,00 128 5,50 a 5,00a
akzo p 094 135,00 105 22,00 21,50
amev p okt 55,00 75 1,80 1,80
els c okt 80,00 100 9,00 a 8,50a
coc p jun 280,00 314 170 1,50
coc p jun 285,00 94 3,20 2,70
coc p jul 295,00 98 9,50 9,70
gist c jul 30,00 215 4,30 4,40
gist c jul 32,50 233 2,50 2,60
gist c jul 35,00 153 1,10 1,20
gist c okt 35,00 534 2,50 2,50
gist c okt 37,50 344 1,40 1,40
gist p jul 30,00 140 0,40 0,40
gist p jul 32,50 211 1,30 1,00
gist p jul 35,00 113 1,90- 2,30
hein c okt 140,00 124 1,20 a 1,40
kim c jul 35,00 110 1,40 1,20
kim c jul 37,50 120 0,50 0,40
kim p jul 32,50 119 0,70 0,80
natn c jul 75,00 280 2,80 2.80b
natn c jul 80,00 148 0,80 0,90
natn c jan 80,00 193 3,50 3,50
natn p jul 75,00 78 1,30 1,30
natn p okt 70,00 410 1,20 a 1,00
phü c jul 35,00 143 0,80 1,00
phil c okt 32,50 74 3,50 3,60
phil c okt 35,00 93 2.10 2,10
phü c jan 37,50 647 2,00 2,00
phü c jan 45,00 507 o,Boa 0,60
phü c 091 55,00 107 0,90 0,90
phü c 093 30,00 411 10,60 10,60
phü 'c 094 45,00 165 5,60 6,00
phü p jul 35,00 200 2,10 2,00
phü p 093 30,00 372 3,50 3,50.
phü p 094 45,00 578 11,90 11,20
oüe c jul 140,00 172 5,80 5,20
ohe c jul 145,00 159 2,80 2,40
oüe c jul 150,00 213 1,30 1,00
olie c okt 140,00 190 8,20 7,30
olie c okt 150,00 185 2,80 2,60
oüe p jul 135,00 153 0,50 0,70
oüe p jul 145,00 122 3,60 4,00
olie p okt 130,00 74 1,30 a 1,00
oüe p okt 150,00 100 10,50a 10,40
unil c jul 150,00 73 4,50 4,50
unil p 091 100,00 145 I,ooa 0,70b

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden IMaten+ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+la_en slc*slotkoers gisteren

economie

Grote detailhandel moet
centraal in stadsgewest

DEN HAAG - Grootschalige detailhandel
moet bij voorkeur in de hoofdkern van
een stadsgewest plaatsvinden. Wordt via
de detailhandel gemikt op een groter be-
reik dan alleen de bewonersvan het stads-
gewest, dan moet gezocht worden naar
een vestigingsplaats die centraal ligt in
het gebied waaruit men de klanten wil
trekken.
Dit schrijven de ministers Alders (VROM)
en Andriessen (economische zaken) in
een briefaan deKamer. Met hun schrijven
Willen de bewindslieden het in 1984 gefor-
muleerde beleid inzake de vestiging van

detailhandel op industrieterreinen buiten
de centra, verduidelijken. Het beleid zou
nu tot te veel misverstanden aanleiding
geven.
Alders en Andriessen menen dat er een
verbinding dient te bestaan tussen het ge-

bied waaruit de detailhandel de klanten
wil trekken en de vestigingsplaats. Beide
zaken dienen op elkaar aan te sluiten.

Ten aanzien van grootschalige meubelde-
tailhandel stellen beide ministers dat het

hierbij alleen mag gaan om detailhandels
die mikken op verkoop van meubelen en
artikelen voor de stoffering van een wo-
ning. Een verbreding van dit assortiment
is niet toegestaan. Gemeenten moeten dat
via bestemmingsplannen regelen. In dit
verband wijzen beide ministers onder
meer op vestigingen van IKEA.

Het beleid in 1984 werd onder meer inge-
zet naar aanleiding van plannen van de
Makro (formeel een zelfbedieningsgroot-
handel maar waar ook detailhandel
plaatsvindt) om her en der nieuwe zaken
te openen. Die zijn er nooit gekomen.

Overnamebod
op Verkade
is mislukt

Van onze correspondent
ZAANDAM - United Biscuits (UB)
heeft bij lange na geen meerder-
heidsbelang in Verkade kunnen
verwerven. Dit heeft Verkade gis-
terochtend officieel bevestigd. Bij
het aflopen van de aanbiedingster-
mijn is slechts 41,2 procent van de
aandelen aangemeld. Dit is aanzien-
lijk minder dan de eerdere ramin-
gen, dieuitgingen van een percenta-
ge tussen de 48 en 52.

Het afgelopen weekeinde is er over-
leg geweest tussen Verkade en Uni-
ted Biscuits over de nu ontstane si-
tuatie.
UB kan wel de grootste aandeelhou-
der worden, maar staat lijnrecht te-
genover een groep institutionele be-
leggers met 45,25 procent van de
aandelen. Zij vinden het bod van f
400 per aandeel veel te weinig en
willen een bedrag tussen de f500 en
f6OO. Veel kleinere beleggers heb-
ben vrijdag verrassend genoeg dit
voorbeeld gevolgd.

Commissie om
EG-fraude

te voorkomen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De ministeries van
Landbouw en Financien willen sa-
men een commissie instellen die de
controle op de naleving van de vele
EG-voorschriften moet coördine-
ren. Daarmee moet worden voorko-
men dat ons land opnieuw betrok-
ken wordt bij grote fraude-affaires
zoals die met boter, rundvlees en
zwarte melk. In de Tweede Kamer,
waar ministerBraks van Landbouw
dit bekendmaakte,- zei Braks dat
boekhoudkundige controles nog de
beste manier zijn om fraude te be-
strijden. Daarnaast zullen controles
in bedrijven plaatsvinden.

Deze voorstellen had de minister
ook gedaan aan de Europese Com-
missie, die deze met instemming
heeft ontvangen. Uit de Tweede Ka-
mer werd geklaagd, dat geen enkel
Europees land gelijke controlevoor-
schriften hanteert. „Landen die
nooit een fraude melden, blijken
geen goed funktionerend controle-
apparaat te hebben. En als een land
een fraude aanmeldt, wordt vanuit
Brussel gelast dat dat land ook de
schade maar moet betalen".

Volgens Braks is het dringend no-
dig dat alle EG-landen een goede in-
formatieuitwisseling opzetten. Hij
erkende dat zeer veel controle-voor-
schriften die politiekzijn afgedwon-
gen, vaak moeilijk uitvoerbaar zijn.

Directeur Van Meegen EPZ:

'Kernenergie is
onvermijdelijk'

EINDHOVEN - „Het is welhaast onvermij-
delijk dat op termijn in Nederland eenderde
van de elektriciteit wordt opgewekt met be-
hulp van kernenergie. Het ligt het meest voor
de hand dat een nieuwe kerncentrale ge-
bouwd wordt in Borssele. Over twee tot vier
jaar moet daarover een principe-besluit wor-
den genomen. De nieuwe kerncentrale zou
dan tien jaar later in gebruik genomen kun-
nen worden."

Dat zei directeur drs. H.van Meegen van de
NV Electriciteits-Produktiemaatschappij
Zuid-Nederland (EPZ) in het kader van het
jaarverslag 1989. In de EPZ zijn de produk-

tie-onderdelen van de elektriciteitsmaat-
schappijen in Noord-Brabant en Limburg
ondergebracht en in juni komen daar ook de
produktiefaciliteiten van de Zeeuwse maat-schappij bij, inclusief de bestaande kerneen-

trale in Borssele. EPZ is dan de grootste elek-
triciteitsproducent van Nederland.
„Wij zijn niet tegen kernenergie, anders zou-den we de centrale in Borssele niet overne-
men," aldus directeur Van 'Meegen. „Hetenergieverbruik verdubbelt de komende ja-
ren, onder andere omdat de energiebehoefte
in de ontwikkelingslanden toeneemt. Voeg
daarbij dat de bestaande voorraad fossiele
brandstof eindig is en dat alternatieven
slechts een geringe bijdragekunnen leveren,
dan is het duidelijk dat kernenergie onver-
mijdelijk is".

" Zie ook pagina 13

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.060-/22.660-,
vorige ’21.520-/ 22.320 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.260, vorige ’ 23.920 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/350 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.doUar 1,825 1,945
austr.dollar 1,38 1,50
;belg.frank (100) 5,31 5,61
jcanad.dollar 1,54 1,65
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,85 113,85
engelse pond 3,06 3,31
finse mark (100) 46,50 49,00
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,00
noorse kroon (100) 27,65 30,15
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) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 130,25 134,75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,89025-1,89275
antill.gulden 1,0425-1,0725
austr.dollar 1,4440-1,4540
belg.frank (100) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1,59675-1,59925
deense kroon (100) 29,565-29.615
duitse mark (100) 112,540-112,590
engelse pond 3,1990-3,2040
franse frank (100) 33,395-33,445
griekse dr. (100) 1,0970-1,1970
hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
ierse pond 3,0120-3,0220
ital.lire (10.000) 15,305-15,355
jap.yen (10.000) 126,48-126,58
nwzeel.dollar 1,0795-1,0895
noorsekroon (100) 29,245-29,295
oostenr.sch. (100) 15,9950-16,0050
saudi ar.ryal (100) 50,3250-50,5750
spaanse pes. (100) 1,8010-1,8110
surin.gulden 1,0400-1,0800
zweedse kr. (100) 31,055-31,105
zwits.frank (100) " 132,985-133,035
e.e.u. 2,3115-2,3165

INDEX Amsterdam ANP/CBS

CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,50 197,30
id excl.kon.olie 191,60 191,60
internationals 192,60 192,30
lokale ondernem. 205,00 204,70
id financieel 150,90 150,40.
id niet-financ. .. 258,40 258,50

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 264,80 264,50
id excl.kon.olie 244,60 244,70
internationals 268,40 268,00
lokale ondernem. 259,80 259,50
id financieel 202,60 201,90
id niet-financ. 315,60 315,70

Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 119,40 119,30
internation 106,40 106,70
lokaal 121,80 121,60
fin.instell 110,60 110,20,alg. banken 105,40 104,70
verzekering 116,70 116,50
niet-financ 125,10 125,00
industrie 129,40 129,40
transp/opsl 128,00 127,80

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 117,00(117,60)
Kon Olie 143,00 (143,00)
Philips 33,30-34,50 (34,30)
Unilever 150,80 (150,00)
KLM 34,20-34,50 (34,30)

NEW YORK Dow Jones
In verband met Memorial Day was de
beurs in Wall Street gesloten en waren
er gisteren dus geen slotkoersen.

Kunst en technologie

" In de Amsterdamse Rai isvanaf woensdag de expositie
IMAGO te zien. Een verzameling kunstwerken waarbij
technologie een belangrijke rol speelt. De Rijksdienst beel-
dende Kunst heeft IMAGO, vol bizarre verrassingen sa-
mengesteld en verwacht veel publiek. In de Rai wordt nog
druk gesleuteld aan het opstellen van de technische en
kunstzinnige hoogstandjes.

Limburgs dagblad
Dinsdag 29 mei 1990 "7



Dinsdag 29 mei 1990"8Limburgs Dagblad

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Statiopstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
BANKSTEL eik. zw. ’ 375,-:
eethoek eik. ’375,-; slaap-
kamer compl. mooi ’450,-
-kl. tv. ’ 150,-. Kouvenderstr
208, Hoensbroek.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Computers

Psssst !!!
Nu bij aanschaf van een PC voor

’ 200,- aan software/supplies
gratis geleverd.

Bel voor meer informatie:
04998-92062
Óók voor particulieren

Wist u a1...? Dat u voor nog
geen ’ 19,90 per week een
complete COMPUTER huurt
(met recht van koop) ?? (ook
voor particulieren) inclusief
software en toebehoren???
Ongelooflijk! Bel voor vrijblij-
vende informatie: Krijntjes &
Craenen, Willem 2 Singel 78
Roermond, tel.: 04750-
-16302. Kluis 36 a, Geleen,
tel.: 04490-53420 (Zater-
dags geopend van 10.00-
-16.00 uur). K&C: Uw part-
ners voor P.C.'s.
Te koop PC plus software
en div. boeken. Inl. 045-
-213458.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342. s'Maan-
dags gesloten. .
IJSKAST ’115,-; gasfor-
nuis ’ 125,-; diepvries
’150;-; campingkoelkast
’.175,-. Tel. 045-725595.

Kachels Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te k. mini ETNA gaskachel,
pr. ’ 50,-. Tel. 045-255784.

ie- ~ ■ ~ "—: ■—"

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 electr. ORGEL Vis-
count t.e.a.b. Bongaardstr.
98, Hoensbroek. 045-
-212080.

■■—!■■■■■

Kunst en Antiek
Te k. antieke EETHOEK met
6 stoelen en kast, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-728582

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.

Diversen
Totale

ontspanning-
massage

Door jonge masseuses.
045-353489.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
T.k. AARDAPPELEN klei-bintjes, 1e kwal. v.a. 40 centper kg. Veendrick, Ingang
kasteel Amstenrade.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te koop aangeb. kleine ge-
koelde GEBAKSVITRINE i.
z.g.st. Tel. 045-273236.

06-lijnen

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07
Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion deWilde beltwildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31. Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

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

i 50 et p/m

De Oranjelijn
Speel mee met Oranje en maak elke week kans op een reis

aangeboden door Euro-Club Reizen - 50 et p/m
06-320.323.13

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

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

Sex'o'foon-b0x.....06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkendeSM Sex

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Nimf Linda
Geniet van 2kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!
06-320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisjes

06-320.320.50
LIVE-SEX-BOX

06-320.325.30
50 et p/m

* Eroslijn *
Loesje betrapte ons...

We hebben er niets van
gemerkt. 50 et p/m

06-320.321.22

Sex Spel
Keuze sex met

zes hete meisjes
Blue & White

Doe de sexkwis.
Win een sexartikel.

0,50 p.m. 06-
-320.323.66

Gay voor twee
Samen op één lijn zonder

tussenkomst van operator of
andere luisteraars..

50 ct.p.m. 06-320.326.40
Een rijpe hete gekleurde

vrouw 39 voor jou50 cpm 06
320*320*91
Les(bi)Sex

Bel haar zelf(s) gratis!!
06-320.324.97 (50 ct.p.m.)

De man
geeft de trotse dochter van
de .... haar verdiende loon.

Oersex in de stal.
06-320.329.24 (50ct.p.min.)
Elly komt voor lifesex. "Maar

toch niet met 2 mannen
tegelijk?" 4 Handen helpen

haar op weg.

06-320.330.09
(50ct.p.m.)

Sonja's 1e liefdesspel is
onverwacht in het park.
2 Ervaren mannen leren
haar meer dan haar lief is
06-320.329.23

(50 et. p.m.)
Als ze diep bukt bij 't stoffen
ziet mevrouw hoe sexy dit

meisje is. Haar 1e
lesbische nacht.
06-320.329.25 (50ct. p.m.).

op de bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 (50 ct.pm)
Verlegen blozend kwam

Lydia voor
Lifesex.

Het ontkleden moest echt
met wat aansporing en..hulp
06-320.326.90 (50ct. p.m.)
2 Homoknullen laten in dat
huis alles zien. 2 Mannen

kijken toe en eisen...
Grieks.

06-320.326.91 (50ct. p.m.)
Moniek gaat werken bij een

strenge
mevrouw. Ze moet wel

wennen aan dat verplichte
tanga'tje....

06-320.326.92. (50ct p.m.)
Als die man dat laatste strik-
je lostrekt weet Gerda het.

Dit wordt haar 1e
Liefdesnacht

06-320.326.93 (50ct. p.m.)
Dame zoekt gave knul.

Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06.320.326.27 (50 Ct.pm).

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50ct. p.m.)

De trio-bisex-
box

Voor vrouw vrouw man,- of
man man vrouwrelaties.
De enige box die deze
contacten waarmaakt.

06-320.326.88 (50ct. p.m.)
Blonde Anky uit Tilburg.

Voor 't eerst voor
Lifesex

2Flinke knullen maken haar
d01.... gelukkig.

06-320.321.32 - 50 Ct p/m
Plots zijn er 2 mannen in de

verlaten manege die Martine
laten zien en voelen wat

dresseren is.
Grieks

06-320.321.30 - 50 et p/m

de super-
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelsteweg naar sex-
vrienden en -vriendinnen.

Probeer het maar...op
06.320.324.30. Trouwens

als je nog andere ver-
langens hebt, dan is er de
beste, De Heetste Box van

NL. op nummertje
06-320.328.29 (50 et. Pm).

Wat Grieks
is leert Tina als ze na aar-

zelend verzet toch laat
merken wat ze wil.

06-320.323.84 (50ct. p.m.).
2 Atletische knullen dou-

chen samen. Het wordt hun
eerste waanzinnige

homo-belevenis
06-320.3,21.33-50 et p/m

de wip-in 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 ct.pm)
Ze heeft zon sexy hoog

opgesneden

Gympakje
De man laat Wendy nablij-
ven voor die ringoefening.
06-320.323.85 (50ct.p.m.)
Meisjes zoeken sexcontact
Sexcontact lijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
2 knullen vinden elkaar

aan het
naaktstrand

Als het donker wordt gaat
het...ongeremd

06-320.323.86 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
Sexrelatielijn

06-320.320.44 - 50 et p/m
Tiny geniet, dié

Lenige knul
met die gladde huid doet het

veel wilder dan haar
man.

06-320.326.73 - 50 et p/m.
Direkt snel sexcontact!!

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

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

Op zoek naar 'n hete meid?
Bel

Sexdating
06-320.326.33 - 50 et p/m

Partnerruil in 1 kamer.
Loes en Inge beleven het

luidkeels met alle partners.

Hoogtepunten
06-320.326.71 - 50 et p/m.
Met 2 mannen in een lege

bungalow ontkomt Brigit niet
aan hun vreemde wensen.

Grieks
06-320.326.70 - 50 et p/m.

Bel
06-320.326.66

voor 'n sexafspraak met 'n
lekkere meid. 50 et p/m

Zoek je een leuke vriendin?
Bel de

Flirt box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Versier
een afspraakje,

bel de afspreekbox
06-320.330.77 - 50 Ct p/m

John kijkt toe als zijn
vrouwtje

Lesbisch vrijt.
Zo zag hij haar nog nooit.

Doet hij mee?
06-320.330.52 - 50 et p/m.

Een knappe gehuwde dame
beleeft de totale
overgave

op de S.M. zolder
van een knul.

06-320.330.51 - 50 et 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 en de

waar gebeurd.
06-320.328.01

50 et p/m
Meegenieten: meisjes onder

de douche
06-320.328.88

50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
De afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Fijn, de box voor
Volwassenen

is terug.
De box met volwassen

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

Een bloesje en hoge hakjes,
meer niet.

Zo moet ze bedienen. Wat
doet hij dat zij zo vurig

Gehoorzaamt?
06-320.330.61 - 50 et o/m

2 getrouwde vriendinnen
douchen na het tenissen.
Ze stoeien wat en plots is

het....

Lesbisch
06-320.330.19-5 Oct p/m

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

Kontakten/Klubs
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UU!
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!!

Nirwana Escort Service
als je verzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit.

Tel. 045 - 46 33 23

'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. 04755-1854.

Nieuw-nieuw-nieuw Steffanie
en haar vriendinnen, privé en escort. Ma t/m zat. van 14 tot

2 uur. Schilberg 26, Noorbeek. Tel. 04457-3371.
3 km. van grensovergang De Plank

Privéhuis Michelle
8 leuke meisjes

Nieuw! Roswita jong en supersexy

045-228481/229680.
Club Pin Up

Sexy Pin Up girls, excl. serv. geop. vanaf 14.00 uur.
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.

Club Pallast
Rijskweg 1, Lemiers (Vaals). Tel. 04454-1195.

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.

Contactburo
Limburg

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

Tel. 04499-3003.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

045-326191
Escortservice. All-in.

Brigitte
Privé 045-254598.

Rosita
Wees lief en breng een

roosje mee, 045-721759.

L'Aventura
Met nieuwe leiding en nw.
meisjes. Heten u van harte
welkom. Tev. is er nog pl.
voor een leuk meisje.
Hoofdstr. 103, Amstenrade
(Hoensbroek). 04492-4922.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Contactburo
Geleen

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

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

Vera
Privé, Tel. 04754-85818.

Zakenmensen
kiezen hunprivé-adressen
bij bem.buro Venus. Inschr.

dames 043-257299.

Peggy Privé
Nieuw meisje aanw. 04490-
-74393. Ma.-vr. 11.00-19.00

uur. Tev. ass. gevr.

Privé en escort
045-720916

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

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Bij Fortunast. 04490-23203.

Privé Cherry
ook soft SM

open ma. tot vr. 11-24 uur.
tev. meisjes gevr.
Tel. 045-462805.

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

Diana Privé
045-320343

nu met nieuwe
aanbiedingen.

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

Gezellige
dames

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

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

Meisje aanwezig

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

Tel. 045-423608^,.
NIEUWÜ NIEUWÜ

Melanie
v.a. 10.00 uur, ook zat. e"

zond. 045-721759^J
Escort

045-729532
Maandag t/m vrijdags
J. vr. volslank ontv-

thuis
Tel. 04406-41jng^J

Nieuw Escort j
vanaf 19.00 uur

045-324481
Wat VERKOPEN? AoW"
teer via: 045-71996&_^-

Campagne 1989. ")
Wat ik doe met mijn epihfs"''

'Als ik aantik heb $

menseü

Steun de ëpilepsiebestrijding. Dit jaar is ons
thema: sport. Laat vooroordelen niet meespe-
len. Ruim 90.000 Nederlanders hebben epilep-
sie. Nog veel meer hebben er dagelijks direct
mee te maken. Uw,steun is onmisbaar.

1 $W$ ¥ NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
%v&Pf DE MACHT VAN HET KLEINE

" ''/as "»►** Postbus 9587, 3506 GN Utrecht

Rrrtózend
gemakkelijk:

mm --4iP 1 ■ *l

p^ ti^ betalen
__ISH_H __^H

jJBI Kr '...:' __^ .______^___^_____fe_. _^mm^^^m^\

rIUSCcirQ.
Pluscard:

De Pluscard van de Spaarbank maakt uw leven maar op. Alles tegen gegarandeerd delaagste pri.'
een stuk gemakkelijker. U betaalt - waar u ook Grrrenzeloos betaal- en zen- e^s vliegreizen boekt u tegen het scherpste
bent - eenvoudig met uw handtekening. Alles: ■■■ reisgemak, inclusief uit- tarief. En u krijgt een gratis abonnement op het
een diner in een restaurant, een nieuwe CD0f... gebreide hulpverlening Pluscard Select Services Magazine,
een paar babyschoentjes. Meer informatie? Ga dan even langs het

De Pluscard geeft u ook zekerheid. Zokunt Prrrompte sleutelring- dichtstbijzijnde kantoor van de Spaarbank oi
u 24 uur per dag rekenen op internationale hulp- service- gebruik debon.
verlening. En met de sleutelringservice komen ______■■ verloren sleutels worden —__-___-____■_— —«« — — "-*'verloren sleutels weer veilig bij u terug. Alles bij n_>tip« tpr_it»hp7r»-<.H -_. » j i _i " _ i wel„ , , cTrt " it i

netjesïerugDezorgd. I Ti de pluspunten van de Pluscard spreken mi]we'
elkaar kost dat u maar f. 40 - per jaar. Heel aan- J^\;aan Graag ontvang ik meer informatie.trekkelijk, nietwaar? Pluscard Select Services: ■

M m/vMaar u kunt de faciliteiten ook nog uit- I Naam

bre.den. Voor slechts f. 5,85 per maand profiteert g Rrrrazendsnelle Shop- i 'T^'a ~~~"~~~'
u van de Pluscard Select Services. Een compleet ■■■ ping Service, voordelig I e :pakket van services en diensten waarmee u als kopen via detelefoon. . I ~~~~~^
houder van de Pluscard kunt genieten van vele V* leleroon

extra voordelen. De Shopping Service bijvoor- v1._»0 ,-_>;"_. t^o^ Aa OÏ Ineen cnveloP zonderpostzegel zenden aan:

beeld, waarmee u via de telefoon al gauwtiental- ■§■ 1^c"rieven ! T?^ ""'"**, iii iii i SCnerpSie tarieven. ■ Antwoordnummer 20,6200 VB Maastricht. -— tlen tot honderden guldens bespaart op de aan- " ml^ mm m m m m m ■«■ I
schaf van bijvoorbeeld een nieuwe tv, wasma- m Grrratis 4x per jaar het ~~
chine, computer, een set tuinstoelen en noem ■■■ Pluscard Select Services

Magazine.

De Spaarbank Limburg en dePancratiusbank doen meer voor eigentijds betaalgemak "spaarbank



Duitsland 1
C 3f1 eute-
r* Unter der Sonne Kaliforniens.
r^erikaanse serie. Afl.: Lügen haben
l^rze Beine. (herh.).
j?5 Bewegung macht Spass.

Afl. 8.ilte Heute.
'Ihc ARD-Ratgeber. Reise. (herh.).

5 Mosaik-Ratschlage. Vandaag:
li nnren 'n verzorgingshuizen.

n'g0 Sport-extra. Met Tennis: Inter-
zonale Franse kampioenschap-

Ul "■ vanuit Roland Garros in Parijs.
J*'- Uitloop van de uitzendtijd is
,°9elijk. De reginonale program-
te? _? kunn©n als gevolg hiervan la-r beginnen!
l/jj! Tagesschau.
I?'S Trickparade.

Ser Simon & Simon. Amerikaanse
18 3'e- Afl.: Hoppe, hoppe Reiter.H.ier und Heute. Actualiteiten.

i (j | Liebesgeschichten. Serie ver-
Ij ?ln- Vandaag: Die andere Frau.
Au Commissaris Goedeke. Serie.

presser auf vier Beinen.
Ïq'q? Programma-overzicht.

n" ö ""Dingsda. Quiz met Fritz Eg-

Jl'S kontraste,
rw Magnum. Misdaadserie. Afl.:
bin k

en ist ein Roman- Omdat Ro-
I s„. Masters het gasthuis aan de

Wfster Bettv Windom aangebodenen moet Magnum eruit trekken en
t

ari laten staan-
On Ia9es*henien. Actualiteiten.

n'" Sport-extra. Met Tennis: Inter-
Pena'e Franse kampioenschap-

k^^ ■ vanuit Parijs, samenvatting.

23.30 Der Kandidat. Tv-spel van Tho-
mas Engel naar een roman van Gus-
tave Flaubert. De gepensioneerde
bankdirecteur Rousselin heeft ge-
noeg van zijn rustige leven en wil de
politiek in.

01.00 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff-

" Fritz Egner in 'Dingsda'.
(Duitsland 1 -20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
v°or ten CAI-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

% * zwart/wit programma
00 * stereo geluidsweergave
-r-j. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling
TELEVISIE

Ned!rand 1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57
L uerlarid 2: 31 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10en 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.qq SCn°oltelevisie. Met om:
erm..Mi,'euleer. Natuur, wat doe je

din„ ,°n Technologische opvoe-
-1?.3 9- Les 8.

Af| ■rr e woudlopers. Engelse serie.
?.S". iP regenmaker.
«■OO ?.'euws-'B.os ''k Tak. Animatieserie. Afl. 274.
Vand * Station. Kindermagazine.
$tatjoaag: compilatie van de beste

1 -3s i?s van net afgelopen seizoen.
8-4Soortefilm-Ie J?*3 ne* terras. Seniorenmagazi-
Tirnnnft: UitstaP naar Bokrijk; Lia
ke, d^errnans; Portret van Yvonne-

Conc'erge van het stadhuis te
Sers 38"1; De harmonie van 55-plus-
-9a st

n 2|chem; Fit-o-meter. Muzikale
8-25 1 : Miel<e en Rita de Neve.

,9en J*ott°-winnaars. Mededelin-i9'3o' K,r.°9rar nma-overzicht.
°-00 Meuws-<tiecJ Reders mooiste. Engelse co-|ichtij!*erie- Afl. 9. Een reünie van zijn
r'n.9er? Is de aanleiding om herinne-
JeqP, aan Franks avonturen in het*4J5 r °P te halen.

h|6tAmaffloer over de vloer- Vanuit
tiet utWerPse Zuid praatLuk Saffloer
% c 'chel Apers, stichter en bezieler
1 a's Montv en Cartoons, en

9er Var> de Ghinste, wereldreizi-
%r. m 9erenommeerd publiciteits-

k ■ w.m.v. Johan Verminnen.lil

21.15 Tien voor taal. Taalstrijd tussen
bekende Vlaamse en Nederlandse tv-
presentators.

21.55 Mobiele mensen - auto. Twee-
wekelijks programma over de auto.
Met: autonieuws, vergelijkende test,
droomwagen, oldtimer en reportage.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45-22.50 Coda. Irena's song, van

en uitgevoerd door Mare Matthys.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 De levende wildernis. Natuur-

filmserie. Afl. 1: Onbekend Australië.
16.50 Derrick. Duitse krimiserie. Afl.

3: De man uit Rome. (herh.).
17.50 Tele-special. Yesterday once

more, terugblik op Richard en Karen
Carpenter.

18.25 Groen en grondig. Wekelijks
agrarisch magazine.

18.40 Toekomst in de telecommuni-
catie. Cursus. Vandaag: Zakelijke te-
lecommunicatie, (herh.).

19.00 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 42.

19.05 We gaan naar Rome. Serie
over o.a. de Wereldcup vanaf de start
in 1930t/m het 13etoernooi in Mexico
1986.

19.27 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
48: (slot). Opa 70!! Het familiefeest
t.g.v. de verjaardag van Opa moet ge-
heim blijven.

20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.27 Terugkeer naar Eden. Australi-

sche miniserie. Afl. 3. Tara en Greg
keren naar het landgoed Eden.
(herh.).

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

22.05 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.35 Sport extra. Whitbread race

rond de wereld, korte sfeerbeelden.
22.44 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
22.45 Dear John. Amerikaanse come-

dyserie. Afl. 3: Gewetenscrisis. John
en Wendy blijven doen alsof zij ge-
trouwd zijn om hun zoontje meer kans
te geven bij de toelating voor de kost-
school.

23.15 Eureka. Afl. 4: Gezondheid en
vrije tijd in de toekomst.

23.50-23.55 Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
11.03 BSensation in Morgan's
Creek. Amerikaanse speelfilm uit
1943 van Preston Sturges. (herh.).

12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
te-Nachrichten.

13.45 Reisebilder aus der DDR. Kö-
penick - wo Berlin am grünsten is.
(herh.).

14.15 Schaufenster 3sat. Wissen-
schaft im Kreuzverhör: Aufbruch oder
lllusion der Raumfahrt.

15.10 Max H. Rehbein. Action. Die
Dynamit-Dynastie, reportage over de
beroemdste dynamietspecialislten ter
wereld, (herh.).

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

mer. Tekenfilmserie. Afl.: Immer Arger
mit den Möwen.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Schenk mir ein Buch. Zehn

Jahre Preis der Leseratten, jubileum-
programma.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lande-
ren.

17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Pension Corona. Duitse serie.
Afl.: Fauler Zauber.

18.20 Pension Corona. Duitse serie.
Afl.: Ein Heiratsantrag.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage.
20.15 Sein Freund, der Roboter.

Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
David Greene. Natuurkundige Prof.
Carl Forrester heeft een robot ontwik-
keld, die sprekend op een mens lijkt.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kennzeichen D. Reportages uit
oost en west.

22.40 Deine Lippen haben Augen.
Documentaire over de tot standko-
ming van Dantons Tod van Georg
Büchner.

23.50 ""ZDF Jazzclub. Gala t.g.v. de

60e verjaardag van Oscar Klein.
00.55 Heute.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

" Erich Schwarz en Klaus Schwarkopf in 'Der Kandidat'.
(Duitsland 1 - 23.30 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m) . 'Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ookfrequenties AM- en FM-zenders Radio 1)>
Radio 3: 103,9en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)Omroep Limburg: 95,3 en 100 3 mHzBRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93 7--97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 enwrln^o 7 KG 49'26 m (6090 kHz)WDR 4: 93,9 en 91,9 mnz '

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 131.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

363.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Jack Kerouac. Canadese do-

cumentaire over deze schrijver.
20.40 Beroepen om te slagen. Deel

2: Spitstechnologie: Leer je dat auto-
matisch?

21.10 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 19: Semmeln und
Aufschnitt.

21.40 Programma. Van de, Groene
Omroep.

22.20-22.50 Huizen kijken. Reeks
over bouwen, verbouwen en wonen.

België/RTBF 1
14.00-14.20 Schooltelevisie. 16.45 Va-

caturebank. 17.10 Nouba nouba, kin-
derprogramma met de tekenfilms Le li-
ve de la jungleen Kimbo. 17.30 Cam-
pus show, Amerikaanse comedyserie.
Afl.: l'Etudiante-conseil. 18.00 Les an-
nées coup de coeur Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Tremblements de
coeur. 18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten. 19.20 Uitslagen lotto en joker.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Actualités a la une. (herh.). 20.10 Les
Kennedy du Massachusetts, 6-delige
Amerikaanse serie. Afl. 4. 21.00 Le Mu-
sée d'Orsay, 6-delige documentaire

over hetParijse museum. Afl. 2: l'Aven-
ture impressioniste. 21.55 Livres par-
cours, literair magazine, (herh.). 22.25
Atletiek: 20 km van Brussel. Commen-
taar: Lambert Micha. 22.45 Laatste
nieuws. 23.00-23.05 Bourse, beurs-
berichten.

" Lu/c Saffloer in 'Saffloerover de vloer. (België/TV 1 -20.25 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Agrarisch Nederland. Afl. 6.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalle-tv. Skiednis.
14.20 Anderland. Afl. 8.
15.15 Jong zijn, zelfstandig worden.
Les 2.

15.45 (TT)Slapen kun je leren. Les 5.
16.00 Studio sport. Tennis, Roland
Garros.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 De Sefardim. Documentaire
over de Spaanse joden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Studio sport. Tennis, Roland

Garros.; Wielrennen: De ronde van
Italië.

20.00 ""Journaal.
20.25 Eurovisiewedstrijd. Voor jonge

musici, vanuit Wenen.
22.50 NOS-laat. Actueel magazine.
23.35-23.40 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Fritz Wepper en Ute
Christensen in 'Derrick'.
(Nederland 2 - 16.50 uur)

TV5
16.05 Tennis a Roland Garros. 19.00
Carte verte. 19.30 TVS Infos et météo.
19.40 Papier glacé. 20.00 Teil quel.
20.30 Echo. 21.00 Sports. 22.00 Jour-
nal Télévisé et meteo. 22.35La Marche
du siècle. 00.15-00.45 Euro Sud.

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.
14.45 Edge of the Night. Feuilleton.
15.15 As the world turns. Feuilleton.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Are you being served.
19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Midway. Amerikaanse speelfilm

uit 1976 van Jack Smight. Het jaar is
1942 en Tokio is zojuist gebombar-
deerd door de Amerikanen. Garth
vreest een vergeldingsactie en al snel
blijkt dat de Japanners 'Midway', de
belangrijkste basis van de Amerika-
nen in de Pacific, willen overmeeste-
ren.

22.40 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie.

23.10 Journaal.
23.20 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.
23.50 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. 13.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 10. (herh).
11.20 Schooltelevisie.
12.25 Ak-zwo. (herh.).
15.50 Teletekst-overzicht.
16.15 One world. Discussie.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Die Mutter und Ihr Prinz.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 7.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

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

daadserie. Afl.: Calderones Rückkehr
(1). Bij toeval komt het buro erachter,
dat Sonny Crockett als eerstvolgend
slachtoffer op de lijst staat van een
huurmoordenaar.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Sport in Westen extra. Turnen.
22.35 Kunststücke. Alles neu macht

der Meu, videofilms op rijm.
23.05 Frau/Mann des Monats.
23.35 In Zukunft. Konsumenten alles

Lander vereinigt Euch! Documentaire
over de boycot als nieuw politiek wa-
pen.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale:
Les organisations patronales. 19.30
Journaal, met simultaanvertaling in ge-
barentaal, weerbericht. 20.00 Concert
21: The Jeff Healey Band. (herh.).
20.30 Musiques; Finale van het vijfde
Eurovisie Concours voor jonge musici,
rechtstreeks vanuit Wenen. Commen-
taar: Benott Jacques de Dixmude. Met
het Orkest van Radio Oostenrijk 0.1.v.
Pinchas Steinberg. 22.30 Weerbericht
en beursoverzicht. 22.35-00.40 Ciné-
Club: Aspects du cinéma Hongrois:
■Un conté defees Hongrois, Hongaar-
se speelfilm van Gyula Gazdag. De jon-
ge Andris groeit alleen bij zijn moeder
op. Wie zijn vader is, is niet bekend.

Radio 1 radioElk heel uurnws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 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.Nw5).
12.55 Meded. t.b.v. Land- enTuinb. 13.10 Echo-magazine.
VOO: 1,4.07 Nieuwsradio. (17.30
Nws). 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; 16.04Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen.lB.o4 Boeken;
1903 Passages, passanten. 20.03Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04 Angelique.
12.04 Steen & Been Show. 14.04

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
"00-13.05 Nieuws voor doven en

„"'echthorenden.

'5s Rondom tien. Praatprogram-
?a- Thema: Kinderen van de oorlog, 2)(herh.).
'*1 Ja, natuurlijk Extra. Vanessa

natuurdocumentaire over
ffi vlinder.

'°5 Rowena en de zeehond. En-
»e|se serie naar het boek van Rowe-
"a Parre. Afl. 5. Door een misver-stand met tante Miriam heeft Bernard
Sloten terug te gaan naar Canada.

I?7n'ena is er9 teleurgesteld, (herh.).
\}'a ""Journaal.

"£° Nationale jeugdvoetbaldag
'"0. Impressie vanuit het P.S.V. sta-

,,!?" te Eindhoven.
'"°4 Disney Parade Tekenfilmma-Ja*ine.

IB'n*1 B'n* °P de groei.
1&'?° ""Journaal."l ° (TT)Kerkepad. Vandaag. Ker-, en in de Friese wouden.

19.51 Mother and son. Australische
comedyserie. Afl.: Maggie gets the
milk. Arthur ontdekt, dat Maggie
maaltijden heeft geregeld via 'tafeltje
dek je.

20.24 Het verre paradijs. Engelse mi-
niserie. Afl. 2.

22.10 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.41 Tussenspel. Addie de Jong, or-

gel, speelt Koraalfantasie over Jesu
meine Freude, van Bartmuss.

23.00 ""Journaal.
23.10 Voices. muziekfestival.
23.36-23.38 Huizen van Oranje. Hui-

ze Von Wied te Scheveningen.
(herh.).

*Holly Aird in 'Rowena en de zeehond. (Nederland 1 -

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 56.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.:

Les 7.
15.25 Turnfest-Magazin.
15.45 Eine Welt für alle. Wer zahlt fürj

die zerstörte Umwelt? debat uit dei
Bergen-conferentie over het milieu in j
de jaren '90.

16.30 Die Bewegung der Methodis-
ten. Afl. uit de serie Die Christen.

17.00 Zoom. Engels magazine.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 7. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Natuurfilmserie.

Afl.: Neushoorns.
18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Vis a vis. Duits/Frans magazi-l

ne.
20.15 Reiseweg zur Kunst. Enge-!

land, culturele serie. Vandaag: Oost-i
Londen.

21.00 Südwest aktuell - Neues umi
Neun.

21.15 Indianapolis. Amerikaanse
speelfilm uit 1968 van James Gold-
stone. Frank is coureur en gewend te
winnen.

23.15 Ernahrungsphysiologie. Afl. 4:
Vom lebenserhaltenden Wasser.

23.45 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Drs. C.H.E. Vogelzang, alge-
meen directeur van het Nederland-
se Rode Kruis. (8.00 Nws.). 9.00
Continu klassiek. 11.00 Concert-
zaal. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00Nws. 13.02 De klassieke
top tien. 13.30 Belcantorium: Og-
nennyi angel, opera van Prokofjev.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 In
kleine bezetting. 18.00 Nws. 18.02
Lied van de week. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd - vocaal. Horster Mannenkoor.
19.10 Pianomuz. 19.30 Muziek en
poëzie uit Rusland. 20.00 Nws.
20.02 Onvoltooide zwanezangen
(2). 21.30 De signatuur. 22.30 Or-
gelconcert. 23.10-24.00 Muziek
van eigen tijd.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Salon de tango.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Teksten uitleg. 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 De kerk in
de binnenstad. 13.30 Leerhuis.
13.40 Dagvaarding. 14.00Rondom
het Woord. 14.30 Het Griekse vuur.
15.00 Schone wereld. 16.00 Op de
rand van het recht. 16.30 Ombuds-
man. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-

gazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Vers op vijf. 18.20 Uitzending van
D'66. 18.30 Vertel me wat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenlandse werknemers. 20.30
Deutsch direkt. 21.00 Mest en mi-
lieu. 21.30 Het andere Europa.
22.00-22.30 Landschappen tek. en
schilderen.

SSVC
12.20 International Golf.
13.00 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murder she wrote. Afl.: Mour-

ning among The Wysteria.
15.10 Brave new Wildemess.
15.35 A Kind of Living.
16.00 Children's SSVC.
16.30 Phoenix Hall.
17.00 Docurama. (Nieuwe serie).
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 ASense of Guilt.
22.00 News and BFG Weather Re-

port.
22.30 The War Within.
23.20 Miami Vice.
00.00-00.30 Hit and Run.

RTL Plus
: 06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

E 06.05 Tammy, Amerikaanse serie.
E (herh.).
E 06.30 European Business Channel.
E 08.35 Tele-Boutique. (herh).
E 09.10 Die Springfield story. Ameri-
E kaanse serie. (herh.).
E 10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
| (herh.).
| 10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse: serie. (herh.).: 11.00 Gutgeht's. Gezondheidstips.:'11.25 Heathcliff, der Kater. Ameri-

kaanse tekenfilmserie, (herh.).
E 11.45 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie, (herh.).
E 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
j te RTL-Orkest.

E 13.00 Tele-Boutique.
E 13.30 California Clan. Amerikaanse: serie.E 14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie,
E 15.00 Spingfield Story special. Een

kijkje achter de schermen van deze
serie n.a.v. het uitzenden van afl.
1000 vandaag.

E 15.10 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
E serie. Afl.: The great kow tow. (herh.).
E 15.30 Spiel mit.
E 15.40 RTL aktuell.
E 15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Ë 16.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: lm Kaufrausch. (herh.).
■ 16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Die
| Stadt der Gesetzlosen.: 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.: Was sich liebt. (herh.).: 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.■ 19.05 Weerbericht.
■ 19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-
■ rie. Afl.: Die Boxmeisterschaft.

" (herh.).
■ 20.15 Glückwunsch 11. Die Lummel
■ machen Ferien, Franse speelfilm uit; 1982 van Claude Zidi.
! 22.00 Explosiv. Magazine met Olaf

Kracht.
: 22.45 RTL aktuell.
i 22.55 Agent trouble - Mord aus Ver-

sehen. Franse speelfilm uit 1987 van
Jean-Pierre Mocky.j 00.25 Flucht in den Abgrund. Franse
speelilm uit 1983 van Daniel Duval.

j 01.45-01.50 Aerobics.

Sat 1
i 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30| SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-: daag: Miss Pacific Bank. 09.00 SAT.IiBliek. 09.05 Love Boat. Vandaag: Ki-
■ dermadchen April und die Schreckge-
■ spenster. 09.50 Teletip Test. Aansl. Ihr
■ Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
[ SAT.I Teleshop. 10.30 Wir hau'n den
i Hauswirt in die Pfanne. Duitse speel-
i film uit 1971 van F.J.Gottlieb. Aansl. te-
jkenfilms. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
iBörsë. 14.00 Programma-overzicht.
i 14.05 Koalabarchens Streifzüge. Afl.
■ Pamie ist veriebt. 14.30 Teletip Geld.
■ Aansl. Horoskop. 14.40Love Boat. Afl.:
i Hilfe, ich habe drie Frauen. 15.30 Ver-
i Hebt in eine Hexe. Afl. Hexe mit kleinen
i Fehlern. 15.55 SAT.I Teleshop. 16.05
iBonanza. Afl.: Die neue Mrs. Cartw-
i right. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nach-
i barn. Australische serie. Afl.: Das Erb-
i stück. 17.35 Teletip Auto. 17.45 Pro-
■ grammaoverzicht. 17.50 Cannon.
iAmerikaanse misdaadserie. Afl.: To-
■ dessprung in Acapulco. 18.45 SAT 1.
iBliek. Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
■ Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter. Aansl.
■ SAT.I. Bliek. 20.00 Feste feieren. Afl.
i Maifest. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Das:Domino Komplott, Britse speelfilm uit
i 1976 van Sanley Kramer. 22.30 SAT.I
;Bliek. 22.40 V - Die Ausserirdischen

Besucher kommen. Amerikaanse
science-fiction-serie uit 1983 van Ken-
neth Johnson. 23.30-23.40 Program-
maoverzicht.

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.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Junior Kick Start.
12.30 Volgens aankondiging.
13.00 News and Weather.
13.05 Secret Rivers.
14.00 News.
14.30 Prague Spring: Absurdistan.
15.45 Fruity Passions.
16.15 Who sank the Lusitania?
17.00 Advice Shop.
17.35 Volgens aankondiging.
18.00 Newsround.
18.10 Expo.
18.35 Volgens aankondiging.
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 The Chain.
23.30 Newsnight.
00.15 The Late Show.
00.55 Weerbericht.
01.00-01.05 Wednesday's Viewing.

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
special, vooruitblik op het WK voetbal
1990. Deel 3. 09.00 EK turnen voor da-
mes vanuit Athene. 10.00 Frans Open
Tennistoernooi vanaf Roland Garros,
live. 19.00WWF Wrestling. 20.00 Auto-
sport: Grand Prix van Monaco voor for-
mule 1-wagens, samenvatting. 21.00
Eurosport what a week. 22.00WK spe-
cial, vooruitblik op het WK voetbal
1990. deel 4. 22.30-01.00 Frans Open
Tennistoernooi vanaf Roland Garros.

Super Channel
07.00Daybreak Europe 08.00 News on
the hour and Goodyear weatherreport.
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. Mountainbiking.
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 3From 1 at
5. 17.15 MTV's Afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
Afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 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 Besinnliche Worte. 09.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frisch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde.
Wasser für die Wüstenlander Mee-
reswasserentsalzung in Oman.
14.25 Musikzeit heute: Orches-
terklange aus aller Welt. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05 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 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +
Musik Non-Stop. 00.00-01.00
Traumtanzer. .
Duitsland WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Kennisgeving van de aanvraag en van de ont-
werp-beschikking naar aanleidingvan deze
aanvraag om ontheffing.

Voornemen.
GedeputeerdeStaten zijn voornemens aan:
hetWaterschap Zuiveringschap Limburg te
Roermond - onder voorschriften - ontheffing
te verlenen ten behoeve van het maken en in-
werking hebbenvan een knijpconstructie ten
behoeve van het transportsysteem Wijlre
(BS 57035).

Tervisielegging.
De aanvrage, ontwerp-beschikkingen andere
relevante stukken liggen ter inzage vanaf 29
mei 1990 a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize
van Gulpentijdens de werkuren en daarbui-
ten op de aldaar gebruikelijke plaats en tijd,
tot het einde van determijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
iedertot 30juni 1990schriftelijkworden inge-
diendbij GedeputeerdeStaten, Postbus 5700,
6202MA Maastricht.Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 23 juni
1990 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaarmaakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

en Wim^
IN DE

LIMBRICHTERSTRfifIT - SITTfïRD
SPEKTAKULAIRE LOTERIJ VAN 7 MEI T/M PINKSTEREN

Wekelijks voor honderden guldens aan prijzen:

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

-"LETOP! Oppinksterzaterdag wordenom 17.00uur (EN NIETom 16.00uur zoalsop de loten
vermeld staat) eerst de weekprijzen getrokken en daarna de HOOFDPRIJS: 6611
VIDEOCAMERA t.W.V. 2198,-. Deze hoofdprijswordt getrokken uit alle loten
van detotale aktie, waarop nog geen prijs gevallen is.

WAT MOET U DOEN:
Koop dus TOT PINKSTEREN bij de 42 deelnemende winkeliers herken-
baar AAN HET GROENE RAAMAFFICHE. VOOR lEDERE BESTEDE ’lO,- ONTVANGT U
EEN GRATIS LOT. (Bij aankoop van b.v. ’lOO,- ontvangt u 10 loten etc.)
Na hetlotvoorzien tehebbenvanuwnaam enadres,deponeren in dedaarvoorbestemde
bussen bij de deelnemende winkeliers.

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

Kom koop en win bij een van de specie ..zaken
VfiN DE LIMQRKHTERSTRfifiT SITTfiRD

HHSjSES^ Hengelhoef

H F- F l^CULCilctllUl
■M____H_9__B_______^ hl

Hengelhoef, da's pas vakantie puur natuur.

Ewwmr^SSWS^mmmm
tijdens uw verkenningstocht doorheen 300 ha natüur-

mlÈwm%mË&SÊ schoon in Belgisch Limburg ontdekt u tal van attrakties
zoals de visvijvers, het miniatuurtreintje, de dobberton-

isBË\^!È nen i het mini-racecircuit... Zonder het subtropisch
dj*. NJ^^ rekréatiebad met een konstante temperatuur van 29°Cen

*s_K'*-' I de heerlijke Belgische keuken te vergeten.
jpy Î*^ Hengelhoef, da's pas een verrassend veelzijdige vakantie.

Mj^p^y V°or de hele familie.
Ontdek dit paradijs tijdens de maanden mei en juni tegen

§É 'Ej-dfi uitzonderlijk lage prijzen. Dan kunt ü Hengelhoef groeten !mm
i

25% 10%
>s« Op midweekverblijven Op weekendverblijven

m>^ y e""TE" (van maandag tot vrijdag) (van vrijdag tot maandag)
l\ Vl"y Voorbeeld: verblijf Voorbeeld: verblijf

""T*" v*^ A__/\. yy 2 personen in studio 2 personen in studio

J JJ^ -193 Fl- -260F1-
-""V H_r,_u_.__oJ7 Bel nü voor reservatie of inlichtingenOX HOUTHALEN * f WL dL-~*sgft_J \0932-11-38.01.66*| ' 'ii i fni i iiiiiiiiii M

\ V^*~ ' -»_,^" -i___ f~\ry?*

V^-S-mS ____H_|Bkw^ H^Hffifa^ant>e puur natuKK^Stó':. Vh
**______. "■ J'MH HÖ_PW' :__■ *4___S_p* -3_§___m __ÉÏ__P^

j _____________J____l JHk ___L_t_____B__k. ___________ R_____H Kl.' taal

_3Pv ■

■ . 1 1

Steun de nationale AVO-collecte: 21 t/m 27 mei fTATW/TOÏI
\jjSF -.. _^/l^ Js^ /&M\ Gehandicapt? ledereen kan het overkomen.

U^Y^SiSSP^/ r^ \üa!3J%. avo helpt daadwerkelijk; bij werk, scholing, fccr 'Z^k

' \ _^r^^r^ recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.

M II <H^^Ji»i AV0, te1.(033)75.33.44 INTEGRATIE
fcnPïll l Z^^*=^o l Beschermvrouwe H.M. deKoningin GEHANDIKAPitH

'Wie geeft denkt aan een ander' &Bso*

9i&Q9rPfH WV HUISde2.II ikitji H .„--n-.-, „. Hl£k __J_P__fl ■ rvmA i _t_—-E I ü CTCM __■ NETTO IN albssmg m maandenm EXTRA LAGE LASTEN WÊ handen %x m/ 72x 48x 24x m
WM. O*» CM _LfVD_^Tt_fC__TCKf Jlllf WmwÈï^mÊmmmmmmmm 2e en 3e hypotheken m 2.500, ,2,--jllJ|

'- U bentvrij in de besteding.Dit kan „ocniCT '^ 7-500.- * 140,- 154,- 204,- 359,

M voor alle privé-doeleinden, auto, caravan, n
KREDI*T

mm„ lim,„ril '' 10.000,- 172,- 186,- 205,- 272,- 479,-
-& boot, verbouwing, huishoudelijke ;:r BEDRAG LOOPTUQ IN MAANDEN ygé 12.500,- 207,- 225,- 248,- 333,- 592,-

-aanschaf, meubels enz. 240 x 180 x 120x'',■/■ 17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,- ,V'>"''
.n/w. «t <m *_._. 20.000,- 332,- 360,- 398,- 533,- 947,- \ -,'",;'

EENVOUDIG! /*«* "f" If "f-" «oon' 4)5,' 450)' 497,1 666;, JM; ; ...;
.a.i/w,- ;/o,- iw,- «v 30 000. 499- 540- 597- fIOO- f 4_?f -:*U belt ons (ditkan dagelijks van 20.000,- 235,- 254,- 299,- Sm fifi? m ril' IK7 MM9.00-21.00 uur) en beantwoordt enkele «m, ?q/ «r. W 40.000,- 665,- 721,- 796,- 1067,- 1895,-

-vragen. Uw lening is dan meestal §^\ ’„'. ££ SaWH- «Oft- «7»,- »6*,- 1305,-2M%-
-binnen 1 daggeregelden desgewenst soooo'. 588- 635- 748- enz elleki jaarrentevanal 12,1%
uitbetaald. 75 000- 882- 952- 1123- Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame

rucisnrc-T __»% aanschaf, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.UloKHtt T ENZ-
Moonen Fmanderingen garandeert u Ook andere looptijden (vanaf 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240maanden jzijn mogelijk. NETTO IN U betaalt eflekt theor.
informatie bij werkgevere.d. Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN permnd. rente loopt

toZffdSX* afhankelijk van de waarde van uw woning 5.m,. 100,- 14,6% 75* §:
(bij ons géén 'hketwerk'j kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x_ 15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL r'JÊfc 20.000,- 400,- 13,6% 72%
Moonen Financieringen werkt voor u r~ ' ""V'" ' -^F% , £5f°0-' %£"' "'** J?"geheelkosteloos. Dinkzij onze /_~ ___■__-_._ _. __. m / 30-000'' 600>' 13,6% 72x

kontakten met 20finanders enbanken ■ W%JÊf9 K. f9JL*WmTm\ê\ +M / 40-00°r 800'~ 13,6% 72x
is uw kans van slagenbij ons het / UË£M %mÊmm %n f |f|| li 50.000,- 1000,- 13,4% 72x

grootst en voordeligst. Uwlening'is *W^Tmw WIMIwV 'mi ENZ.
bij ons meestal gratis verzekerd bij j dagelijks van 9.00-21.00 UUr bereikbaar. JM Persoonlijke leningen en doorlopend kredietoverlijden. Bovendien kunt u vrijstelling ' ' 'w ',w wiciwow. jj^, > , * „p,-fretó£a, e„

van terugbetaling krijgen bijziekte en : : — : iMK z^zonow mao^vt msamaa en
ongeval (vraag vrlblijvendprijs-opgavej meestal bij overlyden
Elk bedrag naar draagkracht voor iedereen *
van Mm 64 jaarbeschikbaarbij FINANCIERINGSKANTOORvoldoende vast inkomen of WAO. _____

ft fl 1 KM ¥ N CL N Tel- 043-636200
UUU U VJLZ3U VI Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoensbroek «Tel. 045-2250Q0»

I BODY
OPHEFFINGS-UITVERKOOP

Wij gaan helaas sluiten. Voor u betekent dit heel veel voordeeltjes.
Kijkt u maar...
VOOR HAAR
Nachtmode, bekende merken va. 25,00 Slips va. 5,00
BH's, diverse modellen va. 10,00 Hemdjes va. 9,95
Luxe lingerie, per setva. 25,00 Lady
Bikini's en badpakken va. 25,00 boxershorts 9,95
VOOR HEM
Nachtmode, van Schiesser va. 35,00 Slipsva. 10,00
American T-shirt va. 25,00 Singletsva. 10,00
Badslips Vi prijs Boxershorts va. 15,00

VOOR DE KINDEREN
Nachtmode voor jongensen Slips voor jongens en
meisjes va. 25,00 meisjes
Badmode voor de jeugd V2prijs va. 4,50

Op alle badjassen voor dames, heren en kinderen 30% korting.
In onze winkel vindt u nog veel meer, kom dus snel kijken!
De uitverkoop start op donderdag 31 mei a.s. om 9.30 uur.

Oranje Nassaustraat 14, Heerlen,
telefoon 045-712745 86^_J
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Van onze verslaggeefster
KERKRADE - De omwonenden
van de markt inKerkrade klagen
over vervuiling van de daar ge-
plaatste fonteinen. Vooral het be-
smettingsgevaar voor kinderen
die in en rond de fonteinen spe-
len baart de omwonenden zor-
gen.

waren hier twee oude waterpoe-
len, die om hygiënische redenen
zijn gedempt. Waarom ontbreekt
dit inzicht dan nu bij debestuur-
ders, terwijl er toch zo veel wordt
gepraat en geschreven over het
milieu ? Onmiddellijke sluiting
en opruimingvan deze potentië-
le ziektebron is volgens mij de
enige juiste oplossing."

sumptie. Kinderen en ook pas-
santen trekken zich van die
waarschuwing niet altijd iets
aan. Zij verfrissen zich met het
bronwater, waarin volgens een
aantal ondernemers regelmatig
urine en braaksel terecht komt.
Ook zou de gemeente het mos
bestrijden met chemische mid-
delen, die door hetpompsysteem
in de waterkringloop blijven.

Volgens wethouder Coumans
zijn er recentelijk geen klachtenEen van de winkeliers: „Vroeger

over de fonteinen bij de gemeen-
te binnengekomen. Wel werd er
een aantal jaren geleden ge-
vraagd om het mos en de algen in
en om de fonteinen te bestrijden.'
De gemeentekwam aan dat ver-
zoek tegemoet. „Het is logisch
dat het water niet voor consump-
tie bestemd is. De fonteinen le-
nen zich daar alleen al door hun
structuur niet voor. Overigens
constateer ik dat het groen er nu
weer welig in tiert", meent Cou-
mans, die en passant nog even
liet weten dat alle fonteinen in
Kerkrade aan een onderzoek
worden onderworpen.

Een flink bedrag komt tenslotte
door een meevaller die gebleken is
bij de afrekening van de nieuw-
bouw van de Stadsgalerij/Openbare
Bibliotheek. De bouwrente bleek
niet bijgeschreven, hetgeen 600.000
gulden oplevert.

HEERLEN - Het Heerlense college
heeft 2,5 miljoen gulden gevonden
in de diverse reservepotten, die het
wil inzetten voor het centrumplan.
De afspraak was dat voor het totaal-
bedrag van 93 miljoen gulden dat
Heerlen de komende tien jaar moet
betalen aan het plan, er drie miljoen
uit dereserves zou komen. Over de
ontbrekende vier ton valt in juni de
beslissing.

Grote opkomst bewoners vervuild mijnterrein Kerkrade

Het college wil 551.000 guldenhalen
uit het Stadsvernieuwingsfonds
1984. Dit betekent dat het plan
'woonomgeving Vrieheide', de ver-
plaatsing van een carrosseriebedrijf
en Rouppe van derVoort uit andere
bronnen betaald moeten worden.

'Risico's gezondheid
waarschijnlijk klein' Verder hevelt het college de DSM-

reserve van 452.000 gulden over
naar het centrumplan, 500.000 gul-
den uit de reserve 'bovenwijkse
voorzieningen', 349.000 gulden uit
een overbodig geworden welzijns-

Politie
sluit drie

drugpanden
Van onze verslaggever

HEERLEN - De politie van
Heerlen is gisteren binnengeval-
len in drie flatwoningen in de
Vossekuil, van waaruit al gerui-
me tijd verdovende middelen
werden verkocht. Het achttien
man sterke politieteam arres-
teerde negen personen op ver-
denking van grootschalige drug-
handel.

In de diverse huizen werden rui-
me hoeveelheden cocaïne en he-
roïne, plus een vuurwapen aan-
getroffen. Na verhoor werden
vier van de negen verdachten
weer in vrijheid gesteld. De an-
dere vijf, allen afkomstig uit
Heerlen, zullen nog deze week
worden voorgeleid.

Geleendenaar aangehouden

Vechtpartij na
urineren in heg

DOENRADE - Het zonder inciden-
ten verlopen Boerenstraatfeest in
Doenrade beleefde donderdag-
avond om 20.30 uur een vervelend
slot toen de rijkspolitie moest optre-
den nadat tweespannen met elkaar
op de vuist waren gegaan.

" De eerste busrit naar Weustenrade zit erop.... Foto: marcel van HOORN

Van onze verslaggeefster

KERKRADE - Volgens GGD-arts dr Jongmans lopen be-
woners van het vervuilde gedeelte van het voormalige
mijnterrein in Kerkrade weinig gezondheidrisico's. Hij
zei dat gisteravond tijdens een bijeenkomst waarop verte-
genwoordigers van de provincie en de rijksoverheid in
het Patronaat de situatie voor de bewoners van het ge-
deeltelijk met Paks vervuilde voormalige Domaniale
mijnterrein kwamen toelichten. Meer dan honderd men-
sen waren op de informatieavond .aanwezig.

viteiten op het Lauraterrein in
Eygelshoven. Daarbij bleek dat de
grond vervuild was met Paks.
Hoofdoorzaak daarvan is het ge-
bruik van pek bij de briketfabrika-
ge.

Op het terrein waar vroeger de Da-
maniale Mijn stond, werden tussen
juni 1989 en april 1990 proefborin-
gen verricht. Aanleiding hiervoor
waren de gegevens over de gevol-
gen van de zogenoemde nevenacti-

Trouwen
'Jip ,af voor een virus heerst ere afdeling Bevolking van

.j,Y andgraafse gemeentehuis?
kz eVan ambtenaren die op
iL afdeling werken zijn te-
\ arnbtenaren der burgerlij-
W nd en dus bevoegd om
lja Sen in de echt te verbinden.
*i8 r twee van henzijn langdu-
dig le,c> een van hen gaat spoe-
fy met zwangerschapsverlof
W eer een ander is vertrokkenr

ß
de gemeente Onderban-

over: één ambtenaar
loei nsen mao trouwen. (Hoe-

Gybels dat offi-
l«»i(t(10o'c noa mag.) Kortom, el-
iOe^~ als er mensen willen troü-
tet terwijl die ene ambtenaar
KrV} ATV-dag heeft. Van-
hath at de raad donderdagh r<? slissenofde ambtenaren

'h%rt ederen en Sjef Senden
\Q

aan °ofc mensen in de echt
JC verbinden. Reeds ge-

itis y~e huwelijksfeesten hoevenniet uit gesteld te worden.

HEERLEN - De gemeente Heerlen
gaat tien miljoen gulden lenen van
een bank. Dit omdat de vlottende
schuld is gestegen tot een bedrag
van 68 miljoen gulden.Dit mag nor-
maal maar 50 miljoen zijn, maar
Heerlen heeft van het rijk toestem-
ming gekregen om ruim 61 miljoen
gulden in het rood te staan. Ook dit
is onvoldoende gebleken.

Heerlen leent
tien miljoen

Groente
Volgens dr . Jongmans lijkt het ook
ongevaarlijk groente en fruit uit
eigen tuin op de mogelijk vervuilde
grond te consumeren. Een exacte
indicatie kan echter pas gegeven
worden, als het nog uit tevoeren uit-
gebreide onderzoek is afgerond. De
gegevens daarvan moeten in okto-
ber van dit jaarbeschikbaarkomen.
Vooralsnog gaat de provincie ervan
uit dat de oost- en westzijdevan het
voormalige Domaniale mijnterrein
matig tot sterk verontreinigd zijn
met Paks. De overige plaatsen waar
boringen werden verricht,zijn over-
wegend licht verontreinigd. Andere
vervuiling dan Paks is niet gecon-
stateerd.

Dit gebeurde pal vóór de feesttent
aan de Kerkstraat. De 36-jarige Ge-
leendenaar M. urineerde in de heg
van O. Die liet daarover luidkeels
zijn verontwaardiging blijken en dit
ontaardde in een scheldkanonnade
die uiteindelijk werd besloten met
een flinke vechtpartij. Hierbij liep
de inwoner van Doenrade verwon-
dingen op in zijn gezicht.
De rijkspolitie nam M. mee voor
verhoor.
Hij werd voorgeleidaan de hulpoffi-
cier van justitie en vervolgens in
vrijheid gesteld.

Kladderaar
betrapt

Omdat de zogenaamde 'kasgeldli-
miet' hiermee is overschreden, mag
Heerlen zolang geen kapitaalkredie-
ten verlenen. Op deze blokkade op
te heffen leent Heerlen de tien mil-
joen gulden van een bank tegen een
rentepercentage van negen procent. VOERENDAAL - Jarenlang hebben de in-

woners van het Voerendaalse gehucht
Weustenrade er voor gevochten. En niet
vergeefs, zo bleek gisteren. Want om 13.23
uur stapten mensen van de belangenvere-
niging Buurtschap Weustenrade op de bus.
naar Heerlen.
De VSL-bus zal dagelijks twintig keer door

Weustenrade rijden en bovendien Reters-
beek en kasteel Rivieren aandoen. Volgens
VSL-woordvoerder Sijstermans was het in
hetverleden niet haalbaar om Weustenrade
aan te sluiten op de lijn Maastricht-Heerlen.
„Met creatief passen en meten met het aan-
tal ritten van de '31' zijn we er nu toch uitge-
komen."

Gehandicapten
Sef, Voorziening
'lo^dicapten (IVG) Limburg
"n ,j °P Ben 9 juniopen dagen
\e
,Lucas-Stichting te Hoens-

fcw ' Jevens is er dan een in-
\>k 'atiemarkt. De IVG-Lim-

*' hierdoor gehandicap-
"Mer 6n' ouders, verzorgers ene betrokkenen die vragen
hriQ* 1' de weg wijzen naar de
\^eu>ezen instanties. Wet-
'nftw Dorien Visser opent de

J J3,of, atiemarfct vrijdag om
\.lUuJ- Die dag stelt de Lu-
i'?.Oo ino haar poorten tot

y !°oo yur °Pen en zaterdag van
1 1600 uur- De entree is HEERLEN - De Heerlense politie

heeft zaterdag een graffitti-spuiter
op heterdaad betrapt, die een muur
van een pand aan de Burg. v. d-.Kroonstraat in Hoensbroek aan
het bewerken was met paarse verf.

De bewoners van de getroffen wijk
reageerden geëmotioneerd. Er
bleek vooral ongerustheid te be-
staan over een eventuele waarde-
vermindering van hun huizen. De
kwestie Lauraterrein werd veelvul-
dig aangehaald, omdat daar het hele
proces al langer geleden op gang ge-
komen is. Leden van de Paks-ver-
eniging waren in de zaal aanwezig.
Zij constateerden dat de overheid
zich beter had voorbereid dan dat
indertijd bij hen het geval was. Dat
bleek onder andere uit de oproep
van het forum, dat twee bewoners
vroeg zitting te nemen in een nog te
vormen begeleidingscommissie.

Ongerust

speciale aandacht en begeleiding
voor hen." Volgens de woordvoer-
der van de Centrale voor Pleegge-
zinnen moeten de kinderen zich nu
nog aanpassen aan het leven van de
volwassen vluchtelingen.

RIMBURG — Wethouder Dré Bou-
mans van Landgraaf heeft de twij-
felachtige eer gehad het onderko-
men van de Rimburgse jeugd, gele-
gen aan de Broekhuizenstraat 53, të
sluiten. Hij deed dit door het lint,
dat wethouder Gybels twee jaar ge-
leden doorknipte, vlak voor het
weekeinde weer 'aan elkaar te kno-pen.

Jeugdsoos
in Rimburg

gesloten
Modelvliegsbow
%h J^erkraadse Luchtvaart-
**en d '70 bestaat 20 jaar en
jW ÜQ-t feit met een jubileum-
*tis Van modelvliegtuigen.

Je er) ?°lgens de organisatoren
%Hk> e vliegshow die Zuid-
lr°oUt'gr^fc is en bovendien de
ied , demonstratie op dit ge-
fikrd Nederland. Zij vindt
h v j.a9 en zondag plaats op
Shplegveld aan de Dentgen-
i *ie» " 9- Er zullen toestellen
%d £l3n uit Frankrijk, Enge-
■Tl<3.-nrielgië' Duitsland en Ne-
\i o " De show begint 2 en 3
c% I^-00 uur en duurt totii)-30 uur.

De 20-jarigeKerkradenaar had al op
talloze andere plaatsen in Hoens-
broek op garagepoorten, deuren,
rolluiken en etalageruiten de woor-
den 'SYS' en 'SYS tot Billy 2' gete-
kend. De schade bedraagt enkele
duizenden guldens. De man werd
na verhoor naar huis gestuurd, waar
hij de rekening gepresenteerd zal
krijgen.

In juniwordt begonnen met het na-
dere onderzoek naar de omvangvan
de vervuiling. Bovendien heeft de
provincie opdracht gegeven tot de
samenstelling van een offerte voor
de kosten van de mogelijk noodza-
kelijke sanering. Eind september
moet dat kostenplaatje gereed zijn.

Ouderloze vluchtelingen
zoeken pleeggezinnen

Van onze verslaggever
SITTARD-De Centrale voor Pleeg-
gezinnen met een vestiging in Sit-
tard zoekt op korte termijn vijftien
pleeggezinnen die bereid zijn
ouderloze en minderjarige vluchte-
lingen voor minimaal zes maanden
en maximaal twee jaar in huis op te
nemen. Het gaat hier voornamelijk
om jongens tussen de twaalf en ze-
ventien jaar oud die afkomstig zijn
uit Somalië, Ethiopië en Iran.
Momenteel verblijven er vijfenzes-
tig minderjarige vluchtelingen in de
Nederlandse asielzoekerscentra.
Voor drieënveertig van hen wordt
momenteel gezocht naar een pleeg-
gezin in het land. De Centrale voor
Pleeggezinnen zal zeker zes kinde-
ren in eerste instantie proberen on-

der te brengen bij Limburgse pleeg-
ouders. De bedoelde kinderen zijn
niet alleen ondergebracht in de
asielzoekerscentra in Echt en Spau-
beek maar ook in Groningen. In die
laatste regio is de behoefte aan
pleegouders het grootst. Komende
maand zullen in het hele land spe-
ciale informatieavonden georgani-
seerd worden om opvangouders
voor deze groep te werven.

„Minderjarige asielzoekers zijn
kwetsbaar", aldus een woordvoer-
der. „Ze hebben een dubbel pro-
bleem. Ze zijn ouderloos én vluchte-
ling. In de spanning van de vlucht
lopen de jongeren vaak grote psy-
chische schade op. Ze worden opge-
vangen in één van de Nederlandse
opvangcentra, maar daar is geen

Ze kunnen meestal niet naar school
en er is vaak niets anders te doen
dan wachten op de uitkomst van de
asielaanvraag, die vaak meer dan
twee jaar duurt. Tijdens die wacht-
periode zouden veel jonge vluchte-
lingen bij Nederlandse mensen wil-
len wonen. „Ze hebben behoefte
aan de veiligheid en geborgenheid
van een gezinsleven. Bovendien
kunnen ze dan ook naar school."

Het voormalig café de Kegelbaan
gaf onderdak aan de Jongerensocië-
teit en aan het kinderwerk. Het
pand krijgt op 1 juniweer een com-
merciële bestemming. De gemeente
Landgraaf kan de Rimburgse jeugd
nog geen alternatieve ruimte bie-
den. Wel hebben gemeente en Wel-
zijnswerk alle steun toegezegd aan
eigen initiatieven. Zolang er geen
nieuwe ruimte beschikbaar is moe-
ten de soos en het kinderwerk hun
activiteiten ontplooien in de buiten-
lucht.

Voogdij
De plaatsing van een minderjarige
asielzoeker bij Nederlandse
opvangouders vindt plaats na een
voorbereiding door de Stichting De
Opbouw. Deze stichting is gespecia-
liseerd in de opvang en begeleiding
van minderjarige vluchtelingen.

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De lucht-
macht van de VS heeft van het
Amerikaanse bedrijf Grumman
een nieuw radarsysteem ge-
kocht, dat ontworpen is om
grondwaarnemingen uit te voe-
ren.

Luchtmacht VS koopt
nieuwe E8-A-radar

Demonstratie in oktober op AWACS-basis in Teveren
„De redenen waarom dit toestel
naar Teveren komt, zijn de aan-
wezigheid van nogal wat hoge
NAVO-luchtmachtofficieren in
deze contreien en de faciliteiten
van Teveren als luchthaven voor
Boeing-toestellen."

de bedoeling is vliegtuigen met
dit systeem ook daadwerkelijk
vanuit deze NAVO-basis in te
zetten.

Open skies
Het is mogelijk dat de Amerika-
nen met de aanschafvan dit sys-

Dit zogeheten E-BA-systeem kan
gezien worden als een 'kleinere
broer' van het zogeheten E-3A-
systeem (met schotelantenne),
waarmee op de basis Geilenkir-
chen/Teveren gestationeerde
AWACS-toestellen bewegende
doelen binnen eens straal van
400 kilometer.- dus tot ver bin-
nen het luchtruim van het War-
schaupact- kunnen waarnemen.
Het nieuwe systeem is zeker niet
bedoeld ter vervanging van het
thans bestaande E-3A-systeem.
Ook bestaat er amp.er duidelijk-

heid over de inzetvan het nieuwe
systeem, dat in de buik van een
Boeing geïntegreerd kan wor-
den.

teem vooruitlopen op het zoge-
heten 'Open-Skies akkoord', dat
nog tussen NAVO en Warschau-
pact gesloten moet worden en
wederzijdse militaire inspecties
behelst. Met het nieuwe systeem
zou de Amerikaanse luchtmacht
onder meer overeengekomen
troepen- en materieelverminde-

ringen in het Oostblok kunnen
controleren.
Woordvoerder Theunissen van
de AWACS-basis in Teveren liet
gisteren weten datweliswaareen
Boeing met dit nieuwe systeem
aan boord in oktobervan dit jaar
een demonstratie komt geven in
Teveren, maar dat het geenszins

Theunissen ontzenuwde daar-
mee het gerucht dat de NAVO
vier E-3A-Boeings, die momen-
teel in Teveren gestationeerd
zijn, in de Verenigde Staten wil
laten aanpassen met het oog op
het nieuweradarsysteem. „Het is
puur een Amerikaanse aangele-
genheid. Binnen de NAVO is
over het gebruik van het nieuwe
radarsysteen naar mijn weten,
niet gesproken."

Mijnstreekrun
*fiJns.-_le9ende editie van de
S Z?ekrun werd het afgelo-
\£Qhb 7?. nde een succes. Mo-Nt- d Gügamesj zorgde er-
vnderp de 45 gehandicapte
perer. 71 ' d*e a's passagier
Sifa en op de tocht door het
j^tb^se landschap aan niks

(Nenri Vertrek om tien uur 's
'"Jojp zorgde harmonie

% Sp!rph m Heerlerbaan voor'n e^enade.bkk^Uc alle 200 be-
?Mer een tu-nchpakket. De
>t 1 mochten bovendien
7 fCe.Jer sPwiten uit een door
■ftikhr, raadse brandweer be-
-3 "^a^ Sesteide wagen,
irt n kreeg de
■r e>i i« » jfcs

' teru,yl de fcin-
iNe»? n Meerssen een gratis ijs
't^ioe ioen de stoet om half
iC^de 6I m heerlerbaan arri-

n^jcreÊ,en de zijspanrij-
?Öteh „ annance en gehandi-frn. öPee.n koffietafel aangebo-
PVe*! 9 u;erd besloten met
t Jeestauond.
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Heerlen vindt geld
voor centrumplan

College haalt 2,5 miljoen uit reserve

Van onze verslaggever reserve en in totaal 138.000 gulden
uit kleinere reserves.

Het water uit de op markt ge-
plaatste fonteinen is blijkens een
opschrift niet geschikt voor con-Discjockey

■I» *

ju6'l tijdje geleden hebben we
i^ heuglijke nieuws verteld3 Irn 9er Schepers uit Land-jw,^de landelijke voorrondes
jHr de discjockey-kampioen-
j^PPen won. Een opmerkelij-- IJQ, p s'atie, zeker als u bedenkt
|L/*09er bijna blind is. Afge-
-I'«H beekend was hij in Hoen-
tku°' Waar de laatstekwartfi-l* voor deze wedstrijd
|w"sv°nd. En de Landgrave-
\\ Tloon weer. Hij versloeg ze-
TW^dere kandidaten en dat
Jfif .n°£(at een moeilijke klus.
■%JUry lette namelijk onder
■MligL op contact met het pu-
\i^y['. 'naar dat is niet zo een-
lin |p9als nauwelijks iemand
|We discotheek aanwezig is.
K o nde staat defina-
ifan et Pfogramma; we dvi-awast voor Roger.

Klachten over vervuilde fontein
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Weustenrade uit 'isolement'



Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van ons dochtertje en zusje

Monique
Bij het heilig doopsel ontvangt zij de namen:

Monique, Yvonne, Hubertina
Hans, Marion en Linda Dormans-Weijenberg

Penderskoolhofweg 8 - Tel. 04405-3520
6343 RG Klimmen

85652 26 mei 1990

t
lk voel de subtiele streling
van een toegewijde hand

die defrêle bloempjes koestert
op mijn graf.

Vergeet-mij-nietjes,
die met blauwe oogjes

glimlachen tegen de speelse,
witte wolken in de hoge lucht.

De tranen zijn heet,
welke wenen om de droefheid
van het nimmer wederzien...

Maar
de dag is goed waarop ik

de nabijheid van de mensen voel.
Ik heb toch- misschien -

mijn plicht gedaan.
Leo Bom

Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Leo Bom
echtgenoot van

Liza Winthagen
Hij werd 66 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: Mevr. L. Born-Winthagen

Simpelveld: José en Robert Aussems-Born
Heerlerheide: Ria en Jo Herrijgers-Born

Landgraaf: Wiel Bom
Heiligerlee: Fieny en Gerard Weinans-Born

en al zijn kleinkinderen
Familie Bom
Familie Winthagen

Bocholtz, 27 mei 1990
Corr.adres: Kloosterhof 7, 6351 EP Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt donderdag 31 mei a.s. om
18.40 uur gebeden in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Hand in hand zijnwij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde
ben je moedig en dapper heengegaan.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
toch nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn
dierbare man, onze goede vader en schoonvader,
lieve opa, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Sjef Kuiper
echtgenoot van

Christel Reschke
Gesterkt door deh. sacramenten, overleed hij in de
leeftijd van 58 jaar.

Eygelshoven: Christel Kuiper-Reschke
Eygelshoven: Helga en Sjef, Deniece

Mevr. A. Zupancic-Bahn
Familie Kuiper
Familie Reschke

6469 XPKerkrade, 27 mei 1990
Spechtstraat 15
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 1 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Pastoor van Ars in Eygelshoven-Hopel,
waarna de begrafenis volgt op het r.k. kerkhof al-
daar.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven is er geen con-
doleren.
Sjef zal bijzonder herdacht worden in deavondmis
van donderdagom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Sjef dagelijks
in het Uitvaartcentrum Dela in Heerlen aan de
Grasbroekerweg 20. Rouwbezoek van 18.00 tot
19.00 uur.

Met diep leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze trouwe medewerker en
collega

Herman Weideman
Zijn hartelijke vriendschap en nauwgezette
plichtsbetrachting zullen steeds in onze herinne-
ring blijven voortleven.

Directie en personeel
van Irik Dakafwerking b.v.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u met droefheid kennis dat heden naeen
langdurigeziekte van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

José
Trilsbeek-Groothausen

echtgenote van

Ger Trilsbeek
op de leeftijd van 57 jaar.

G. Trilsbeek
Ger en Anna Trilsbeek-Tellatin
Mike
Bert Trilsbeek
José Trilsbeek
J.H. Groothausen
Familie Groothausen
Familie Trilsbeek

28.mei 1990 'Heemskerkstraat 66, 6415 GW Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 31 mei
a.s. om 10.30 uur in de aula van het crematorium te
Imstenrade.
Samenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren vanaf
10.15 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar dagelijks van 16.00-17.00 uur.

Te midden van hen die haar dierbaar waren is,
voorzien van het h. sacrament der zieken, na een
welbesteed en liefdevol leven, in de gezegende
ouderdom van 86 jaar, kalm en vredig van ons
heengegaan, onze dierbare moeder, schoonmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Stelten
weduwe van

Hubert Meijers
Nuth: T. Keulers-Meijers t. H. Keulers

Oirsbeek: J. Meijers
E. Meijers-Lemmens

Hunsel: F. Meijers
M. Meijers-Huismans
Familie Stelten
Famile Meijers

6438 GV Oirsbeek, 27 mei 1990
Torenstraat 28
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 31 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Laurentius te Spaubeek, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 30 mei
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat
zacht en kalm, zoals zij heeft geleefd, na een liefde-
volle verpleging in de verpleegkliniek te Heerlen
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 87 jaar,
voorzien van het-heilig sacrament der zieken, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, tante en nicht

Maria Petronella
Adriana Jacoba Visser

weduwe van

Maria Leonard Joseph
Sonnenschein

Heerlen: H. Sonnenschein
M. Sonnenschein-Pieterse
Diana en Patrick

Londen: E. Macgregor-Morris-Sonnenschein
J. Macgregor-Morris
Rosanne en lan

Heerlen, 28 mei 1990
Corr.adres: Benzenraderweg 220, 6417 SX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 1 juni a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St. Martinus te Spekholzerheide, Kerkra-
de, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in bovengenoemde kerk, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Op donderdag 31 mei om 19.00 uur zal er een
avondmis worden gehouden ter intentie van de
overledene in bovengenoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

De plechtige eerste jaardienst van onze lieve
moeder, schoonmoeder en dochter

Philma Ritzen
zal plaatshebben op zaterdag 2 juni a.s. om
19.00 uur in de parochiekerkvan O.L. Vrouw
van de Berg Carmel te Leenhof-Heerlen.

Monique, Frans, Janice
Dhr. Ritzen

Grootse collectie Grote v°°rraa°"
vallPtips overgordijnenvalletjes -. g,-

_
q-

vanaf li«IV p.mtr. vanaf UiWÜ p.mtr.

Loslegvinyl Pr°iect
400 breed

vloerbedekking „Kreta"
g\_f\ 400 cm breed, juterug-^^

gratis gelegd W(J gratis gelegd HQ _
Uvj p.mtr. Uwj p.mtr.
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yL Bel of schrijf: —■/

/SJ Stichting hel Limburgs Landschap
Kasteel Arcen

wlfofë, postbus 4301, 5944 zg Arcen
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I T IHeden is rustig, maar toch vrij plotseling, voorzien van het heilig oliesel,
van ons heengegaan,

Christine
Linders-van de Lest

Zij werd 58 jaar.
Wij vonden het fijn dat we haar de laatste weken thuis mochten verzor-
gen.

Voerendaal: Ab Linders
Amsterdam: Stella Linders

Peter Paul Kissels
Heerlen: Esther Linders

Herman Lekkers
Delft: JimLinders

27 mei 1990
Eynattenstraat 4, 6367 CV Voerendaal
De eucharistievieringvindt plaats op donderdag 31 meiom 13.00uur in de
kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Onze Lieve
Vrouweplein teKunrade. Aansluitend zal de crematieplechtigheidvolgen
om 14.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, auto-
baan Heerlen, afslag De Beitel.
In de kerk is er gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
De avondmis zal worden gehouden op woensdagavond om 19.00 uur in
voornoemde kerk. Daarnaast is er gelegenheid om afscheid te nemen van
Christine in het mortuarium van Voerendaal, Kerkplein 43, dagelijks van
18.00 tot 19.00uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

Wij zijn erg verdrietig nu wij het bericht hebben ontvangen dat

Christine Linders
is overleden.
De vriendschap diewij van Christine mochten ondervinden zal ons altijd
bijblijven.

Je vriendinnen van de yoga

I t I
Met droefheid geven wij kennis dat na een werkzaam en liefdevol leven
voor het gezin, dat alles voor hem betekende, toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, onze lieve vader, schoonvader, groot-en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Michel Hochstenbach
begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice

eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in brons
65 jaarlid van het kerkelijk zangkoor St. Petrus

weduwnaar van

Catharina Laven
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.

Chèvremont: Lies Langohr-Hochstenbach
Wiel Langohr

Chèvremont: Martin Hochstenbach
Gertie Hochstenbach-Tummers
Hellen

Haanrade: Peter Schwarz
Carin Schwarz-Langohr
Jennifer
Familie Hochstenbach
Familie Laven

Kerkrade, 26 mei 1990. Toupsbergstraat 16
Corr.adres: Toupsbergstraat 18, 6463 EB Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 31 mei
a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chèvremont, waarna aansluitend debegrafenis zal plaatsvin-
den op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaargelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene woensdag 30 meiom
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium (gelegen op het
terrein van deLückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chè-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met leedwezen vernamen wij het overlijdenvan de
heer

Michel
Hochstenbach

Meer dan 60 jaar was hij een zeer gewaardeerd lid
van ons koor.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit ver-
lies.- Bestuur, dirigent en leden

Kerkelijk Zangkoor St. Petrus
Chèvremont

"_—"____-_■_—^m_______.___________________________________________________■___■

Enige en algemenekennisgeving
t

Heden is, gesterkt door de h.h. sacramenten der
zieken, na een liefdevolleverzorging in verpleegte-
huis Schuttershof te Brunssum, zacht en kalm van
ons heengegaan, in de leftijdvan 83 jaar,onze moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Christina
Zanders
Kinderen Janssen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Janssen

Brunsusm, 24 mei 1990
De uitvaartdienst, gevolgd door de crematie, heeft

i in besloten familiekring plaatsgevonden.

Volstrekt enige en
algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid delenwij u mede dat heden, in
de leeftijdvan 58 jaar,van ons is heengegaan,voor-
zien van het sacrament der zieken, mijn zoon, onze
broer, schoonbroer, oom en neef

Sjef Hollands
De diepbedroefde familie:

Epen: JohanLeonard Hollands
Epen: Jeannette en Jo Grooten-Hollands

René en Yvonne en kind
Leon en Maria
Rogér en Ingrid

Epen: Sjeng Hollands
Epen: Mia en Frits Bormans-Hollands

Raimond
Eys: Philon en Wiel Crutzen-Hollands

Joost
Dionne en Sjos
Henri-Paul
Familie Hollands

6287 CD Eys-Wittem, 27 mei 1990
Mr. dr. Froweinweg 58
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 31 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Agatha te Eys, waarna aanslui-
tend de crematie in het crematorium Heerlen.
Rozenkransgebed woensdag as. om 18.45 uur,
waarna aansluitend een h. mis, mede ter intentie
van de overledene, zal worden opgedragen in voor-
noemde parochiekerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Sjef is opgebaard in de rouwkapel Sjalom van de
zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Mechelen;
bezoekuren van 17.00 tot 18.30 uur.

Voor Schimmert vragen wij

bezorgers m/v
voor werkzaamhedentussen 6 en 7 uur in de ochtend.

MeldenLD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

LimburgsDagblad
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f
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, maar ook
bedroefd om het scheiden, delen wij u mede dat, na een werkzaam leven,
geheel onverwacht, in Gods vrede is overleden, ons aller moeder, groot-
en overgrootmoeder

Anna Engelina
Margaretha Kuiper

weduwe yan

' Willem Bulle !
Ze overleed in de gezegende leeftijd van 9.3 jaar, na een zeer kort verblijf in
huizeLouise te Brunssum.

Brunssum: J.H. Bulle
L. Bulle-Nauts

Heerlen: CL. Franssen-Bulle
H. Franssen

Helmond: L.H. Heling-Bulle t
Th. Heling S

Kerkrade: M.G. deKoste-Bulle
W.F. deKoste

Breda: G.M. van Dongen-Bulle
A. van Dongen \Amsterdam: H.G. Bulle (
H.L. Boumans ' e

Kerkrade: S.H.H.E. Voigtmann-Bulle
J. Voigtmann

Brunssum: W.J. Bulle tl
T. Bulle-Moonen *(
en al haar kleinkinderen <r
en achterkleinkinderen .

Brunssum, 28 mei 1990
Corr.adres: Vondelstraat 23, 6445 AE Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 31 mei as. j|
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Vincentius a Paulo te Rumpen- j
Brunssum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag 30 mei om 18.00 uur in de kapel van huizeLouise.
Moeder is opgebaard in derouwkapel van huize Louise.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

tinGods vrede is heden, na een langdurige ziekte, in de leef-
tijd van 66 jaar van ons heengegaan, onze vader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Marginus
Ziedses des Plantes ,

Otto-Joost Ziedses des Plantes
Kawien Ziedses des Plantes li
Familie Ziedses des Plantes

6217 AH Maastricht, 26 mei 1990
Reinaartsingel 47 .
De rouwdienst, welke zal worden voorgegaan door ds. F.W. Oosterwijk j
zal plaatsvinden op donderdag 31 mei a.s. om 14.00uur in deSt. Janskerk jj
te Maastricht, gevolgd door de crematieplechtigheid in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10. \
Schriftelijk condoleren achter in dekerk. V
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als (
zodanig te beschouwen. __ _

—«^ .OTHBnBJp_HO|
___^________________________________________^__________^^^^^^^^^^ ,
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tCobi Sijstermans, 59 jaar, echtgenote van Ni<\ i j
Govers, Gelreplein 9, 6067 CVLinne. De PIeCÏTg i (

ge uitvaartdienst zal worden gehouden donderd*» .
31 meiom 11.00 uur in de parochiekerk van de *»'
Martinus te Linne. ,
tCor Keuren, 73 jaar, weduwe van Wijn Peet^f j,Corr.adres: Raadhuisplein 4, 6077 AB St-Oa' j
liënberg. De plechtige uitvaartdienst zal word
gehoudenwoensdag 30 mei om 11.00uur inde bas
lick van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus |
St.-Odiliënberg.

tGertrudis Christians, 76 jaar, echtgenote va"
Johannes Meuffels, Kerkweg 12, 6071 AL o°~

koul. De plechtige uitvaartdienst zal worden ê
houden donderdag 31 mei om 11.00 uur in de P&
chiekerk van de H. Theresia te Boukoul.

tGretha Keijsers, 82 jaar, weduwe van Sje*Jj
Smeets. Corr.adres: Daalakkerweg la, 6041 »

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worde
gehoudenwoensdag 30 mei om 11.00uur in de 'Josephkerk te Leeuwen-Roermond.

tJan Geraedts, 74 jaar, weduwnaar van. Nel'
Schmitz. Godsweerderstraat 231, 6041 GH Ro^,.

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ë^houden woensdag 30 mei om 11.00 uur in de O-L-
Munsterkerk te Roermond.

tPiet Beckers, 62 jaar, weduwnaar van Lies Kjg
ten. Corr.adres: Sch. v. Hertenveldstraat 45, o^\XV Roermond. De eucharistieviering zal woro

gehoudendonderdag31 meiom 11.00 uur in de &

Jozefkerk te Leeuwen.

t Johanna Brozius, 79 jaar, weduwe van Hend^
van de Rotten. Corr.adres: W. v.d. Rotten, V-0..

kenstraat 38, 6042 JM Roermond. De uitvaa*
dienst zal worden gehouden woensdag 30 mci
10.30 uur in de kapel van O.L.V. in 't Zand teRRe°c
mond.

RU»tLena Smeets, 73 jaar, weduwe van Joep gj(
kens. Corr.adres: Keverbergstraat 11, 6081

Haelen. De plechtige eucharistieviering zalw° jj.gehouden woensdag 30 mei om 10.30 uur in de
Lambertuskerk te Haelen.

4- Joannes Janssen, oud 76 jaar. 6243 NG Geül^I Geulderlei 2. De uitvaartdienst is heden dins" ,
29 meiom 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Ge"
le. Er is geen condoleren.

4- JosefWillems, oud 83 jaar, echtgenootvan M3^.T Jennekens. 6226 HT Scharn-Maastricht. A° j
bert van Scharnlaan F.B. De eucharistieviering
gehouden- worden op woensdag 30 mei om l*pa„
uur in de parochiekerk van deH. Antonius vanr
dua te Scharn-Maastricht. Er is geen condoleren--- Maria Mouters, oud 64 jaar. Maastricht, Ato

fl
0
137

I straat 66A.Corr.adres: Schubertstraat 48 11.
RD Sittard. De uitvaartdienst is heden dinsdag
mciom 11.00 uur in dekerk van het H. Hart van
zus te Rothem. Er is geen condoleren.

tSjo Penners, oud 64 jaar, echtgenoot van j
Laumen. 6231 JH Meerssen, P.J. Moreestraai

De eucharistieviering zal plaatsvinden w0
T
e

gP_i'
30 mei om 10.30 uur in de parochiekerk St. J°f ?efi.Arbeider te Meerssen-West. Er is geen condol

t Maria Scharis, oud 78 jaar, weduwe van An pg
Jans. 6214 PD Maastricht, Brouwersweg »-°- 3o

uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdaë^^
mei om 11.00 uur in de kapel van St. Lamp ef)
Victor de Stuersstraat 17 te Maastricht. Er is e
condoleren.

Je 1*
Maria Übachs, oud 58 jaar, echtgenote var j 5
Kruijntjens. 6217 VK Maastricht, Coppestr<w dag
De uitvaartmis zal gehoudenworden op <^^n r̂oti^'
31 meiom 11.00uur in deparochiekerk O.L-
van Goede Raad, Malpertuis-Maastricht.

Dinsdag 29 mei 1990 " 12Limburgs Dagblad



Drie van devier OK's in het St.-Jozefziekenhuis inKerkrade stonden leeg. In de vierde opera-
tiekamer moest een spoedoperatie worden uitgevoerd. Foto: CHRISTAhalbesma

Dinsdag 29 mei 1990"13
Limburgs dagblad provincie

Lege operatiekamers
ziekenhuis Kerkrade

Acties gezondheidszorg gaan vijfde week in

Van onze verslaggever

Vaig?ns adjudant Smeets, de leider
"lelri- onderzoek, zijn er diverse
Heugen bij van mensen die me-
*e rn

e Stem te hebben herkend van
Vop .an> die drie dagen na de ont-
"tontï8 Van de baby telefonisch
*md 1 °Pnam met depolitie om de
ler. ats van net kind mee te de-

ö6 ,
de Daby werd daarna inderdaad op
ee^fugewezen plek gevonden bij
betL^kstation in Weert. „Wat dat
che-t heeft de uitzending reeher-
aatl j;echnisch enkele interessante
oo jfn?.Pingspunten opgeleverd.
van 2l^n er enkele meldingen bij
kij^ensen die de kleding van het
"ntv erkennen," aldus Smeets. De
jasj °erde baby droeg een 'vreemd'toen het werd teruggevonden.

- 'De OK is KO voor de CAO. Geen
stralen, wij balen.' De spandoeken in de gangenvan het St.-Jo-
?efziekenhuis in Kerkrade zijn kort en krachtig. Het zieken-
huispersoneel inKerkrade is al enige tijd bezig meteen estafet-
k-actie waarbij telkens een andere afdeling wordt gesloten,

was het de beurt aan de operatiekamers en de ront-
genafdeling.

Van onze verslaggeefster werkgevers een front blijven vor-
men om het maximale eruit te sle-
pen.

ziekenhuis van Kerkrade actie ge-
voerd. Ook in het De Weyerzieken-
huis in Heerlen was het gisteren
geen gewone werkdag. Er was een
beperkte keukenstop en een vier
uur durende werkonderbreking, die
's morgens om tien uur begon.

Er was in het ziekenhuis overigens
geen sprakevan een volledige werk-
onderbreking. Op de afdelingen
was een minimale zorg gegaran-
deerd, terwijl de meeste poliklinie-
ken open waren gebleven. Wel was
de afdeling opname vier uur lang
volledig stilgelegd. De mensen die
zouden worden opgenomen, waren
afgebeld.

Vantevoren
Dat de afdelingen zouden worden
stilgelegd, was ruimschoots vante-
voren aangekondigd en er was bij
de planning rekening mee gehou-
den. Klachten van patiënten zijn
dan ook niet binnengekomen, aldus
voorlichter De Rouw van het St.-Jo-
zefziekenhuis.

i
in de gezondheids-

eisAbvaKabo en CFO willen in de
fcp _?** un' °°k °P deze manier te
te gaan en *n e diverse instellin-
j/| °P vaste dagen zoveel mogelijk

afdelingen plat leggen. Via
d estafettesysteem wordt gepro-
l^u meer samenhang te brengen
j ac acties. Het is de bedoeling dat
ta tStafette-actie op 5 juni van start
Mat en duurt tot 22 juni.

Bezet
Het actievoerend ziekenhuisperso-
neel hield tijdens dewerkonderbre-
king de hal bezet, om een confronta-
tie met patiënten en bezoekers aan
te gaan. Er waren diverse sprekers
die ingingen op de problematiek in
de gezondheidszorg. Verpleegkun-
dige Riet Kemp van het actiecomité
gaf de directie van hetDe Weverzie-kenhuis een veeg uit de pan, omdat
deze niet achter de acties wil gaan
staan.

U ' Personeel van de röntgenafde-
j'Sen de OK deelde gisteren bij degangvan het ziekenhuis actiestic-

J l| s uit, die door de meeste bezoe-

1W
rs goedmoedig op hun kleding

*et' n geplakt. De reacties op de
kt/6/ Zi^n dan ook overwegend po-
I ef> aldus de actievoerders.

Het actiecomité van het Kerkraadse
ziekenhuis zal de komende weken
doorgaan met het stilleggen van de
afdelingen. Er zijnacties gepland op
de afdeling bacteriologie, de gipska-
mer, de verpleegafdeling, de ehbo,
functieafdelingen, de keuken en de
dagverpleging.

CDA-top Limburg laat
verdachte (nog) met rust

Magielsen: Arrestatie raadslid geen smet voor hele partij
Begrip
Tijdens de vorige actie in het zie-
kenhuis, een volledige zondags-
dienst waarbij de poliklinieken wel
grotendeels waren gesloten, kwa-
men er maar vier klachten binnen
bij het servicebureau voor de pa-
tiënten. Volgens coördinatrice Eus-
sen van dit bureau toont dat aan dat
het overgrote deel van de mensen
begrip heeft voor de acties. „Vier is
natuurlijk maar heel weinig als je
bedenkt dat er dagelijks tussen de
1200 en 1500 polikliniekbezoekers
over de vloer komen." Eussen ver-
wacht wel dat de patiënten meer
last van de acties zullen krijgen
naarmate de grimmigheid toe-
neemt.

Opsporing Verzocht
Veel tips over
stem ontvoerder

Fe» j?M°ND- De Roermondse po-
tten ft gisteravond na het televi-
-25 t ? gamma 'Opsporing Verzocht'
jg telefonische tips gekregen over
JL Orttvoering van de negen maan-
% °Vde baby Dennise Grutter uit

De acties in de gezondheidszorg
voor verlichting van de werkdruk
en verhoging van de salarissen zijn
maandag de vijfde week ingegaan.
In Limburg werd niet alleen in het

„De directie zou een voorbeeld kun-
nen nemen aan de 52 andere zieken-huisdirecties die vorige week de
straat op zijn gegaan. Of aan de di-
rectie van het ziekenhuis in Weertdat haar personeel een extra vrije
dag bood om actie te voeren." Direc-
teur Goossen liet weten mee te voe-
len met de actievoerders, maar ach-
ter het beleid van de Nationale Zie-
kenhuis Raad te blijven staan. Hij
zei het van belang te vinden dat de

Overigens blijft J.P. waarschijnlijk
nog tot morgen in voorarrest. Pers-
officier Nabbenvan justitiein Maas-
tricht liet gisteren weten dat de
rechtercommissaris de bewaring
van F. eerder kan opheffen, indien
het onderzoek voor morgen wordt
afgesloten.

uit de partij te weren, zegt Magiel-
sen: „Wij kijken min of meer vanaf
de zijlijn toe en wachten de beslis-
singen vanuitBrunssum af. De frac-
tie kent haar eigen verantwoorde-
lijkheid en weet hoe onze organisa-
tie over een affaire zoals deze
denkt."

BRUNSSUM - De Limburgse
CDA-top fronst momenteel wel de
wenkbrauwen in verband met de ar-
restatie van de Brunssumse CDA-
fractievoorzitter J.P., maar is voor-
alsnog niet van plan het van fraude
verdachteraadslid de laan uit te stu-
ren. Dat blijkt uit een reactie van de
Limburgse CDA-voorzitter Lex Ma-
gielsen, die gisteren inging op deze
affaire.

„Wij wachten het verloop van deze
zaak in allerust af. Op dit moment
zien wij nog geen enkele aanleiding
om van bovenaf maatregelen te tref-
fen. Het is aan de Brunssumse frac-
tie en aan de fractievoorzitter zelf
om de nabije toekomst uit te teke-
nen. Zoals bekend hebben beide
partijen afspraken gemaaktover het
al dan niet aanblijven van J.P. Wij
gaan ervan uit dat de gemaakte af-
spraken hoe dan ook worden nage-
komen."
Op de vraag of de Limburgse CDA-
top geen aanleiding ziet om P. zelf

Smet
Magielsen, diezich niet negatief uit-
laat over zijn Brunssumse partijge-
noot, meent trouwens dat de aan-
houding van hetraadslid als anti-re-
clame voor het CDA best wel mee-
valt. „Dit mag zeker niet gezien wor-
den als een smet op het hele CDA-
blazoen. P. is immers niet als raads-
lid voor de christen-democraten ge-
arresteerd. Hij is als particulier bij
deze zaak betrokken. Het behoeft
van de andere kant evenwel weinig
betoog dat onze partij niet zit te
wachten op een veroordeling van
een van haar leden. Ook al wordtzon veroordeling gebaseerd op an-
dere dan politieke activiteiten."

Politie laat
verdachte vrij

Woonboot niet gebruikt voor aanmaak XTC-drug

'Rover' blij
met nieuw
busboekje

VALKENSWAARD - De politie
heeft gisteren in Valkenswaard een
28-jarige man uit Lommei (B.) aan-
gehouden, kort nadat hij een gewa-
pende overval had gepleegd op een
filiaal van de BBL-bank in Mol-
Rauw. Tijdens zijn vlucht heeft de
mankorte tijd een 27-jarige Fransta-
lige schipper gegijzeld.
De verdachte, die was gewapend
met een geweer, maakte bij de over-
val 25.000BF buit. Toen de man zich
uit devoeten maakte verplichtte hij
een klant, die autosleutels bij zich
droeg, mee naar buiten te gaan.
Daar dwong de overvaller de gegij-
zelde in zijn eigen wagen te stappen.
Met het geweer in aanslag werd de
schipper gedwongen weg te rijden.
Op grondgebied Lommei zette de
overvaller de gegijzelde uit de wa-
gen. Zelf reed hij verder richting
Nederlandse grens. In Valkens-
waard werd hij ingerekend.

Overvaller
aangehouden

Van onze verslaggever

Een Nederlander die in West-Duits-
Samenspraak
Tijdens de bijeenkomst in Aken

Vandaar dat wij ook tot de oprich-
ting van de werkgroep hebben be-
sloten. Duidelijk is echter dat deze
kwestie een bilaterale aanpak ver-
eist. Er moet voor de toekomst heel
snel een oplossing worden gevon-
den."

Broertje
Op de boot werden wel chemische
stoffen aangetroffen, die door de po-
litie naar het gerechtelijk laborato-
rium werden gestuurd voor nader
onderzoek. Gisteren is komen vast

Van onze redactie economie

Deel Maascentrale
EPZ later dicht

DSM gaat kolenvergassers opleiden van dit jaarwordt in Buggenum ge-
start met de bouw van de experi-
mentele kolenvergassingsinstallatie
van Demkolec. Die wordt in 1993 in
gebruik genomen. In datzelfde jaar
wordt ook een nieuwe kolenge-
stookte centrale in Geertruidenberg
in bedrijf gesteld. Het is de bedoe-
ling over een aantal jaren in Borsse-
le nog een grote kolenvergassings-
eenheid te bouwen.

"De ontvangsthal van het De Weverziekenhuis was min ofmeer geblokkeerd door de actievoer-
ders. De vele bezoekers konden niet om de boodschap '6 procent voor de CAO gezondheidszorg'
heen. Foto: CHRISTAHALBESMA

Actiekaravaan
door Limburg

v-??RLEN - De christelijke
en ri

d CFO trekt woensdag
ra ü°nderdag met een actieka-
-0

aan langs diversebejaarden-
het " in Limburg- Net als in
de kenhuiswezen is ook in
e beJaardenzorg sprake van
ril", loonconflict. De CAO-on-
Vast andelingen zijn al in april

en er zit nog geen
Ln°t in de zaak.

Euregio pakt klachten
over ziektekosten aan

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Maastrichtse
politie heeft gisteren de 34-jarige
R.H. vrijgelaten die ervan werd ver-
dacht XTC-tabletten te maken op
zijn woonboot op de Zuid-Willems-
vaart in Maastricht. Onderzoek
heeft namelijk uitgewezen dat met
de chemische stoffen, die aan boord
van het schip - de Black Widow -werden aangetroffen geen XTC ge-
maakt kan worden.

„Maar wel een afgeleide daarvan,
zeg maar een broertje van XTC,
maar die stof valt niet onder de
Opiumwet," aldus een woordvoer-
der van de Maastrichtse politie.
Deze vindt eigenlijk dat het spul,
waarvoor nog geen naam bestaat,
wel onder de Opiumwet zou moeten
vallen. De politievindt dat het hier
duidelijk om een drugmiddel gaat.

te staan dat van die stoffen in ieder
geval geen XTC gemaakt kan wor-
den.

jk hier eisen de bonden zes
Van°..Nt loonruimte. Het bod
gii? werkgevers, de Vereni-
den Van Nederlandse Bejaar-
pgoorden, zit daar met ruim 2
dof?-ent ver onder. Het is de be-
<Wu g dat de karavaan bejaar-

«miuizen in Venlo, Roer-
VaLi ' Geleen, Nuth, Heerlen,
aaT;s> Gulpen en Maastrichtindoet.

De vereniging is vooral ingenomen
met het feit dat een aantal opmer-
kingen van Rover nu in het bus-
boekje terug te vinden zijn. Een van
de belangrijke verbeteringen is vol-
gens Rover de koppeling van de
buslijnen 50 en 52 waardoor een
doorgaande buslijn van Heerlen via
Hulsberg en Schimmert naar Maas-
tricht is ontstaan.

HEERLEN - De vereniging van rei-
zigers met het openbaar vervoer,
Rover, is bijzonder tevreden over de
nieuwe dienstregeling van de Lim-
burgse busonderneming VSL. Dat
schrijft de afdeling Zuid-Limburg
van Rover in een brief aan de direc-
tie van de VSL.

Hoewel R.H. is vrijgelaten wordt
het onderzoek voortgezet. De
Opiumwet is niet overtreden. Maar
het is wel goed mogelijk dat éénvan
de stoffen dié nodig is om de nieuwe
drug te maken, een gevaar voor de
volksgezondheid oplevert. H. zou al
over duizenden van die tabletten
hebben beschikt.

De politie arresteerde R.H. in de
nachtvan 18 op 19 mei opzijnwoon-
boot. Het vermoeden bestond dat
de man XTC-tabletten produceerde,
zoals hij dat ook al eerder in Brus-
sel, Heerlen en Zwolle had gedaan.
XTC is een'chemische drug, die ge-
lijk gesteldwordt aan heroïne en co-
caïne. Tabletten worden voor zon
35 tot 40 gulden verkocht. G brui-
kers krijgen er een snellekick van.
Het spul is vooral populair op zoge-
noemde 'houseparties'.

Dit werd gisteren besloten tijdens
een bijeenkomst van het klachten-
bureau van de Euregio in Aken,
waarbij met name gesproken werd
over de problemen met ziektekos-
tenverzekeringen.

„Onze doelstelling is natuurlijk,
daar waar mogelijk, zo snel hulp te
bieden," aldus Peter Boldersdorf
van het Klachtenbureau van de
Euregio. „Maar het bureau kon de
regen van klachten al niet meer aan.

Een oplossing zou kunnen zijn dat
de man een specialereisverzekering
voor Nederland afsluit, maar dat
zou volgens het klachtenbureau van
de Euregio zeer onredelijkzijn, om-
dat dat extra kosten met zich mee-
brengt.

land werkt, moet daar een ziekte-
kostenverzekering afsluiten voor
hem en zijn familie. Wanneer hij
zich evenwel bij de dokter in zijnwoonplaats in Nederland meldt,
gaat de afhandeling van rekeningen
met allerlei moeilijkheden gepaard.
Bij ziekte of een ongeval in Duits-
land zouden zich geen problemen
voordoen.

AKEN - De Euregio Maas/Rijn
heeft besloten een werkgroep op te
richten die de klachten van grensar-
beiders over ziektekostenvergoe-
dingen gaat inventariseren. Eind
augustus/begin september komt de
werkgroep bijeen om definitieve
aanbevelingen te doen die dan aan
de problemen met verzekerings-
maatschappijen in Nederland, Bel-
gië en Duitsland een einde moeten
maken.

Werd ook afgesproken dat de werk-
groep in afwachting van een defini-
tieve oplossing van het ziektekos-
tenprobleem schrijnende gevallen
zoveel mogelijkop korte termijn zal
proberen af te handelen in samen-
spraak met de arbeidsbureaus in de
drieEuregio-landen.

Duitse zorgen over lucht- en watervervuiling
C} a»» an onze verslaggever

*ELT " De afdeling Rode-;van .j^effelbach-Kitschbachtal
Sch-ütz ?eutscher Bund für Vogel-
°verr) (DBV) maakt zich zorgengrensoverschrijdende lucht-

tervervuiling in de regio
Sen zji fg- In een brief aan GS vra-
Vs.. Welke bedrijven en verbran-
den ens schadelijke stoffen uit-V J.' 0m welke stoffen het gaat ensroot de uitstoot is.

c'ebe^V heeft zich tot het provin-
te§io t,Uur gewend omdat er uit de
*ijti kj einsberg nogal wat klachtenn.gekomen over lucht- en
*6tlde e

TryuiHng vanuit het aangren-vo oral Llrnburg. De afdeling wil
kW Weten hoe het zit met de uit-
C>S]vi rian schadelijke stoffen bij
'ttarri verbrandingsovens bij het

g6eor,t , ziekenhuis en met de on-
verbranding vanbakken in Sittard.

Nakt brief wordt ook gewag ge-
?eCVf:, Van vervuiling door Rutte-Nnstlng van de Einderbeek in
, °ri_t t 1" Het vervuilde waterrecht in de R°de Beek en
Vgelt m de Krümmelbach in

EINDHOVEN - De Elektriciteits-
Produktiemaatschappij Zuid-Ne-
derland (EPZ) gaat de kolenvér-
brandingseenheid 5 van de Maas-
centrale in Buggenum een jaar lan-
ger openhouden. Eenheid 5 gaat
niet in 1992, maar in 1993 dicht. Zo
kunnen 100van de 125 personeelsle-
denwerk houdenin afwachting van
een nieuwe baan bij de openstelling
van de Demkolec demonstratie-ko-
lenvergasser die in 1993 in Bugge-
num wordt geopend.

Het verlies van de 25 resterende ba-
nen kan door natuurlijk verloop
worden opgevangen, aldus de EPZ.
Het personeel voor de kolenvergas-
ser (die veel op een chemische fa-
briek lijkt) zal worden opgeleid bij
DSM en bij Shell.
Volgens de EPZ valt de verlenging
van eenheid 5 binnen alle bestaande
vergunningen, ook al is de kolen-
verbrander niet voorzien van een
rookgasontzwavelaar. In het verle-
den werd een rpokgasontzwave-

Omschakeling
Door die omschakeling op nieuw
vermogen en de sluiting van oude,
arbeidsintensieve eenheden zullen
de komende jaren 170 van de 2.150
arbeidsplaatsenvervallen. Gedwon-
gen ontslagen zijn niet aan de orde,
aldus Van Meegen. Honderd men-
sen kunnen bij Demkolc in Bugge-
num aan de slag en de resterende
vermindering van het personeelsbe-
stand kan worden opgevangen door
een deel van het natuurlijk verloop
niet aan te vullen en door minder
gebruik te maken van uitzend-
krachten.

lingsinstallatie niet nodig geacht,
omdat de eenheid 5 toch in 1992
dichtzou gaan.Wel zijnvorig jaarde
branders in eenheid 5 vervangen,
waardoor de uitstoot van NOx aan-
zienlijk is beperkt.

Uitstekend
De EPZ heeft een uitstekend jaar
achter de rug. Bij een omzet van
ruim 1,3 miljard gulden werd de
winst verhoogd met 17,2 miljoen
gulden tot 23,4 miljoen. Daarvan
wordt aan de aandeelhouders van
de PNEM (Noord-Brabant) en de

PLEM een dividend uitgekeerd van
16 procent. De rest van de winst
wordt toegevoegd aan de algemene
reserve.
In verband met de goederesultaten
verlaagt de EPZ de zogenaamde re-
gionale toeslag, een onderdeel vande elektriciteitsprijs, met 2,50 gul-
den tot 21 gulden. Volgend jaar
denkt de EPZ de toeslag opnieuw te
kunnen verlagen en wel tot 19 gul-'
den.

De EPZ produceerde vorig jaar 13,8
miljardkWh elektriciteit, 15 procent
minder dan in 1988. Op 16 oktober

(ADVERTENTIE)
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'Open armen'

zending in aanmerking.

Door de complexiteit van de dienstregeling
is het in het algemeen moeilijk te voorspellen
hoelang een vertraging duurt. Ook is het
haast onmogelijk om te bepalen hoe die zal
uitwerken naar andere regio's. Vertragingen
verspreiden zich vrijwel altijd als een olie-
vlek over de naburige spoorlijnen.

Informatie
treinenloop

via omroepen

OM: triest gesteld met opsporing

Justitie wil meer
misdrijven oplossen

De Nederlandse Spoorwegen, dein de ROOS
verenigde regionale omroepen en de ANWB
hebben hun plannen gisteren bekend ge-
maakt. De NS zullen devertragingen doorge-
ven aan de afdeling actuele informatie van de
ANWB, die de informatie doorspeelt aan de
betreffende omroep.

De regionaal verspreide verkeersinformatie
loopt vooruit op een „Radio Datasysteem ■Met dat systeem zullen luisteraars over tien
tot vijftien jaar op elk,gewenst moment via
de radio kunnen luisteren naar verkeersin-
formatie. Tot het zover is zendenderegionale
omroepen die informatie elk uur, en zo nodig
vaker, uit.

sentatie een domper op defeestvreugde. „De
informatie aan de reiziger in spézal altijd een
probleem blijven", zei hij. Hij benadrukte dat
alleen informatie wordt gegeven als de reizi-
ger er nog iets aan heeft. Vertragingen van
minder dan een halfuur komen niet voor uit-

standerBoris Jeltsin erinzou slag,

president van de Sovjet-repuW>9
Rusland te worden, iets waar u
batsjov de afgelopen dagen felcaW
pagne tegen heeft gevoerd.

Bush: Gorbatsjov
staat nog steeds
'heel erg sterk'

„Ik geloof dat, ondanks het tujoj*
tueuze politieke proces dat zich »
in de Sovjetunie afspeelt, ondan
alle emotie, ondanks de pijnÜP
aard van de tijden waarin we le^'
de uitbreiding van perestroika »
woon doorgaat," aldus Sjisjlin.

Een woordvoerder van NS zette al bij de pre

WASHINGTON - De positie van
Sovjet-leider Gorbatsjov is, on-
danks de economische problemen
in de Sovjetunie, nog altijd 'heel erg
sterk. Dat heeft de Amerikaanse
president Bush gisteren gezegd, en-
kele dagen voor hij met Gorbatsjov
aan de topconferentie in Washing-
ton begint.

Van onze correspondent

houding van snelheidsovertreders.
Het OM vraagt zich verder af of de
aanhouding van zwart- en grijsrij-
ders in het openbaar " vervoer nog
wel loont. Overwogen wordt om
strafbaarstelling van deze overtre-
ding af te schaffen.
Uitvoering van de plannen betekent
een extra financiële inspanning van
ongeveer zestien miljoen gulden per
jaar. Voor dat bedrag kan het aantal
rechters, Officieren van Justitie en
ondersteunende medewerkers wor-
den uitgebreid. In het bedrag is ech-
ter niet de automatisering van Justi-
tie, p'oïitie en gevangeniswezen be-
grepen. Dat vergt de komende jaren
nog eens 300 miljoen guldenextra.

Bush zei, in een kort gesprek met
journalisten, zich niet te willen uit-
laten over de kans dat Gorbatsjov
binnen afzienbare tijd tenval zal ko-
men. „Dat zijn mijn zaken niet.
Maar deze man heeft veel overleefd.
Ik denk dathij nog erg sterk staat,"
zo zei hij.

Open dagen IVG-Limburg
HEERLEN - De Informatievoorziening Gehandicapten Limburg
(IVG-Limburg) houdt op vrijdag 8 en zaterdag 9 juniopen dagen op
het terrein van de Lucas Stichting voor Revalidatie in Hoensbroek.
Verscheidene instellingen, bedrijven, patiëntenverenigingen en
stichtingen presenteren zich op de informatiemarkt van IVG-Lim-
burg dat verschillende groepen in de gehandicaptenzorg vertegen-
woordigt. Tevens zijn er diverse culturele activiteiten. De toegang tot
de open dagen is vrij. ledereen is welkom. Op vrijdag is de open dag
van 13.00 tot 17.00, op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

Inmiddels hebben Amerikaanse
Russische onderhandelaars IISllS ,
ren in Washington gesproken °v]
de nog bestaande problemen r°
een aantal ontwapeningsakko ,
den. Gepraat is onder meer over n
START-akkoord dat het aantal V>
ge-afstandsraketten met 30 pr°c $moet doen verminderen, en °ver t.conventionele (niet-nucleaire) <|9
wapening in Europa. Geen det*~Jover de besprekingen werden vn»
gegeven.

Wapenakkoorden
ook aan, aan zijnprincipes te zullen
blijven vasthouden als over de ont-
wikkelingen in Europa wordt ge-
praat.
Bush doelde daarmee op uitspraken
van Gorbatsjov, die heeft gezegd
dat hij een NAVO-lidmaatschapvan
een herenigd Duitsland niet kan
goedvinden. De Amerikaanse rege-
ring vindt dat datwél mogelijkmoet
zijn en wordt daarin gesteund door
alle Westerse landen en een aantal
Warschaupact-landen.

De opmerkingen van Bush over de
positie van Gornatsjov werden gis-
teren gedeeld door Nikolai Sjisjlin,
een hooggeplaatste adviseur van
het Centraal Comité van de Russi-
sche Communistische Partij.

Sjisjlin, die momenteel in Washing-
ton is ter voorbereiding op de top,
zei dat Gorbatsjov in de Sovjetunie
nog altijd een sterke positie heeft en
over groot gezagbeschikt. Dat geldt
ook als Gorbatsjovs grote tegen-

De president zei Gorbatsjov, die
woensdagavond in de Verenigde
Staten aankomt en een kleine week
zal blijven, 'met open armen' te zul-
len ontvangen. Maar hij kondigde

Gyula Horn nieuwe
leider van HSP

BOEDAPEST - De vroegere Hongaarse minister
van Buitenlandse Zaken, dr Gyula Hom, is in Boe-
dapest tot leider van de Hongaarse Socialistische
Partij (HSP) gekozen. Na zijn verkiezing zei Hom
te hopen dat zijn partij in staat zal zijn de Hongaar-
se arbeiders aan zich te binden.
Hom versloeg zaterdagavond in een geheime stem-
ming zijn rivaal voor het voorzitterschap, Imre
Pozsgay. De HSP is voortgekomenn uit de opgehe-
ven communistische partij.

Dr Hom werd vorige week in Aken onderscheiden
met de 41ste Internationale Karel-de-Grote-Prijs.
De Hongaar kreeg de prijs voor zijn inspanningen,
gericht op de eenwording van Europa. Onder zijn
bewind sloopten Hongaarse militairen in mei 1989
het IJzeren Gordijn tussen Hongarije en Oosten-
rijk, waardoor tienduizenden Oostduitsers de mo-
gelijkheid werd geboden via Oostenrijk naar de
Bondsrepubliek uit te wijken.

Oppositie in Burma
stevent af op grote
verkiezingszege

RANGOON - De oppositiepartij van mevrouw
Aung San Svv Kyi stevent af op een flinke zege in
de zondag gehouden parlementsverkiezingen, de
eerste in dertig jaar in Burma. De militaire macht-
hebbers in Rangoon hebben dit gisteren toegege-
ven. Tot dusver heeft de Nationale Liga voor De-
mocratie (NLD), volgens de militairen, 100 van de
485 zetels in het nieuwe parlement weten te be-
machtigen. Maar naarmate het tellen van de stem-
men vordert, ziet het ér naar uit dat de NLD beslag
gaat leggen op tweederde van de zetels.

Aan de verkiezingen namen ruim 100 partijen deel,
waaronder de door de regering gesteunde Nationa-
le Eenheidspartij, een afsplitsing van de vroegere
regerende Burmaanse Socialistische Programma
Partij, die de grote verliezer lijkt te gaan worden.
De legerleiders bevestigden dat zij zich zouden
neerleggenbij deuitslag van deverkiezingen. Maar
ofzij inderdaad de macht zullen overdragen aan de
oppositie, blijft nog een grote vraag. De NLD heeft
intussen de militaire Raad voor Herstel en Orde
(SLORC), die de macht in handen heeft, opgeroe-
pen samen om detafel te gaan zitten om een datum
te bepalen voor het opstellen van een nieuwe
Grondwet en voor een snelle overdracht van de
macht.

Irak waarschuwt
Israël opnieuw

BAGDAD - Irak zal een Israëlische aanval met
massa-vernietingswapens met gelijke wapens ver-
gelden. Die waarschuwing heeft de Iraakse presi-
dent, Saddam Hoessein, gisteren de joodse staat
opnieuw gegeven. De president sprak tijdens de
openingsvergadering van de Arabische top in Bag-
dad.

„Als Israël aanvalt, zullen wij krachtig terugslaan,
en als het wapens van totale vernietiging tegen
onze natie gebruikt, dan zullen wij dat ook doen,"
aldus de Iraakse president. De Verenigde Staten
hebben voorafgaand aan de top in een verklaring
aan de Arabische landen hun bezorgdheid uitge-
sproken over wat zij noemen Iraks onverantwoor-
delijketaal over het gebruik van raketten en chemi-
sche wapens. i
Saddam Hoessein zei in maart dat Irak over binaire
chemische wapens beschikt en dat het bij een aan-
val van Israël de helft van de joodse staat zou 'ver-
branden.

Speedboten in
botsing: één dode

MAASEIK - In het centrum voor waterrecreatie
Herenlaak in Maaseik zijn gisterochtend twee
speedbootjes met elkaar in aanvaring gekomen. Bij
het ongeval verloor een 35-jarige Antwerpse het le-
ven. Haar medepassagier werd zwaar gewond. In
de andere boot werden vier Rotterdammers ge-
wond: een 24-jarige vrouw en een 45-jarige man
werden zwaar gewond naar het ziekenhuis van
Maaseik gebracht; twee jongetjes van 4 en 10 jaar
werden lichtgewond. Het ongeluk gebeurde in een
bocht op de Maas waar het zicht belemmerd werd
door struikgewas.
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MAASTRICHT- Alleregionale omroepen in
Nederland gaan vanaf 1 juni informatie ge-
ven over de treinenloop in hun regio. Vertra-
gingen van enige omvang worden vanaf die
datum meegenomen in de verkeersbulletins
van de omroepen, zodat reizigers voor hun
vertrek nog kunnen besluiten een andere
vorm van vervoer te kiezen.

Limburgs Dagblad

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het oplossingspercentage van misdrijven moet
drastisch omhoog. Het gaat vooral om diefstal en auto- en wo-
ninginbraak, waarvan er steeds minder worden opgelost. Dat
staat in een concept-beleidsplan van het Openbaar Ministerie
voor de jaren 1990-1995. Het definitieve plan moet in septem-
ber gereed zijn en zal dan worden aangeboden aan minister
Hirsch Ballin van Justitie.
Slechts 22 procent van alle misdrij-
ven in ons land wordt opgelost. Bij
woninginbraken is dat percentage
nog lager, twaalf procent. Het OM
wil dat dit in de komende jaren
stijgt tot 24 procent. Het aantal op-
geloste autokraken (in 1988 waren
dat er 145.000) moet stijgen van 12
naar 15 procent en het aantal dief-
stallen van 22 naar 27 procent.
Volgens het Openbaar Ministerie is
het triest gesteld met de opsporing
en oplossing van misdrijven. Ook
de hulp aan slachtoffers laat sterk te
wensen over. Om het ophelderings-
percentagete vergroten, is een forse
uitbreiding van politie, Openbaar
Ministerie en rechterlijke macht
dringend gewenst. Ook is een her-
overweging van de taken van politie
en Justitie onontbeerlijk.
Preventie, het voorkomen van mis-

drijven, is een van de belangrijkste
onderdelen van het rapport. Het
Openbaar Ministerie wil dat de poli-
tie in het verkeer minder bekeurt
'op kenteken. Uit het oogpunt van
preventie is aanhouding een beter

*middel, aldus het OM, dat daarbij in
eerste instantie denkt aan de aan-



DEN HAAG - In sommige streken
van ons land dreigt een ramp voor
de aardappeltelers door de nog
steeds aanhoudende nachtvorst. Op
sommige plaatsen op de hoger gele-
gen gronden blijkt 80 tot 85 procent
van het aardappelgewas door de
nachtvorst van de afgelopen dagen
ernstig te zijn aangetast.

Vooral de aardappelen die vroeg
zijn gepoot en waarvan het gewas
goed.boven de grond staat, hebben
van de kou te lijden gehad. In zan-
derige streken waar de afgelopen
nachten geen bewolking is geweest,
heeft het gemiddeld zon vijfgraden
gevroren op een hoogte van 10 cen-
timeter boven de grond. Ook voor
de komende nachten wordt nog
nachtvorst verwacht.

Dieven in
Maasmechelen
aangehouden

Examens

"Slechts een handjevol studenten heeft gis-
teren rond dekiosk op het Vrijthof in Maas-
tricht geprotesteerd tegen bezuinigingen in
het beroepsonderwijs. Het aangebrachte

spandoek met de tekst ,JStuderen is net gan-
zenbord spelen" spreekt voor zichzelf. De ac-
ties worden de hele week nog voortgezet.

Foto: WIDDERSHOVENVan onze verslaggever
MAASTRICHT - De Rijksuniversiteit Limburg denkt op lan-
gere termijn te kunnen beginnen met een Centrum voor Euro-
pese juridische studies. Dat heeft prof. drRené Niessen gister-
middag gezegd tijdens de presentatie van de-nieuwe studie-
richting Fiscaal Recht aan de faculteit der Rechtsgeleerheid
aan de universiteit in Maastricht.

Van Zeil beslist
vandaag over
'ronselzaak'

LANAKEN - In Lanaken en Maas-
mechelen werden tijdens het week-
einde een aantal videos, CD-spelers
en juwelen ontvreemd. Zondagna-
middag meldden verontruste inwo-
ners aan de rijkswacht dat er in
Maasmechelen een verdachte wa-
gen opgemerkt was. De rijkswacht
kon twee uit Nederland komende
personen oppakken. Zij worden
verdacht van de inbraken. Een van
hen had een deel van de juwelen
weggegooid, maar de buit is door de
rijkswacht teruggevonden.

Minister Maij (verkeer en water-
staat) maakte dat gisteren bekend

bij de in gebruikname van de Delta-
Donau Shuttle, een netwerk van
goederentreinen tussen Nederland
en Oostenrijk. Het bedrag van 1 mil-
jard zal volgens haar beschikbaar
komen via het Tweede structuur-
schema verkeer en vervoer van haar

Verder overweegt het kabinet de
Betuwelijn, de tweede fase van Rail
21 Cargo, gedeeltelijk privaat te fi-
nancieren, aldus Maij. Een werk-
groep bekijkt momenteel de moge-
lijkheden daartoe. De Betuwelijn
(Kijfhoek-Geldermalsen-Elst) zal
zon twee miljard gulden kosten en
moetrond 2.000 voltooid zijn.

VENLO - Voor de eerste fase van
Rail 21 Cargo, het plan van de Ne-
derlandse Spoorwegen om de ver-
bindingen voor het goederenver-
voer te verbeteren, zal 1 miljard gul-
den worden uitgetrokken. Het gaat
daarbij om aanpassing van de Bra-
bant-route (Kijfhoek-Venlo) en van
de havenspoorlijn op de linker
Maasoever. In 1995 moeten beide
aanpassingen af zijn.

1 miljard voor
Brabant-route

eigen ministerie en het Nationaal
Milieubleidsplan van minister Al-
ders (volkshuisvesting, ruimtelijke
ordeningen milieubeheer).

Van onze verslaggever
t*EERLEN - Burgemeester
!et van Zeil van Heerlen zal
andaag met een verklaring ko-

"nen over het mogelijkronselen
lm*1 stemmen door CDA-raads-
g* Ger Wagemans. Twee

beweren dat
* kunnen bewijzen dat Wage-ns zich daar schuldig aan

"eeft gemaakt. Wagemans
"eeft Van Zeil daarom om een
nderzoek gevraagd, terwijl

"°K het CDA de zaak opgehel-Qerd wil zien.

Tweede graads lerarenvariant me-
vrouw G. Consten-Langen Land-
graaf en de heren J. de Swart Maas-
bracht en E. VijgenAmstenrade; Al-
gemene beroepsvariant de heren B.
Jansen Maastricht, J. Rennenberg
Buchten en J. Extra Elsloo; Eerste
graads lerarenvariant de heren P.
van HoofRekem, J. Janssen Baarlo
en P. Visser Schin op Geul.

SITTARD- Aan de HogeschoolKa-
tholieke Leergangen Sittard ontvin-
gen de volgende personen het ge-
tuigschrift Pedagogiek:

kwijtgeraakt. Niemand om tegen
te praten behalve de keukenmuur
en een fles wijn als troost.Jv^rigens wilde Wagemans

ingaan op de manier waar-
-5 hy campagne heeft gevoerd.

"vat doet hier niet ter zake".
Getuigschrift lerarenvariant tweede
graad geschiedenis: de heer L. van
Wanrooy Weert.

SHIRLEY VALENTINE
Engeland 1989. Regie: Lewis Gil-
bert. Met: Pauline Collins, Torn
Conti, Alison Steadman, Ber-
nard Hill e.a. In: Rivoli Heerlen
en Mabi Maastricht.

Dan ontmoet Shirley een aardige
Griek en langzaam begint ze
weer te leven. Ze wordt verliefd
op het leven en weet één ding ze-
ker: ze laat zich niet weer levend
begraven. Na twee weken laat ze
het vliegtuig zonder haar ver-
trekken en gaat werken in de ta-
verna van Costas. En hoe vaak
Joe ook belt en eist dat ze terug-
komt, ze blijft!

vrouw alleen.

De nieuwe studierichting start ih
september van dit jaar. Het eerste

In die nieuwe opleiding is voorzien
in Europees belastingenrecht en
Niessen ziet dus zelfs een Centrum
voor Europese juridische studies in
het verschiet liggen. „Daarbij dient
in mijn ogen niet alleen het fiscale
recht in ogenschouw te worden ge-
nomen, doch moet worden ge-
streefd naar een brede benadering.
Wil een dergelijk project kans van
slagen hebben, dan zullen daarbij
niet alleen meer juridische discipli-
nes moeten worden betrokken,
doch zal er ook een draagvlak moe-
ten zijn dat niet alleen de universi-
teit doch ook andere maatschappe-
lijke geledingen omvat," aldus de
professor gistermiddag in de feest-
zaal van de universiteit in het oude
gouvernementsgebouw.

Het is de bedoeling dat er nauw zal
worden samengewerkt met fiscalis-
ten in de regio. Het bedrijfsleven in
Limburg heeft al belangstelling ge-
toond voor de nieuwe studierich-
ting. De RL wil gebruik maken van
de praktische kennis die er bij het
bedrijfsleven is, andersom wil men
graag de expertise die binnen de fa-
culteit is opgebouwd, beschikbaar
stellen voor de praktijk.

Samenwerking

studiejaar is gelijk aan de studie-
richting Nederlands recht. Het fis-
cale programma dat daarna volgt
duurt driejaar, waarin de studenten
een intensieve training krijgen in
fiscale vakken, maar ook admini-
stratief recht, handels- en onderne-
mingsrecht, bedrijfseconomie en
openbarefinanci'en.

,e beide jongens verklarenoor een medewerkstervan het
jj^endbureau naar het Grand
'le u te z^n ëebracht voor een

Uk baantje. Mevrouw Wage-, an s zou gezegd hebben dat de
vanwaaruit de kiezers

lorden benaderd ter beschik-te waren gesteld door het
;pand Hotel, maar dat wordt
u°°r het hotel ontkend.

De film 'Shirley Valentine' is een
productie van het team Lewis
Gilbert/Willy Russell dat in 1983
furore maakte met de verfilming
van het theaterstuk 'Educating
Rita'. Ook 'Shirley Valentine' is
deverfilming van een toneelstuk,
waarin Pauline Collins al schit-
terde in Londen en New Vork en
met prijzen overladen werd.

Een gescheiden vriendin die een
reis naar Griekenland gewonnen
heeft nodigt Shirley uit om mee te
gaan. Shirley twijfelt tot het
laaste moment want hoe moet dat
dan met Joe, en hoe zal ze het hem
zeggen? Ondertussen begint ze
toch voorbereidingen te treffen.
Op de dag van vertrek zijn alle
twijfels verdwenen en Joe wordt
met een kattebelletje ingelicht:
,fien naar Griekenland. Over
twee weken terug."

De monologen die Willy Russell
Shirley in de mond legtzijn door-
spekt met een subtiele humor en
Lewis Gilbert laat haar recht-
streeks met de toeschouwer com-
municeren door haar recht in de
camera te laten kijken als zij
haar verhaal vertelt. Dat werkt
in het begin wat vervreemdend
maar gaandeweg krijg jezin om
terug te praten, zo herkenbaar
zijn de gevoelens die overge-
bracht worden.

Akte van bewaamheid ontvingvoor
de vakken handvaardigheid/teke-
nen de heer R. Lindelauf Sittard;
voor de vakken wiskunde/natuur-
kunde de heer E. Kerstges Geulle;
voor de vakken Engels/Nederlands
mevrouw A. van der Haar Heerlen
en M. Leinders Schinnen en de heer
A. Narinx Sittard; voor de vakken
Nederlands/Engels de dames C.
Smeets Vroenhoven-Riemst,. A.
Ruyschop Tilburg en J. Pouwels
Heerlen; voor de vakken aardsrijks-
kunde/geschiedenis de heren P.
Kuijpers Asten en P. Claessen
Meers-Stem.

RL wil Centrum
voor Europese

juridische studie

Economisch politierechter mr Swane wees hen op
de mogelijkheid een civiele procedure aan te span-
nen tegen de organisatoren, die hen wellicht op
misleidende gronden naar Maastricht hadden ge-
lokt. „Misschien kunt U zelfs de boete op deze ma-
nierverhalen," voegde hij er weifelend aan toe.

MAASTRICHT - Tijdens de zitting van de econo-
misch politierechter in Maastricht betichtten twee
kooplieden gisteren het MECC van misleidende in-
formatie. Beiden, een 29-jarigekoopman uit Waal-
dijk en een 41-jarige standhoudster uit Geleen,
hadden voor de som van negentig gulden per dag
?en standplaats gehuurdtijdens deKerst- en Oude-
laarskermis in 1988.

g*Pat zou ik nooit doen. Als er
geronseld zijn, dan

heh ilc dat vervelend- Maar ik
b 116 kamers en ik kan en wil

niet nagaan wie belt
J1Waarom hij belt", reageert

Senaresse Posman.

Aanvankelijk is Shirley op My-
konos even eenzaam als thuis,
want Jane heeft in het vliegtuig
een man leren kennen en laat
zich de eerste dagen niet meer
zien. Een Rots aan het strand
heeft de plaats ingenomen van de
keukenmuur en de andere hotel-
gasten weten geen raad met een

Het getuigschrift vrije studierich-
ting ontvingen de dames A. Aarts
Venlo en M. Zeelen Roermond.

De toestand waarin Shirley Va-
lentine zich bevindt zal voor
iedereen herkenbaar zijn. Shir-
ley is een huisvrouw diezich heeft
opgeofferd voor man en kinderen
en op een goede dag tot de ont-
dekking komt dat ze zichzelf en
haar dromen ergens onderweg is

En de boodschap van deze sym-
pathieke film is al even duide-
lijk: blijf dromen want eens zul-
len je dromen uitkomen. Aanbe-
volen voor mannen en vrouwen
van alle leeftijden!

Dr Maesen van hetDe Weverziekenhuis in Heerlen:

'Silicose mijnwerkers
door artsen verzwegen'

door theo sniekers
k^RLEN - Cynisch, een zielige uitspraak van een hoogle-
th "" Zo typeert de Heerlense longarts drFrans Maesen de op-
.,j erking vorige week van professor Kreukmet uit Utrecht date meeste mijnwerkers wel silicose hebben en 'eens hoesten',
t^ar dat dat meestal niet gepaard gaat met ernstige klachten.
V s ëeen aanspraak kunnen maken op een ongevallenren-
hf>Door zon uitspraak weet je meteen met wie je te maken
ïbS ' Ze& Maesen, steun- en toeverlaat van veel Limburgse
'JJtiWerkers, in zijn werkkamer in het De Weverziekenhuis.

Dr Frans Maesen: oud-mijnwerkers hebben recht opfatsoenlijke vergoeding voor silicose.
Foto: CHRISTAHALBESMA

mijnwerkers teruggestolen", zegt
Maesen. „Toen dieregeling destijds
werd ingevoerd zei iemand tegen
mij: 'wat moet een arme kloot nu
met 20.000 gulden. Dat is de menta-
liteit die toen heerste."

vankelijk te erkennen dat zij silico-
se en als gevolg daarvan ernstige
klachten hadden. Pas toen de zaak
via de Raad van Beroep uiteindelijk
bij de Centrale Raad van Beroep be-
landde, kwam de Sociale Verzeke-
ringsbank ineens met het argument
dat de vier mijnwerkers niet ont-
vankelijk zouden zijn in hun eis.

Maesen waarschijnlijk juridisch
volledig juist, „maar de vraag is of
de mijnwerkers in staat zijn gesteld
op tijd aan die termijn van een jaar
te voldoen." Hij meent van niet: de
bepaling in de wet was bij de mijn-
werkers vrijwel onbekend, terwijl
silicoseook een 'sluipende' ziekte is
die verergert naarmate de tijd ver-
strijkt.

herkeuring van mijnwerkers die
aanspraak maken op een ongeval-
lenrente omdat zij aan de beroeps-
ziekte silicose lijden. Kreukniet
komt daarbij vaak tot geheelandere
conclusies dan Maesen, de longarts
van veel oud-mijnwerkers.

jinleiding voor de aanvaring
te C» eukniet: een uitspraak vanVwntrale Raad van Beroep, de
*l>ahn echter, in een zaak aange-
QU<l 1 door de FNV namens vier
log "JJnwerkers. Deze wilden als-
-6fn stifr krÜ6en dat silicose, een
Steoor *onSziekte> de belangrijk-

was van nun arbeidson-
d vóór 1 juli 1967 en

1? daarom aanspraak op eenvaUenrente.

„Ik vermoed datKreukniet de lon-
gartsen, die destijds tot deconclusie
kwamen dat er geen sprake was van
silicose, wil dekken", zegt Maesen.
„Er mag vooral geen onrust komen,
het systeem niet in gevaar worden
gebracht." De Heerlenaar is bereid
onafhankelijke deskundigen pa-
tiënten waar Kreukniet en hij van
mening over verschillen te laten on-
derzoeken en is ervan overtuigd dat
hij dan het gelijk aan zijn zijde zal
krijgen. Een suggestie waar de So-
ciale Verzekeringsbank niets voor
voelt.

Een verdere en zeer wezenlijke on-
rechtvaardigheid die volgens Mae-
sen ongedaan moet worden ge-
maakt. De arbeiders hebben met
hun gezondheidvoor het werk in de
mijn betaald en moeten daarvoor
schadeloos worden gesteld. De er-
kenning van hetrecht, op een in Ne-
derlandtoch alkarig uitgevallenon-
gevallenrente alleen is, hoe belang-
rijk ook, niet voldoende volgens de
Heerlense arts.

dolven. ledere keer als de mijnwer-kers hierkomen ben ik er voor hen;
dat is mijn taak als longarts", zegt
Maesen in zijn met mijnwerkersat-
tributen gevulde werkkamer.
Volgens de Heerlense longarts
blijkt uit oude rapporten van vóór 1
juli 1967, de dag dat de Wet op deArbeidsongeschiktheid (WAO) vankracht werd, overduidelijk dat er
vaak wel degelijk sprake was van si-licose met longfunctiestoornissen.
„Als iemand op de fiets een lichte
inspanning moet verrichten en danblijkt dat de zuurstofspanning van
het bloed daalt, dan kun jeniet zeg-
gen dat die man niet invalide is",
zegt Maesen. En dan is er ook spra-
ke van sihcose met longfuncties-
toornissen, een combinatie dierecht geeft op een (aanvankelijk tothet levenseinde doorlopende) onge-
vallenrente.

Astma
Toch was destijds heel vaak decon-
clusie: geen silicose, maar astma of
bronchitis, of zelfs helemaal niets.
Kort nadat zij te horen hadden ge-
kregen dat zij geen silicose hadden,
werden mijnwerkers vaak overge-
plaats naar 'stofvrije' afdelingen of
werdenzij plotseling toch voor hon-
derd procent afgekeurd - maar niet
voor de beruchte en slopende long-
ziekte.

Maesen moet meemaken dat bij
overleden oud-werkers op wie lijk-
schouwing wordt verricht, de lon-
gen als gevolg van silicose totaal
vergaan zijn. Toch zouden zij geen
silicose hebben gehad, als we de

conclusies van de oude medische
rapporten van het' Longinstituut
Steenkolenmijnen in Limburg, het
toenmalige adviesorgaanvan de So-
ciale Verzekerinmgsbank, moeten
geloven.

Waarom verzwegen die longartsen
de silicose dan? Maesen: „In dietijd
dacht je voor de mensen en nam je
beslissingen voor hen. Je vertelde
ze niet wat ze hadden. De kleine
man moest niet te veel weten en niet
te veel krijgen."

Bij het van kracht worden van de
WAO werd een overgangsregeling
van kracht. Zij die per 1 juli 1967
voor minder dan 25procent arbeids-
ongeschikt waren als gevolg van si-
licose kregen een uitkering ineens,
zij die voor meer dan 25 procent ar-
beidsongeschikt waren een afkoop-
som bij het bereiken van het 65ste
levensjaar. Die bedragenkomen ten
laste van de staat.

Stelen
De afkoopsommen die de mijnwer-
kers in het handje krijgen en die tot
in de tienduizenden guldens kun-
nen lopen, worden echter geduren-
de negen jaar weer gekort op het
pensioen dat zij van het Algemeen
Mijnwerkers Fonds (AMF) krijgen.
Alleen als zij binnen die negen jaar
overlijden, hebben dfe erfgenamen
er wat aan.

Deze regeling staat vermeld in de
reglementen van het AMF. „Met in-
stemming van de vakbonden, waar-
onder de Katholieke Mijnwerkers-
bond, wordt het geld weer van de

Een belangrijke bepaling uit de On-
gevallenwet is namelijk overeind
gebleven: een aanvraagvoor een on-
gevallenrente moet gedaan worden
binnen één jaar nadat de beroeps-
ziekte zich heeft geopenbaard of
zelfs vermoed kon worden. En dat
was bij die mijnwerkers niet het ge-
val, concludeerde de Centrale Raad
van Beroep. Deze bepaling maakt
het voor de mijnwerkers bijna on-
mogelijk nu nog aanspraak te ma-
ken op een ongevallenrente, conclu-
deerde de FNV aan de hand van de
uitspraak.

De uitspraak van de Raad is volgens

Nota
De uitspraak van de Raad van Be-
roep is niet alleen voor de vier mijn-
werkers van belang. Het oordeel
van de Raad is van invloed op een
nota die momenteel over de kwestie
wordt opgesteld door het ministerie
van Sociale Zaken. Maesen is niet
gerust op de uitkomst van die nota.
Zijn vertrouwen in de politiek, die
de mijnwerkers in de kou heeft la-
ten staan, is zeer klein geworden.
„Ik ben altijd een vechter geweest.
Maar dit is vechten tegen de bier-
kaai", zegt de arts.

Daarvoor moet dan wel eerst een
ander wettelijk obstakel uit de weg
worden geruimd. In het geval van
de vier oud-mijnwerkers weigerde
de Sociale Verzekeringsbank aan-

RechtersMaesen is zeer begaan met het lot
van de mijnwerkers. „Ik kom uit
Stokkem in Belgisch Limburg, een
typisch mijnwerkersdorp. Zon
dorp waar kinderen op de lagere
school uit de klas werden gehaald
omdat hun vader in de mijn was be-

Geschil
l 1 lgo4HtjCWaren devier herkeurd door
V?' Kreukniet. Deze hoogle-
VsK , * door deSociale Verzeke-. Dank ingeschakeld voor de

Hkr? Ag Werd de Wet °P de Ar"
j'ervan" eschiktheid van kracht ter

vi gln§ van de Ongevallenwet.
%tjr/fr oud-mijnwerkers verloren
sWt C^dure> die al in 1982 was ge-: do n etaanvragen van een ren"
a?htte h entrale Raad van Beroep
°iye vften in navolging van de So-

(die de aan-
vati\ y.jnoet beoordelen) niet ont-
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Ganzenbord op Vrijthof
Door aanhoudende nachtvorst

Ramp dreigt voor
aardappeltelers

Rechter geeft gratis advies

Standhouders
boos op MECC

Op het allerlaatste momentkregen ze echtervan de
marktmeester te horen, dat het MECC geen ver-
gunning had gekregen tijdens de kerstdagen ver-
koop toe te staan. Hettweetal kon het wel „op eigen
risico" proberen, werd hen meegedeeld. Zich 'ge-,
nomen' voelend, hadden beiden daarop toch hun
koopwaar uitgestald. Dat leverde overtreding van
de winkelsluitingswet op, gisteren gehonoreerd
met boeten van respektievelijk driehonderdvijftig
en tweehonderdvijftig gulden. .

provincie



# Medewerkers van Der Sjtiel plaatsen een speelobject bij peuterspeelzaal Inimini in
Heerlen. Foto: DRIESLINSSEN

Daarom wordt een beroep ge-
daan op aanpalende instellingen
en stichtingen. Ze worden gewe-
zen op hun belang bij het voort-
bestaan van Der Sjtiel.

Naast Der Sjtiel zijn er in de re-
gio andere mogelijkheden voor
dagbesteding voor deze groep in
ontwikkeling, waarbij het in eer-
ste instantie gaat om zeer laag-
drempelige dagopvang: een
huiskamer, meen kop koffie en
een praatje. Vanuit de samen-
werkende instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg zul-
len uiteindelijk verspreid over de
regio drie van deze projecten op-
gezet worden. Der Sjtiel zal hier
nauw mee gaan samenwerken.

Het binnenbrandje in de leegsta,e)
de woning was evenwel snel on
controle, zodat de vlammen _Lf
kans kregen om over te slaan- " j
soonlijke ongelukken deden
niet voor. De politie gaat er voor
nog van uit dat de brand werd B
sticht.

Om meer inzicht te krijgen in de
samenstelling en omvang van de
doelgroep en om de effecten van
het werken bij' Der Sjtiel op de
medewerkers in kaart te bren-
gen, start in de tweede helft van
dit jaareen onderzoek in samen-
werking met de wetenschaps-
winkel van de Rijksuniversiteit
Limburg.

het vrije bedrijf vergroot wor-
den. Om de medewerkers en hun
motivatie tot werken zo serieus
mogelijk te nemen is bij Der
Sjtiel nadrukkelijk gekozen voor
een werkgevers/werknemers-re-
latie (binnen een vrijwilligers-
contract).Dit houdt ook in dater
een personeelsraad wordt opge-
richt om de medewerkers zeg-
genschap te garanderen.
Het is overigens niet zo dat ieder-
een uit de bovenomschreven
doelgroep automatisch geplaatst
kan worden. Niet alleen is er een
wachtlijst aan het ontstaan, daar-
naast zijn er selectiecriteria.Kan-
didaten moeten gemotiveerd zijn
om te werken gedurende maxi-
maal twintig uur per week, er
moet sprake zijn van een (drei-
gende) probleemsituatie op psy-
chisch en/of sociaal gebied en
van een 'laatste kans.
Gezien de toestroom van mede-
werkers, die vaak al anderhalf
jaar van heinde en verre komen,
kan de conclusie getrokken wor-
den dat Der Sjtiel levensvatbaar
is. Maar de stichting kampt met
de handicap dat na twee jaar de
subsidiëring wordt stopgezet. Er

Als er structurele financierings-
bronnen gevonden zijn, kan mo-
gelijk een tweede vestiging ge-
realiseerd worden in Heerlen(-
Noord) ofBrunssum. Dit om deVolgens een inschatting van de

Een groot deel van de doelgroep
van Der Sjtiel bestaat uit (ex-
)psychiatrische patiënten van
onder andere RIAGG, Welterhof
en PAAZ. Middels het werk dat
hen hier geboden wordt, kunnen
zij zich beter in de maatschappij
staande houden en hoeven ze
minder pf helemaal geen beroep
te doen op die hulpverleningsin-
stanties.

Door het opdoen van werkerva-
ring en het wennen aan een vast
ritme kan de kans op een plaats
binnen ander vrijwilligerswerk,
de sociale werkvoorziening of

En in dat 'stut' zit 'm de kneep.
De medewerkers krijgen alle tijd
en steun bij het werk. Hier geen
(werk)druk datje per dag een be-
paalde productie moet halen.
Nee, je komt een aantal middag-
en werken en doet datgene datje
zélf denkt aan te kunnen. Daar-
om is er ook een zo groot mogelij-
ke variatie in het aangeboden
werk, dat varieert van de serie-
matige tot de ambachtelijke aan-
pak.

Werkdruk

stichting zijn er in de Oostelijke
Mijnstreek ongeveer 200 mensen
die tot de doelgroep behoren en, die via werk bij Der Sjtiel (weer)
een plaats binnen de maatschap-
pij kunnen verwerven of deze
plaats daardoor kunnen behou-
den. Niet voor niets is de naam-
geving Der Sjtiel dubbelzinnig:
het Kerkraads dialectwoord be-
tekent niet alleen 'stut', maar ook
'ambacht.

'Broertjes en zusjes leerlingen geen 'nee' verkopen'

Directeur Harlekijn
eens met kritiek MR

per persoon

Schutterskoningen
Jan Erens is de nieuwe koning
van de schutterij St. Joseph
Waubach. Hij haalde met het
175ste schot de vogel naar bene-
den. De 'vrije vogel' hield 234
schoten lang stand. Het 335ste
schot werd gelost door Jan
Rychter.

" De heerR. Janssen.

De vogels van de schutterij St.
Johannes-St. Clemens uit Mer-
kelbeek waren wat minder stevig
gebouwd. De koningsvogel ging
bij het 74ste schot neer. Het
schot werd gelost door Albert
Ramakers. Jean Rademakers
schoot bij het 95ste schot de ere-
vogel af en Leon Nobis werd met
het 48ste schot burgerkoning.

Ine Übags en Otto Zerdoner uit
Heerlen trouwen op 28 juni in "Joegoslavische stad Ljublja 11
tijdens de tradiotionele Sloveen-
se bruiloftsfeesten. Alle bruid!'
paren nemen deel, in folklorisü'
sche kostuums, aan een optoch
door de stad samen met muziek'
en dansgroepen uit diverse lan'
den. Alle paren krijgen veel ge'
schenken, excursies naar d
mooiste streken van Slovenië en
een gratis huwelijksreis.
Het Heerlense paar heeft ervo°r
gekozen om ook het kerkeltP
huwelijk in Joegpslavië te laten
inzegenen. Dat gebeurt in het be-
devaartsoord Brezje. De weder-
zijdse familie maakt van het hu-
welijk van Ine en Otto een va'
kantiereis.

Huwelijk

leden onderscheiden. Mevrouw
S. Sajovec-Jacobs uit Onderban-
ken en de heer J.P. Leenders uit
Meerssen ontvangen elk een
waarderingsbord voor hun jaren-
lange inzetbij het afdelingswerk.
De onderscheidingen worden

Onderscheidingen
Het district Zuid-Limburg van
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
zal dinsdagtwee van haar trouwe

Bondsjubilaris
De heer Mathieu Kleuters uit
Merkelbeek werd onlangs gehul-
digd in verband met zijn 40-jarig
lidmaatschap van de Industrie-
bond FNV.

Afscheid
Met ingang van 1 augustus gaat
de heer R. Janssen, directeur van
de Pastoor van Arsschool aan de
Meezenbroekerweg 44 te Heer-
len, het onderwijs verlaten. Jans-
sen is ook werkzaam geweest op
de Pius K-school in Meezen-
broek en de basisschool Cathari-
na Labouré in Vrieheide. De af-
scheidsreceptie vindt vrijdag
van 16.30 tot 18 uur plaats in de
aula van de school.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Heerlen terrein achter de Curverfabriek. Als
speciale attractie geeft een wind-
hondenteam demonstraties. De en-
tree is gratis.

" De Algemene Vereniging Patiën-
tenbelangen Limburg houdt van-
avond om 19.30 uur jaarvergadering
in café 'le Journal', Stationsplein 17
in Roermond.

Kerkrade

Brunssum

Zwevers breken
clubrecords
Van onze correspondent

SCHINVELD - Leden van de
ste Limburgse Zweefvliee! Jj]
(ELZC) hebben vanaf het s^p
veldse zweefvliegveld diverse
records aan flarden gevlogen-

" In het Missionair Centrum wor-
den donderdag de bombardemen-
ten van de Noord-somalische ste-
den Hargeisa en Burao herdacht.
Deze Somalian Memorial Day vindt
vanaf 19.45 uur plaats.

" De leerlingen van 4 Atheneum
van het Sintermeertencollege hou-
den donderdag vanaf 20 uur in de
aula van de schoolaan de Kennedy-
laan 10een middeleeuwse avond.Er
is een expositie van werkstukken
en er staan voordrachtenop het pro-
gramma.

" De Verzamelaar houdt optweede
Pinksterdag van 10 tot 17 uur ruil-
beurs in het HKB-gebouw, Pater
Beatusstraat 3.

" Scouting Bekkerveld houdt zon-
dag van 11 tot 17 uur een groterom-
melmarkt in en rond haar vereni-
gingsgebouw, Benzenraderweg 190.
Entree gratis.

" Huurdersbelangen organisatie
De Koepel houdt vier gratis infor-
matie-avonden over huurprijs en
huursubsidie. Donderdag vindt de.
bheenkomst plaats in gemeen-
schapshuis Holz, vrijdag in café
Muller te Bleijerheide, dinsdag 5
juni in gemeenschapshuis Heilust
en woensdag 6 juni in het Socio-pro-
ject. De avonden beginnen om 20
uur.

Ubach over Worms

" De Fanfare St. Elisabeth, deMei-
jongens en de Greun Jonge uit de
Groenstraat houden dit weekeinde
de jaarlijkse Pinksterfeesten in het
feestpaviljoen op de markt. Zater-
dag is er om 20.30 uur bal met The
Jaguars. Entreekaarten zijn in de
voorverkoop voor ’ 6,- verkrijgbaar
in gemeenschapshuis 't Stroatje.
Zondag houden de Mei-j ongens het
meifeest. Om 10.45 is de mis in de
St. Josephkerk, om 12.15 uur wordt

'de mei-koningin gekroond, om 15
uur vindt de rondgang plaats en om
20 uur verzorgt 'Why' het meibal. De
Greun Jonge houden maandag van-
af 12 uur hetKlompenbal.

Merkelbeek

Gybels zegt gebonden te zijn aan
het besluit van de gemeenteraad.
Hij zegt het wel 'erg pijnlijk' voor de
ouders te vinden. Harlekijn-direc-
teur Hans Erfkemper is het trou-
wens eens met de Medezeggen-
schapsraad en de WD dat er over-
gangsregeling moet komen voor bo-
vengenoemde leerlingen. Erfkem-
per vindt het lastig om een reactie te
geven daarhij twee petten op heeft.
Hij is sinds kort raadslid voor de
Burger Belangen Landgraaf (BBL).
Deze partij heeft het college opge-
roepen de kwestie te behandelen tij-
dens de raadsvergadering van ko-
mende donderdag.

Over de consequenties maakt de di-
recteur zich niet druk. „We praten
dan over 12 kinderen, verdeeld over
drie schooljaren. Dat doet ons niet
de das om". Erfkemper is het verder
eens met het leerlingsturingsbeleid.
„De school kan niet büjven
groeien".

„Vijf jaar geleden zijn we met De
Harlekijn begonnen. Veel ouders
buiten de wijk hebben de school
mee opgebouwd. Het is daaromvre-
selijk onredelijk om te zegen: nu
gaathet goed, dus bekijk het maar."
Erfkemper vindt dat er wel degelijk
iets aan te doen is. „Op elke wet is
wel een uitzondering te maken. Als
de maximum snelheid ergens 50 ki-
lometer per uur is, mogen politie en
brandweer altijd harder.Als het col-
lege wat bereidwilliger zou zijn, dan
kan hier ook een uitzondering ge-
maakt worden", zegt Erfkemper.

Overigens kan wethouder Gybels
niet eigenhandig de regeling onge-
daan maken. Het betreft hier name-
lijk een besluit van de gemeente-
raad. Tot dusver hebben de WD, de
BBL en de Medezeggenschapsraad
zich uitgesproken voor een uitzon-
deringsregeling. Erfkemper" ver-
moedt dat ook een meerderheidvan
de Bestuurscommissie Openbaar
Onderwijs die mening is toegedaan.
„In de BC is nooit gestemd over
deze kwestie omdat dat volgens Gy-
bels niet tot haar compententie zou
behoren".

Ongedaan maken

Juridisch
Inmiddels hebben enkele ouders ju-
ridisch advies ingewonnen. Zij zul-
len zeer waarschijnlijk een AROB-
procedure starten. Komend school-
jaarzijn er vijf kinderen die familie
hebben op deHarlekijn maar er zelf
niet terecht kunnen, het jaardaarop
vier kinderen en over driejaar twee
kinderen. Erfkemper denkt trou-
wens dat de ouders van die kinde-
ren 'een goede kans van slagen' heb-
ben bij een procedure.

Met name Charles Rousseau ,
Hendrik-Jan van Veen naaa*
met een tweezitter een zogenaa
driehoeksvlucht van 300 kilol*,t,j!>
in een tijd van 8 uur en 58 mm

Meé„Bij zon driehoeksvlucht vli» t.
de zwevers met hun kist een va
voren geplande route en /° J:
vanuit de lucht een foto vanbe^t"de plekken op de grond. Df
moet dienen als bewijsstuk . ef
duidelijktBert Zeegers, woor»v
dervan de ELZC.

Het nieuwe clubrecord hield eC^niet lang stand. Want Leon
meldde zich even later terug jo
een driehoeksvlucht van liets1 jj
kilometer, waarbij hij 10 uur e^minuten in de luchtbleef. ZÜl^.^'voerde van Schinveldvia het V ef
Traben-Trarbach naar Teriei
weer retour naar Schinveld.
Volgens Hen Femer, voorzitter
de 93 leden tellende zweefcW 1?' #
men de topprestaties niet 3i tlJljflucht vallen. Hen Femer: "^JLtaJ 1
lijk zijn de gunstige weers°Haée.
digheden van de afgelopen a»t>^van invloed geweest, maar
meer denk ik dat de know »° io oï
we nu in de club hebben de.^\^slag heeft gegeven. Sinds v°ri&ff(,r t.
krijgen we hulp van Frits bevij*
die lid is geweest van de nau
kernploeg. Seijffert heeft °";öeüJ'
den de afgelopen winter een a&,,

ke theoretische training SeSe -i^if
De ELZC is van plan, wedsi^^
gen te gaan organiseren vo DU jts
vers uit Nederland, België en
land.

"De Nederlandse Stomavereni-
ging 'Harry Bacon' houdt vanavond
van 18.30 uur tot 21.45 uur een voor-
lichtingsbijeenkomst in het St. Gre-
goriusziekenhuis in de huiskamer
van de verpleegstersflat.

" De Kringgroep Bronsheim houdt
op tweede Pinksterdag vanaf 10 uur
de jaarlijkse africhtingswedstrijd
voor Duitse Herders op het oefen-

" Het kindervakantiewerk haalt
zaterdag huis aan huis spullen op
voor de rommelmarkt die op 17 juni
gehouden wordt.

Schuttersfeest bij Wilhelmina
LANDGRAAF - Dc schutterij Ko-
ningin Wilhelmina-Nieuwenhagen
houdt op Pinkstermaandag traditie-
getrouw een schuttersmiddag, die
om twee uur begint. Dc leden moe-
ten op 4juniop dc schietstangop dc
Aredsberg in Landgraaf uitmaken
wie dc beste koningsvogelschutter

is, waarna schutterskoning van vo-
rig jaar Hubert Kuijpers zijn titel
overdraagt aan dc winnaar. Deze zal
dan zoals gebruikelijk dc konings-
plaat 'Den Braak' in ontvangst mo-
gen nemen.

Dc nieuwe koning zal dc 126-stezijn

in de historie van Wilhelmina, die
dit 130 jaarbeslaat. In de oorlogsja-
ren '40 tot en met '44 waren er geen
schuttersfestijnen.

De oudste koningsplaat stamt uit
1861 en draagt de naam van Paulus
H. Goressen. Destijds heette de
schutterij nog St.Gregorius. In to-
taal kende de schutterij 124 konin-
gen, één keizer en één koningin.

Om mensen weer kans te geven op plaats in maatschappij

Der Sjtiel biedt
aangepast werk

E limburgs dagblad
■" — —--—— "
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HOENSBROEK - Het Nationa»
Jeugd Fonds (Jantje Beton) he«
een bijdrage van 8.500 beschikba*
gesteld voor speeltuinverenig! |l
Het Centrum in Hoensbroek. D*
zelfde bedrag krijgt ook de sticht!»
speeltuin Rukkerweg, op de gr?,
van Landgraaf en Kerkrade. Met fl
geld wordt de speeltuin in Hpefl>
broek opnieuw ingericht. Die
Landgraaf kan met de bijdrage i.
renoveerd worden. Het Nation»*
Jeugdfonds steunt jaarlijks hond
den projecten voor de jeugd.De w
brengst is mogelijk door de natio»
le jeugdcollecte, de jaarlijkse ac j
van JantjeBeton en particuliere g 1
ten.

Jantje Beton
geeft voor

speeltuinen

r9DeAmerikaanse professor (r) met haar studenten op bezoek in Landgraaf.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Amerikanen kijken kunst
af op Eijkhagencollege

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het Eijkhagen-
college in Landgraaf kreeg gis-
termiddag bezoek van de Ameri-
kaanse professor Donna Kay
Beattie. Zij begeleidt een groep
studenten en docenten van de
Brigham Young Universiteit in
Provo, die twee weken in Neder-
land zijn om kennis te maken
met het kunstexamenonderwijs
op Atheneumniveau.

Drie jaar geleden vertoefde Kay
ook al in deze contreien. Toen
volgde zij eenjaar lang het teken-
onderwijs in de eindexamenklas
van docent Han le Blanc. Haar
bevindingen schreef ze neer in
een proefschrift, waarop zij pro-
moveerde.
De groep werd gisteren eerst
rondgeleid door de school, waar-
na ze een videofilm te zien kreeg
over kunstonderwijsin het Eijk-
hagencollege. Vervolgens beke-
ken de Amerikaanse studenten
de eindexamenprojecten in het
tekenlokaal.

Kay koos destijds Nederland uit
als studieterrein omdat ons land
samen met Engeland het enige
land is waar eindexamen in het
vak 'kunst' wordt afgenomen. In
de Verenigde Staten is dat nog
niet het geval.

Verandering
Als het aan de prof ligtkomt daar
echter verandering in. Komend
leerjaar wil ze het eindexamen-
onderwijs naar Nederlands voor-,
beeld introduceren op de Brig-
ham Young universiteit in de
staat Utah.
Met één aanpassing wel te ver-
staan. „Hier worden 28 lessen ge-
geven, in vier maanden tijd. Ik
heb in mijn proefschrift aanbe-
volen het aanbod in Amerika tot
12 è vijftien lessen te beperken.
Voor Amerikaanse studenten is
het namelijlk moeilijk de interes-
se voor één bepaald thema lang
te bewaren. Voorts pleit ik er-
voor, dat de student niet drie

maar twee eindprodukten moet
maken", aldusKay.
Het niveau van kunstonderwijs
is volgens haar niettemin zeer
hoog, iets wat van de gewone te-
kenlessen in de Verenigde Sta-
ten niet gezegd kan worden. „Die
zijn erg makkelijk, waardoor ve-
len besluiten dit vak te volgen
omdat ze denken dat het toch
eenvoudig te halen is. Ik wil het
niveau opschroeven en zo alleen
studenten in mijn klas krijgen
die echt geïnteresseerd zijn."
De groep verblijft in totaal vier
weken in Europa. De studenten
en docenten zijn al in Parijs en
Keulen geweest en hebben on-
der andere de Van Goghmusea
bezocht. Aan het eind van deze
week reizen de Amerikanen af
naar Engeland. Daar wordt het
Nederlandse kunsteindexamen
en het Engelse vergeleken. Kay
kan de uitkomst van dit 'vergelij-
kend onderzoek' nu al geven:
„De kwaliteit in Nederland ligt
veel en veel hoger dan in Enge-
land."

" Ine Übachs en Otto Zerdoner.

uitgereikt door de nieuwe dtie?'
teur van het VVN, J.G. Goos, «/
het restaurant van camping M^j
reveld te Schimmert. De avon"
begint om 20 uur.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Wethouder Gy-
bels van Landgraaf houdt vast
aan deregel dat niet iedereen die
dat wil terecht kan op de openba-
re basisschool De Harlekijn in de
Landgraafse kern Schaesberg.
Ook voor leerlingen die al een
broertje of zusje op die school
hebben wordt geen uitzondering
gemaakt. De Harlekijn heeft een
leerlingenstop. Bovendien start in
augustus een nieuwe 'openbare'
in Schaesberg.

KERKRADE - Ze maken er on-
der meer wijnkisten, hobbel-
paarden en vullen er plastic eie-
ren met de bekende 'verrassing.
Aan de Kerkraadse Lamberti-
straat staat een niet zo bekende
fabriek, waar zestig mensenpart-
time werken.

Van onze verslaggever

Het zijn mensen die problemen
hebben gehad op psychisch of
sociaal gebied en die niet of nog
niet in staat zijn een plaats te ver-
werven binnen het arbeidspro-
ces. Al bijna twee jaar biedt de
stichting Der Stjiel deze groep
via dit werk een zinvolle dagvul-
üng. reistijden van de medewerkers

terug te brengen en natuurlijk
om extra capaciteit te scheppen.

is nog geen zicht op een nieuwe
geldstroom.

Brand in
Vossekuil
Van onze verslaggever

HEERLEN - De politie en *]
brandweer van Heerlen zijn ll^ .1

ren opnieuw uitgerukt richting -J
wijk De Vossekuil, waar een bl"^op dezesde verdiepingvan een v
de torenflats voor nogal wat
schudding zorgde.

klein journaal
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Toestand
Strijbos

verslechterd

Boos sectiebestuur wilde Adri van Tiggelen thuislaten

Het blijft onrustig bij Oranje
# Op aandringen van
bondscoach Leo
Beenhakker (rechts)
hoefde Adri van Tiggelen
(links) zijn WK-ticket niet
in te leveren naar
aanleiding van zijn
gespierde taal in een
voetbalmagazine.

BRNO - De toestand van Dave
Strijbos is verslechterd. Gister-
avond werd de ongelukkige moto-
crosser in de Universiteitskliniek
van Brno intensief onderzocht. In
de nacht van zondag op maandag
constateerden artsen in Nove Mes-
to, waar de 250 cc-coureur zondag
werd opgenomen, inwendige bloe-
dingenrond de hartstreek en long.

Gistermiddag werd hij in allerijl per
helicopter overgevlogen naar Brno
waar betere medische outillage ter,
beschikking is en meer specialisten
zijn. Desondanks stelde de zaak-
waarnemer van Strijbos, Jan
Schuurmans, alles in het werk een
Nederlandse arts in Tsjechoslowa-
kije te krijgen. Het Nederlandse
thuisfront had de hele dag intensief
contact met teammanger Gerard
Rond, dieStrijbos direct na de smak
van verstikking redde toen hij zijn
tong had ingeslikt. Bij eerste diag-
nose na het ongeluk werd een ge-
broken rib, hersenschudding en
nog onbekend letsel aan de longen
vastgesteld.

„Wij verkeren in onzekerheid", liet
Schuurmans gisteravond weten.

„De arsten doen een kijkoperatie in
zijn slokdarm en hopen meer in-
zicht te krijgen in de ernst van de
bloedingen. Indien nodig wordt hij
nog geopereerd. We zijn erg ge-
schrokken, omdat de eerste berich-
ten niet zo verontrustend waren."

Ritzege Gölz
in Dauphiné

s».,^ n onze sportredactie
- Het Fortuna-talent

"tiet ermeeren gaat definitief
sPiU var Roda JC-De 18-Jarige
van had voor het verstrijken

transfer-periode op 15
gew geen contract aangeboden
d6e^gen van Fortuna. Roda JC
t>ori ilern daarop wel een aan-
sej2n vermeeren, die afgelopen
tor.-? tweede eindigde op de
ieu „^orerslijst van de landelijke
Wei ??.omPetitie, verkoos even-
vetl D,".de Sittardse club te blij-
het't y zal het komend jaar in
,ty a *Weede elftal gaan spelen-
*%en detechnische staf zal be-

i°^ hem alsnog een con-
Worden aangeboden.

spre ,aag zal er een tweede ge-
l_tr * Plaatsvinden tussen FC
tuej *}' en Fortuna over de even-
flelt transfer van Marcel Lies-

eftnaar de Domstad. Utrecht
lnmiddels kenbaar ge-

*°U v at men viereneenhalve
heeft o,°r de verdediger over

rtuna houdt vast aan
to^ r ansfersom van rond de zes
Wel' t f sdek zelf is zoals bekend
thei. °t overeenstemming geko-
O'het FC Utrecht. ■ "AdrianoBaffi (rechts) is de snelste sprinter in Lodi. PhilAnderson (midden) en Jean-Paulvan

Poppel (links) worden met duidelijk verschil verslagen door de Italiaan.
De achterliggende gedachte van de

serie giftige pijlen af te schieten op
de bobo's, dat hadden toch maar
weinigen hem uit de mouw ge-
schud.

Van onze verslaggever

- Doodgemoedereerd, alsof er niets aan de hand was,
v°nden de twee dissidenten elkaar in de nog kale wachtruimte
?P Schiphol- Adri van Tiggelen en Marco van Basten. Bang om
Jet vliegtuig te missen Adri? „Ik heb het geloof ik aan Been-
akker te danken dat ik meemag. Want als het aan het bestuur

gelegen, had ik thuis kunnen blijven". De spijkerharde
Verdediger van Anderlecht en het Nederlands elftal lijkt nau-
welijks geïmponeerd door de krachtige taal van sectievoorzit-

| er Martin van Rooijen.

estuurders mogen kennelijk
"e« en laten wat ze willen, maar als
j

n speler een keer iets zegt is Lei-
w. meteen in last". Van Tiggelen
hrtvk §eenszms de indruk spijt te
*bbenvan de gespierdetaal die hij

Vio lge week bezigde in een inter-
jj«\vmet vi. Als speleris de import-
lQei§ snel, wendbaar en meedogen-
-0 °s. in de dagelijkse omgang is hij
/gecompliceerd en direct. Maar
v? "^gerekend hij, in navolging
*n Van Basten, het aandurfde een

Zijn teksten logen er niet om. Een
paar citaten: „We zijn alleen maar
slechter geworden van dit nieuwe
bestuur. Dat vorige heeft er een
zootje van gemaakt, maar onder dit
bestuur is het er voor ons niet beter
op geworden. Ze draaien ieder dub-
beltje tien keer om". En: „Ze doen
zelf waar ze zin in hebben, maar ze
willen wel alle eer opstrijken".
Voor Van Rooijen heeft hij geen
goed woord over. „Ik sla de krant
open: staat-ie met die grote kop en
een glas champagne in zijn hand in
de kleedkamer van Ajax. Als er wat
te doen is dan zijn ze er. Ze hebben
een bord voor hun kop. En dat zijn
de mensen, die ons een oor aannaai-
en. Maar die loop ik straks in Italië
zo voorbij". „Als we wereldkam-
pioen worden", hekelt Van Tiggelen
de doorRinus Michels bij het EK '88
gecreëerde vijand, „hoeven ze niet
op onze party te komen. Dan schop-
pen we het bestuur zo de zaal uit".

gen te gaan bespreken over een zaak
die al een tijdje loopt. Van Tiggelen
is een van de 22 en daar gaanwe nu
mee aan de slag. We gaan praten hoe
we de krachten moeten bundelen
om een goed eindtoernooi te spe-
len". Dopingzaak Theunisse

met sisser afgelopen

Italiaanse aanval op Verbruggen Baffi ritwinnaar
De bureaucraat Van Rooijen rea-
geerde onthutst en ondervond de
uitspraken van Van Tiggelen zo
grievend en denigrerend dat het
sectiebestuur vorige week donder-
dagavond meteen in spoedzitting
bijeen kwam. In het bijzijn van inte-
rim-bondscoach Leo Beenhakker,
die de vergadering op eigen verzoek
als toehoorder bijwoonde.

AIX-LES-BAINS - Rolf Gölz heeft
eindelijk dit seizoen gedaan waar-
voor hij is aangenomen door Jan
Raas: winnen. DeWestduitser pakte
gisteren in Aix-Les-Bains zijn eerste
overwinning van het wielerjaar. De
27-jarige prof was na een rit van 139
kilometer van Aix-Les-Bains naar
Aix-Les-Bains in de Dauphiné Libé-
ré de snelste van een groep van on-
geveer dertigrenners. Gölz versloeg
op de streepMoreels, die aan het be-
gin van dit jaarhet slachtoffer werd
van een valpartij in de Ronde van
Venezuela.

„Ze hebben nog geprobeerd mij op
die avond telefonisch te bereiken,
maar dat is niet gelukt", gniffeltVan
Tiggelen na de zoveelste rel binnen
Oranje. Vier dagen na dato wordt hij
er koud noch warm van, Beenhak-
ker daarentegen is weinig gelukkig
met de uitlatingen en vooral het
tijdstip waarop de verdediger de
aanval heeft gezocht. Hij noemt het
een 'logisch bestuursstandpunt' dat
Van Rooijen heeft gedreigd dat
zoiets geen tweede keer mag gebeu-
ren.

hele stampei, is dat de Italianen de
dopingreglementen van de UCI niet
volgen. In Italië wordt een voor het
eerst op doping betrapte coureur
voor twee jaar uitgesloten. Van die
regel willen de Italiaanse ploegen
af. Ten koste van alles.

In het op een steenworp afstandvan
Wenen gelegen hotel Kraemer Hüt-
te, het eerste tussenstation van
Oranje op weg naar Italië, vormde
die eensgezinde opstelling- het
hoofdthema tijdens het diner. Daar
nam Beenhakker het huishoudelijk
reglement met de spelers door en
riep hij Van Tiggelen nog even
apart. In zijn streven van Oranje een
solide eenheid te smeden, heeft hij
er ook geen boodschap aan hoe
Frank Rijkaard tegen zijn positie
binnen de ploeg aankijkt. Alle uit-
spraken daaromtrent lapt hij aan zn
laars.

Afgelopen week dreigden dé
ploegleiders in de Giro met acties,
omdat zij het niet eens waren met
het beleid van de UCI inzake Theu-
nisse. De renner uit deploeg van Pe-
ter Post was volgens hen twee keer
binnen twee jaarpositief bevonden,
waarop volgens de reglementen van
de UCI een onvoorwaardelijke
schorsing van zes maanden staat.
Die straf bleef de renner echter be-
spaard, wegens de in 1988 gemaakte
procedurefouten.

BRESCIA/LODI - De dopingzaak
Gert-Jan Theunisse is gisteravond
in Brescia met een sisser afgelopen.
De in deWaalse Pijl op het gebruik
van testosteron betrapte Nederlan-
der stond ter discussie tijdens een
bijeenkomst van een delegatie van
de Internationale Wieier Unie(UCI)
en een afvaardiging van de vereni-
ging van ploegleiders.

Gölz begon het nieuwe wielersei-
zoen hoopvol. In de openingsklas-
sieker Milaan-San Remo eindigde
hij als tweede achter winnaar Bug-
no, momenteel leider in de Giro d'l-
talia. Sindsdien werd het opmerke-
lijk stil rond de Westduitser. Ziekte
en andere ongemakken waren wel-
iswaar een excuus, de grote vorm
ontbrak simpel.

fla ln Koeman heeft met drie
"tien individuele training op-
tir.e een stap gezet in de rich-
<ier_ VanvolleQig herstel. De mid-
Veh r' Deëin maart aan zijn
Vj-j; and geopereerd, bracht zijn
Wd gen tussen het Neder-
ita een Oostenrijksetrainings-
öa ? "Verplicht" door op Zeist.
is wad resultaat. In spierkracht
re 6M -een waaraan hij is geope-
nde niet meer zwakker dan het
s.e ?re: Koeman maakte de eer-
die» ?"aining in Oostenrijk volle-s uiee.

Vermeeren blijft
alsnogFortunees

Joegoslavië Oranje op tv
1 HAAG -De laatste inter-
iL^Wedstrijd die het Neder-
ïeiri-S elftal sPeelt in de voorbe-iamg 0p de wereldtitelstrijd,
jP z°ndag 3 juni in Zagreb tegen
'^goslavië, wordt rechtstreeks
j,gezonden door Veronique.
'd,?* verslag begint om 19.50 en;uuurt tot 21.45 uur.

Van Breukelen jubilaris
Vier? ~ Hans van Breukelen
cc n. morgen tegen Oostenrijk
Ju?» De doelman van
2ij

v sPeelt in het Praterstadion
van ?,"ste interland.
ven kreukelen is daarmee te-
spe] de meest geroutineerde
ga ,er in de selectie, waar het
Hati

l°m het voetballenvan inter-
di_ii°na*e landenwedstrijden.
Koe * (41)' RÜkaard en Ronald
stanri lan '40^ volëen °P enige af-

ErwinKoeman

Beenhakker heeft moeten praten
als Brugman om Van Tiggelen bin-
nen de selectie van 22 te houden.
„Er is gepraat over de consequen-
ties, maar het is duidelijk dat ieder-
een daar nu afstand van heeft geno-
men. We stonden drie dagen voor
het vertrek naar het WK en dat is
niet het moment om een aantal din-

Deze week staat vooral in het teken
van de twee interlands tegen Oos-
tenrijk en Joegoslavië, dat zondag-
middag in Zagreb als sparring-part-
ner fungeert. Beenhakker: „De ko-
mende twee weken gaan we benut-
ten om het basiselftal neer te zetten.
Vanavond ga ik eens rustig met de
drie Milanezen bij elkaar zitten om
te kijken hoe de vlag ervoor staat".

De Italiaanse media krijgen maar
geen genoeg van de dopingaffaire
Gert-Jan Theunisse. In de ochtend
voor het overleg tussen een UCI-de-
legatie en een afvaardiging van de
verenigingvan ploegleiders plaatste
de grootste Italiaanse sportkrant - la
Gazetta dello Sport - in een column
een frontale aanval op de Nederlan-
der Hein Verbruggen, voorzitter
van de FICP en tweede man van de
Internationale Wieier Unie (UCI).

Media

De UCI, met in Brescia als hoogste
man de Nederlander Hein Verbrug-
gen, bevestigde gisteravond tegen-
over de ploegleiders die lezing.

In een open brief aan de Nederlan-
der vraagt de gezaghebbende krant
zich af, waarom Verbruggen zich
niet gedraagt als een voorzitter voor
iedereen, in plaats van zich op te
stellen als beschermengel van één
bepaalde coureur. De verlichter van
de wielersport wordt verweten dat
Theunisse ondanks twee dopingge-
vallen binnen twee jaar nog steeds
zijnweg in hetpeloton kan voortzet-
ten.
„Realiseert U zich welke stomme
dingenU aan het doen bent, door de
basisregels in de strijd tegen doping
niet te respecteren", luidt een van
de op de man gespeelde kritische
noten. Voor het gemak haalde de
krant nogmaals aan, dat de afgelo-
pen jaren diverse doden in de Ne-
derlandse wielersport zijn gevallen.
Dat nooit bewezen is dat doping
daarbij een rol speelde, werd door
de Gazetta stilgezwegen..

Robert van den Donk
baas in eigen huis

Peter Harings tweede bij rentree in Buchten

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

BUCHTEN - Vorige week in de
wielerronde van Obbicht kreeg Ro-
bert van den Donk van winnaar
Barry Thoolen al een complimentje
vanwege zijn goede rijden. Gister-
avond in het criterium van Buchten
gaf hij voor eigen publiek zijn visite-
kaartje nadrukkelijk af. Met een
werkelijk fantastische eindspurt
klopte Van den Donk in zijn woon-
plaats het compacte peloton in de
eindsprint en veroverde zijn eerste
zege van het seizoen.

Van Poppel
Jean-Paul van Poppel is zo langza-
merhand de vertwijfeling nabij. De
specialist in de massale aankomsten
ziet tijdens de Giro in elke sprint de
Italianen links en rechts voorbij
stuiven. Gisteren ontnam de Ita-
liaan Adriano Baffi de Nederlander
opnieuw een illussie. Excuses kon-
den niet verzonnen worden. Van
Poppel kwam lefen vooralkracht te
kort om de 26-jarige Italiaan de pas
af te snijden.

Gölz kwam slechts in het nieuws
toen veertien dagen geledenbekend
werd dat hij de Buckler-ploeg van
Raas aan het einde van het jaarzal
verlaten. Hij zou aanbiedingen van
Italiaanse ploegen en de equipevan
Hennie Kuiper op zak hebben.

Theunisse, die eerder in de Tour de
France van 1988 positief werd be-
vonden maar van die zaak evenals
de Nederlandse Wielerbond, nooit
officieel bericht heeft gehad, kan
zijn seizoen rustig afmaken. Naar
aanleidingvan de positieve controle
in de Waalse Pijl blijft hij voorwaar-
delijkgeschorst voor drie maanden.

Weer val Rooks

Van den Donk was een twintigtal
kilometer voor het einde in gezel-
schap van van Patrick van Seggelen
en Henri van der Schouw reeds in
de aanval gegaan. Het peloton be-
rustte echter niet. In de allerlaatste
ronde kreeg de groep weer aanslui-
ting. „Zonder om te kijken ben ik de
laatste bocht in gegaan. Ik waagde
alles ofniets en hetlukte", verklaar-
deRobert van den Donk zijn sprint-
zege. „Ik werk nu vier dagen in de
week bij de GOM'Beveiligingstech-
nieken in Geleen. Ik heb pas exa-
men gedaan in Telecommunicatie.
Daarom kan ik nu wat meer tijd vrij-
maken voor het fietsen", aldus de
20-jarige Buchtenaar.

Se v ~De strafcommissie van de Europe-
inst <?etbal unie (UEFA) gaat een onderzoek
g .'ellen naar een corruptiezaak, waarbij de„ glSche scheidsrechter Marcel van Lan-nhove betrokken zou zijn. Dit op verzoek
jfivoorzitter Bernard Tapievan Olympique

Tapie beschuldigt
Van Langenhove

van corruptie

denkingen niet eens zo zeer naar die wed-
strijd uit als wel naar de bekerduels van FC
Porto en Sporting Lissabon, die ook onder
leiding stonden van Van Langenhove", aldus
de woordvoerder.

# Robert van den Donk
wint avondcriterium in
zijn woonplaats Buchten. *-

Foto: PETER ROOZEN

Het heroptreden van Peter Harings
bij de amateurs sloot de renner uit
Berg en Terblijt meteen met de
tweede prijs af. „Het is meer een
voorbereiding op het komende
cross-seizoen. Als ik maar kan vol-
gen, dacht ik voor de start. Het is
wonderwel gelukt," aldus Harings.

LODI - Steven Rooks heeft op-
nieuw kennis gemaakt met de harde
Italiaanse straatstenen. De Noord-
hollander kwam in de elfde etappe
vlak voor de eerste bevoorrading,
na 124 kilometer, ten val.Rooks kon
verder rijden, maar klaagde wel
over pijn in de ribben. De Italiaan
Tafi moest de strijd staken. Bij de-
zelfde valpartij brak hij een hand-
.Rooks was al tweekeer eerderin de
73ste Giro over het wegdek geklep-
perd. De klimmer hield er een ge-
blesseerde rechterknie aan over.

Het Franse sportblad I'Equipe produceerde'
in de maandageditie copieën van bankaf-
schriften, waaruit zou moeten blijken, dat
Van Langenhove een bedrag van 90.000 dol-
lar (circa 170.000 gulden) op een Zwitserse
bankrekening ontvangen had. „Ik weet daar
niets van en ik heb een dergelijk bedrag nim-
mer gekregen", aldus Van Langenhove in
Brussel.

Benfica - Marseille het middelpunt van een
groot tumult nadat hij een duidelijk met de
hand gemaakt doelpunt van Vata goedkeur-
de waardoor Benfica zich voor de finale
plaatste. „Maar op het moment gaan de ver-

g e hebben op 19 mei een brief van Tapie
hal en' waarin na de wedstrijd voor de
ka .finales van de Europa Cup voor lands-
Co JnPi°enen melding werd gemaakt van een
Vo ru,pte scheidsrechter", aldus een woord-
op ir

Van de UEFA- Van Langenhove wasIMB april in Lissabon tijdens de wedstrijd

sport



Lijstaanvoerder Sittard Condors

Coach Mare van deCamp: „Twee
concentratiefouten in de vierde
innings, telkens met alle honken
bezet, braken ons uiteindelijk
zwaar op." Hazenkamp won met
7-15, later op de middag werd
Cheetahs Beek met 4-26 geklopt.De nederlaag tegen All In was te

Tijdens internationale races in Baarlo

Speedwaycoureurs
brengen sensatie

Uitslagen: Korps Ere: 1.Robin Hood, Roer-
mond 786; 2. Gijsbrecht van Aemstel,Door-
nenburg 781; 3. Tegen Ons Strijden, Weert
781 punten. Korps A: 1. Willem Teil,Weert
766; 2. St. Mathias, Oploo 765; 3. St. Huber-
tus, Groesbeek 763 punten. Korps B: 1.Hei-
debloem, Schijndel 751; 2. St. Bavo, Ange-
ren 748; 3. Cupido, Weert 748 punten. Korps
C: 1. St. Bavo, Angeren 727; 2. Diana, Aalst
727; 3. De Treffers, Ospel 725 punten. Korps
D: 1.Salvator Mundi (Gld) 724; 2.DVS, Ros-
malen 709; 3. St. Sebastianus, Gendt 704
punten. Persoonlijk Ere: 1. Key, Robin
Hood, Roermond 200; 2. Joosten, GvA,
Doornenburg 198; 3. Raemaekers, Willem
Teil, Weert 198 punten. A: 1.Remers, Cupi-
do, Weert 197; 2. De Groot, Willem Teil,
Roermond 195; 3. Broens, TOS, Weert 195
punten. B: 1. Van Alst, GvA, Doornenburg

All Stars
slaat flater

HELMOND - Het honkbaltreffjj
tussen Mulo en All Stars leverde eg
afgetekende nederlaag op vo°r he|Heerlenaren. Na zes innings was n
over en sluiten voor de ploeg v
coach Ab van Ommen: 18-6. J|
Mulo was met vijftien honkslag.
beduidend beter op dreef dan 't.
Stars, dat slechts tot een totaal v*j|
zes rake tikken kwam. Al in de e
ste innings kreeg Mulo zes loPj
over de thuisplaat. All Stars bi<*
een passend antwoord schul»
door gebrek aan slagprecisie. rJ
weg het grootste deel van De He J
lense projectielen kon simpel W|
den weggevangen. Aangevo .1
door goed defensief werk van PT
cher Guy Limpens hield Phantoi'JTin Made opponent Feniks in een si
vige houdgreep: 5-10. Korte

_
sijn

Antony Corbéy produceerde m
derde innings een solo homerun-.(|
De geringekrachtsverhoudingen,,
de eerste klasse staan borg voor j
spannende competitie. De Kfjjj
raadse Samacols werden m^ êf\afgedroogd door Red Caps uit v .
ray. Een te grote maar verdiende
derlaag, want de Noordlimburge J
fielders gaven geen krimp- *n Jjj
derde innings zorgde de thuisp* Jl
voor een defensief hoogstan'|
door met een zeldzaam fraaie tflP<(
play drie honklopers uit te scha H
len. Mede door gebrek aan train*
ginzet hielden de beide coaches■ ■Sittard Condors het afgelopen &>
derdag voor gezien. Een en ai} M
had een negatief effect. Men *J
een kansloze 14-2 nederlaag bij "Cheetahs." MAASTRICHT - De derde sei-

zoenszeilrace op de Maastrichtse
grindplassen is bij de kruisers ge-
wonnen door de kampioen van ver-
leden jaar, Heusschen.

" NYSWILLER - Bas Heekmans
van Niet Klossen uit Nyswiller is als
eerste gemeentelijk biljartkam-'
pioen van Wittem geworden. Heek-
mans vergaarde in de achtkampfi-
nale tien matchpunten en werd
daarmee onbereikbaar voor de con-
currentie.

" JONKÖPING - Bij de wereld-
kampioenschappen powerliften in
het Zweedse Jonköping is Mariëtte
Spronck uit Margraten als zevende
geëindigd. Zij realiseerde een totaal
van 387 Vi kilogram verdeeld over:
bankdrukken 77 Vi kilogram; knie-
buigen 135 kilogram en deadliften
175 kilogram. Met het Nederlands
team behaalde zij een zilveren me-
daille.

" ROGGEL - Donderdag 7 juni or-
ganiseert de handboogvereniging
Roos inJ3loei in de manege De Leis-
tert voor de vijfde keer wedstrijden
voor veteranen uit Noord-Brabant
en Limburg. Ook voor recreatief
schieten. Voor rolstoelschutters is
er een verharde baan. Inlichtingen
bij Lod v.d. Beueken @ 04749-2268.
Gosé Fischer Nederlands judokam-
pioen

" WAGENINGEN - Tijdens het
tweede weekeinde van de Neder-
landse studentenjudokampioen-
schappen in Wageningen is Gosé Fi-
scher uit Kerkrade Nederlands
kampioen geworden. Hij legde be-
slag op de titel in de klasse tot 60ki-
logram. Mariet Spronck zevende bij
het WK powerliften.

" MELICK - De laatste wedstrijd
van het zaalvoetbaltoernooi van de
W Vesta haalde het einde niet.
Acht minuten voor tijd verliet het
team van Donderberg het veld en
weigerde .verder te spelen wegens
problemen . met de scheidsrechter.
De eindstand: 1. Fermoniaboys; 2.
Donderberg; 3. Vesta, Toyota-Post-
poort en 5. Troubadour.

" ROERMOND - Het Nijmeegse
Union heeft zowel bij de heren als
de dames de 'Leon Frissen-Bokaal'
gewonnen die inzet was van het
hockeytoernooi van Concordia. Bij
de dames werd Union eerste door
een 4-0 zege in de finale op Racing
(Eindhoven). Concordia werd derde
na strafballen. Tegen Nuenen werd
de uitslag 1-1. De heren van Union
wonnen in de finale met 4-0 van
Oud-Concordia. Concordia 1 pakte
de derde prijs.

agenda

DONDERDAG
Voetbal, Vlodrop, 19.30 uur Roerstreek-
combinatie tegen Limburgse profs. Vrijdag
avondvoetbal, zaterdag en Eerste Pinkster-
dag internationaal damestoernooi.

Strijthagencup sportief succes

LANDGRAAF - De succesvolle
springploeg van Olympia Land-
graafis op uitnodiging van de Duit-
se turnbond met een delegatie van
dertigpersonen naar Dortmund. Zij
nemen tot 3 juni als enige Neder-
landse vertegenwoordiging deelaan
het Duitse turnfeest dat in Dort-
mund en Bochum plaatsheeft.
Ruim 100.000 gymnasten waaron-
der 20.000 deelnemers uit de DDR
hebben voor deze gymnastiekmani-
festatie ingeschreven. De Olympia-
nen hopen onder leiding van Wiel
Stuart via goede demonstraties
door te dringentot deelname aan de
eindmanifestatie zaterdag aanstaan-
de. De grote Landgraafse delegatie
is ondergebracht in een scholen-
complex te Bochum.

Olympia naar
Dortmund

Limburgs succes was er toch in
enkele andere klassen. In de su-
perstock was de coureur Lauf uit
Siebengewald het snelst. De over-
winning in de rodeo-klasse ging
naar Ton Kessel uit Weert. Vóór
alleskunner Piet Keizer uit Hel-
mond, finishte hij als eerste. Koos
Peters kwam in de stockcar-klas-
se niet verder dan een zesde
plaats. De zege was voor Martin
Verhoef uit Pijnacker. De Bruns-
summer JohnDokter verliet de fi-
nale vroegtijdig vanwege een lek-
ke band.

BAARLO - Tijdens de inter-
nationale speedwayraces in
De Berkt in Baarlo zorgde de
Ossenaar Van Orsouw voor
een angstaanjagend schouw-
spel in de speedway-klasse. De
Brabander sloeg enkele malen
met zijn frêle bolide over de
kop en stapte tot ieders verba-
zing heelhuids uit de schroot-
hoop die eens zijn wagen was.
De wedstrijd werd afgevlagd
waarna men tot een herstart
moest overgaan. Hierna zorg-
den de stockcars en de rodeo-
coureurs met hun auto's voor
de nodige sensatie in het ge-
vecht om de ereplaatsen. Han-
dig werd daarbij de vangrail
gebruikt, waarin ook enkele
auto's bleven hangen. Voor de
Limburgers Laurens van de
Velde uit Ittervoort was de En-
gelsman Graham Holmes te
snel in de hot-rods finale. De
Midden-Limburger moest ge-
noegen nemen met een tweede
plaats die hij ook in een man-
che bezette.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

"Definish bij de standaardklasse autospeedway ophet circuit 'De Berckt' te Baarlo. Foto: JANPAULKUIT

Hoppers promoveert
via de achterdeur

Van onze basketbalmedewerker
TIBERT LAGARDE

sport het initiatief: 11-5. Maar gaan-
deweg de eerste helft ging de stryd
gelijk op. Na rust: 28-34 in het voor-
deel van Hoppers werd de lange en
fysieke ploeg uit Zeeland onder
hoge druk gezet. De centers kregen
geen bal meerdoor dering. Hoppers
daarentegen kende een tweehon-
derd procent verbeterde aanval. Na
elf minuten spelen was het gat ge-
slagen: 32-51. Bij de tegenstander
had de vermoeidheid toegeslagen
waardoor ze geen enkele vuist meer
konden maken en de pijp aan Maar-
ten gaven. René van Mierlo (center
Hoppers): „De basis voor deze twee
overwinningen is gelegd door het
keihard werken van de verdedi-
ging."

BOXTEL/ROERMOND - Afgelo-
pen zaterdag is Hoppers als over-
winnaar uit de bus gekomen van de
promotie-degradatiewedstrij den te-
gen Titanus uit St.-Michelsgestel en
Scheldesport uit Vlissingen. Tegen
de Brabanders liep het spelvan bei-
de zijden stroef. Met name het aan-
valswerk van de Limburgse ploeg
was zwak. De tegenstander verwierf
aanvankelijk een voorsprong omdat
hun goed schietende forward veel
punten voor zijn rekening nam. Na
de 30-39 achterstand bij rust trok
Hoppers de verdedigende touwtjes
strakker aan en greep met 58-55 de
overwinning. Na de winst van
Scheldesport op Titanus: 62-59 was
de uitslag van de confrontatie tus-
sen de Vlissingse en Roermondse
hoofdteams doorslaggevend voor
de promotie naar de overgangsklas-
se.
In de openingsfase nam Schelde-

BVO naar
ereklasse

ElNlGHAÜsË^^ê^Sagërn^h
is de nieuwekampioen van het J
trict Urmond van de Nederlan " »
Golfbiljart Bond. De Sittarden^lid,van Brand Taveerne, klopte 1

-^finale Jan Huisman van Aln"^,^
Kampioen werd ook Michel & J
nich van het Sittardse Holla«uJ|
die René Lagros van Fortuna n^j^
de tweede plaats verwees. De .^strijden werden in zaal Auwt ■&
koeze in Einighausen verspeel"- g
Uitslagen: Klasse D: 1. Mevr. Ge^wi^^igers, Maasvallei, Urmond; 2. Kas S^pjfpKl
Brand Taveerne, Sittard; 3. Roger : <
Auwt Einekoeze, Einighausen. Klasse £rfJean Geilen, De Pappegey, Sittard; * „;■
rie Arets, Auwt Einekoeze, Einighau» .
Mark Horsmans, Brand Taveerne, =' gh
Klasse B: 1.Richard Verhaar, F°rtu" r'd; L 6tard; 2. Nic Quys, De Pappegey, Sitta jto
Harrie Visser, Almania, Sittard. KLaf $h
1. Bert Magermans, Brand Taveern^j. Hg
tard; 2. Jan Huisman, Almania, S^ £dlkTorn Wagemans, 't Krietje, Urmond- jcV
pels: 1. Raymond Aarts-Fred Kev j,^<a
Brand Taveerne, Sittard; 2. John
mans-Ton Bergers, Maasvallei, Urrn°' tJfsa
Torn Wagemans-Jac. Arets, 't KrieO^j^vi,
mond. Kampioenen: 1. Michel r*£ v

rtu>l'feHollandia,Sittard; 2. René Lagros, * "L^'hSittard; 3. Fred ReveniCh, Brand TavK

Sittard. 0

Bert Magermans

districtskampioen golfbiljarten

Districtscompetitie
tennis al beslist

Pepijnloop voor
Louis TummersMede-organisator Ron Pauwels was dik te-

vreden over het verloop van dit toernooi.
,Jilles is precies volgens planning verlopen.
Zelfs de prijsuitreiking vond om 18.45 uur
plaats. Jammer dat een tiental spelers van-
daag als gevolg van de harde velden vin-
gersof enkels heeft gebroken. Dat neemt ech-
ter niet weg dat we vol goede moed starten
voor de organisatievoor volgend jaar".

Foto: MARCEL VANHOORN

ECHT - De vierde Pepijnloop in
Echt is op de langste afstand ge-
wonnen door Unitas-atieet Louis
Tummers, die bijna twee minuten
uitliep op Jo van de Wall. Bij de da-
mes herhaalde Marlie Marutiak haar
overwinning van twee jaar geleden;
zij nam bijna vier minuten voor-
sprong op Wilma Rusman, dié het
bewust rustig aan deed na haar
wedstrijd in Homburg.

0 De afgelopen twee weekeinden streden
450 teams uit alle windstreken in drie cate-
goriën om de fel begeerde Strijthagencup.
Bij de A-junioren ging de eerste prijs naar
het Belgische Huizingen en de tweede plek
was voor OVC'BS uit Oosterbeek (Gelder-
land). Spijkenisse won bij de B-jeugd voor
Bijlmer Amsterdam en bij de C-junioren
eisteKFC Geel (België) de eerste plaats voor
zich op, gevolgd door HOO'BO uitEngeland.

In de herencompetitie heeft Nieu-
wenhagen zich net weten te hand-
haven. In Drachten versloegen zij
de gelijknamige ploeg met 4-2,
waarmee zij net een punt meer had-
den behaald. Ready won in Volen-
dam met 6-0 van Dijkzicht.

Ready won de laatste wedstrijd met
6-2 van Vredenburch. Kimbria 1 (uit
bij Frisselstein 6-2) en Brunssum 1
(uit bij CCTV 1 6-2) sloten de compe-
titie met een nederlaag af.

HEERLEN - Het Limburgse tennis
heeft zich redelijk weten te handha-
ven. In de tweede klasse is slechts
een team gedegradeerd; SLTC 3. In
de laatste wedstrijd verloor dit Sit-
tardse team met 6-2 van Oud Beijer-
land 1.De kenners dachten dat in af-
deling 8 ook een Limburgse ploeg
zou degraderen, want Van Home uit
Weert leek het niet meer te kunnen
bolwerken. Aan het eind van de dag
kwam er echter een 7-1 winst op
Bastion Baselaar uit Den Bosch op
het scorebord.

SLTC 3 degradeert
uit tweede klasse

ST.ODILIENBERG- BiljarterRay-
mond Ceulemans heeft tijdens de-
monstraties ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de BC Odilia in
de Harmoniezaal in St. Odiliënberg
laten zien nog altijd tot de wereld-
top te behoren. In het kaderspel
klopte hij Paul Hanssen van de BC
Tegelen met 200-67 in vier beurten;
Hayvan de Boogert van BC Tegelen
in het bandstoten met 100-21 in 3
beurten en Paul Smeets van Odilia
in hetkaderspel met 50-9 in 24 beur-
ten. De aansluitende demostratie

Ceulemans toont
vakmanschap

kunststoten sloeg bij de 400 toe-
schouwers geweldig aan. Tijdens de
receptie werden vijfledenvan de ju-
bilerende vereniging: Julf van de
Borgh, Herman en Pierre Smeets,
Thei Hoeben en Jo Stoks benoemd
tot lid van verdienste van de Mid-
den-LimburgseBiljart Bond.

" In de eerste ontmoetingen in het
kader van de uitwisseling van de
kampioenen tussen de Venlose Bil-
jart Bond en de Midden-Limburgse
Biljart Bond heeft Venlo zes wed-
strijden gewonnen; drie winnaars
kwamen uit de kring van de MLBB
en er waren twee remises. Voor de
MLBB wonnen: Casino, Karot en
Heel; Coba-'t Veld en Ramona-Vel-
den 2 eindigden in 4-4 en voor de
VBB wonnen: Ons Genoegen; Vel-
den; De Koets; De Koets 2, Green
Field en De Koets 3.

Bij de senioren gemengd B was Hel-
den bij een 3-0 voorsprong tegen
Blerick zeker van de titel, zodat zij
met Grubbenvorst om het algemene
kampioenschap mogen strijden.
Hier gingen de titels in de eerste
klasse naarKessel in de noordelijke
afdeling en naar de Burght (Maas-
tricht) in de zuidelijke afdeling.
In de Herencompetitie A won Ob-
bichtvoor de vierde keer in vijfjaar
het Limburgs Kampioenschap.
Door met 6-0 van Bronshout te win-
nen brachten Andy van Nijnatten,
Richard Dijkstra, Roy Peerbooms
en Ton Meuwissen de titel mee naar
Obbicht. Volgend jaar mogen de
kampioenen uit de eerste klasse
Keerweide en Linne ook in de hoog-
ste afdeling uitkomen.

HEERLEN - In de districtscompe-
titie zijn de kampioenen bekend. Bij
de senioren gemengd A (tot 45 jaar;
ging de Limburgse titel naar Grub-
benvorst. Het is de eerste keer dal
Bep de Graaf, Sjaak Kordang, Lies
Pollux en AnnemiekPaulissen vooi
de Noordlimburgers de titel won-
nen. Door de 4-1 zege op Kerkrade
eindigde Grubbenvorst ruim vooi
de concurrentie. In de eerste klasse
gingen in de twee afdelingen de
kampioenschappen naar Tegelen (3-
-2 tegen Meijel) en naar Neer (3-2 te-
gen concurrent Arcen).

ROERMOND - BVO uit Ospel W V\
het komende seizoen uit ltlMi\'ereklasse golfbiljarten. De Os?^ren speelden met 3-3 gelijk q^Q
het Weerter Dennenoord '?zelf overigens nog volop in de J i
is voor promotie naar de hoogs ,eo\
deling. Temeer daar de laatste t
strijd tegen het al gedegradee^;
Krietje uit Urmond moet W
gespeeld.

Op de tafel van Olympia in Ke^ ''de won Pappegey met 4-2 v ji.
Krietje. De Sittardenaren 2a.ë&
zefBiancospino, Jan Beenen, J ei
van de Meer en Martien ~°rt/;winnen. Torn Wagemans en N°V^.Zëgers wonnen de twee Pa^voor 't Krietje. Resten nog de gy
strijden: Hollandia - De Papßfftnv
Dennenoord '89 - 't Krietje eay'y
pia - 't Heukske. Bij een geW* d'
van Dennenoord promoveert
kampioen van Weert ook.

De stand: BV Ospel 6-8;
nenoord '89 en Pappegey 5-'' pi>
landia 5-6; 't Heukske 5-5; Oiyl

5-2 en 't Krietje 5-1. M
" SNA uit Nederweert heeft b^gelegd op de beker van de peilandse Golfbiljart Bond. .e\
nenoord '89 werd met 6-0 vver u^
slagenin zaal De Tump in Hey .^sen. Leo Beyes won de ope x
wedstrijd van Gerald ver
waarna Math. Smolenaers in gfl
sets Mare Ceelen versloeg-
3-0 voor SNA doordat Peter ö'^
naers Henk Verhees klopte-
Hendrickx maakte tegen M-f»
lings het verlossende punt- 'flde
resterende partijen werden gtf
veel moeite ook door SNA -
kerhouder in de ereklasse -!» eo
omgezet. De winnaars ware
Puynen en Riek Schepers.

Uitslagen: 2196 meter jongens: 1. Ivo
Spronkmans, Geulle 7.25; 2. WaLter Leurs,
Echt 7.57; 3. Rico v.d. Pol, Einighausen 8.02
min. 2196 meter meisjes: 1. Diana Jennen,
Echt 8.24; 2. Lilian Moors, Pey-Echt 9.48; 3.
Suzanne Smeets, St. Joost 10.14 min. 5634
meter heren: 1. Hennie Spronkmans, Elsloo
19.04; 2. Bert Vergooossen, Echt 19.14; 3.
Roy Hamers, Susteren 19.41 min. 5634 me-
ter dames: Marianne Smoorenburg, Mun-
stergeleen 23.40; 2. Marielle Moors, Pey-
Echt 25.36; 3. Nicole Golsteijn, Pey-Echt
27.53 min. 13630 meterheren: 1.Louis Tum-
mers, Einighausen 44.53; 2. Jo van de Wall,
Berg aan de Maas 46.30; 3. Frits Driessen,
Geleen 46.46 min. 13630 meter dames: 1.
Marlie Maturiak, Geulle 49.20; 2. Wilma
Rusman, Oirsbeek 53.10; 3, Marja Wouters,
Beek 58.01 min.

sport kort Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

ROERMOND - Het achtste Harrie
Janssen-toernooi van de Beugel-
club Braam uitRoermond is gewon-
nen door Neer, dat de maximale
score van 180punten behaalde in de
zes partijen. Met 166 punten eindig-
den Grathem, EU en Heytse (De
Port) gelijk en moesten een extra
ronde spelenvoor de tweede en der-
deplaats. Slechts twee partijen wer-
den niet binnen de gestelde limiet
van 15 minuten afgewerkt. Een
knappe prestatie leverde Truus
Mestrom van Hunsel, die als derde
klasser hoofdklasser Jan Janssen
van Grathem een nederlaag toe-
bracht. De eindstand: 1. Neer; 2.
Grathem; 3. Heytse (De Port); 4. EU.

Beugeltoernooi
Braam voor Neer
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Derde seizoenszege
voor Robin Hood

Dubbele pech voor
debuterend Samacols

stoeidein een saai duelmet PSV:
13-0. In de eerste klasse bestreed
Sphinx/HSCM titelfavoriet Ha-
zenkamp lange tijd op voet van
gelijkheid. Liefst drie pitchers
gebruikte de Nijmeegse oppo-
nent in de beginfase. Deson-
danks wist Sphinx/HSCM een
nipte voorsprong te nemen: 7-6.

KERKRADE - Debutant Sama-
cols heeft nog niet zijn draai ge-
vonden in de hoofdklasse soft-
bal. Afgelopen weekeinde leed
het negental van coach Karel de
Bruin een dubbele nederlaag.
Zaterdagmiddag was All In in
Veldhoven te sterk: 10-9. Een et-
maal later was het veldwerk van
Samacols in de confrontatie met
Roef bepaald niet vlekkeloos:
8-21.

door twaalf runs te scoren. Aan-
voerster Lillian Lagerwey: „Het
krachtsverschil is vaak zeer ge-
ring. Helaas hebben we nog van
die onzekere periodes die ons al
ettelijke malen fataal geworden
zijn."

ROERMOND - De vier kruisboog-
schutters van Robin Hood uit Roer-
mond hebben op het tweede natio-
nale concours van de Nederlandse
Kruisboog Bond weer toegeslagen
en de derde seizoenzege behaald.
Ook dit keer stond Geert Key met
de maximale score van 200 punten
voor Robin Hood aan de basis van
de overwinning. Geert Key was de
sterkste schutter van het tweedaag-
se evenement, dat in Angeren
(Geld) werd gehouden.

195; 2. De Bruin, De Treffers, Ospel 194.
Vereeest. St. Hubertus, Groesbeek 193Pp,
ten. C: 1. Truyen, Willem Teil, Weert 19*.
Raemaekers, Willem Teil,Weert 190; 3- vjj
Hooydonk, DVS, Rosmalen 190 punten-JJ
1.V. Beek, St.Sebastianus, Gendt 191; \?1Wild, Salvator Mundi (Geld) 191; 3. v*3
Doornik, Heidebloem, Schijndel, 190 PH
ten. Jeugd: 1. Smeets, Willem Teil, R<*2
mond 195; 2. Lucassen, GvA, DoornenD"jl
193; 3. Eikholt, St. Hubertus, Groesbeek J*j
punten.

wijten aan een forse inzinking,
want na twee innings leidde Sa-
macols nog met 1-8. De confron-
tatie met het hooggeklasseerde
Roef kon na drie slagbeurten en
een tussenstand van 7-9 nog alle
kanten uit. Maar opnieuw faalde
de Kerkraadse defensie collec-
tief en kon Roef afstand nemen
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Van onze medewerker

In het kort de feiten: Walram speelt
op 18 februari een (degradatie)duel
tegen SV Itteren. In de aanval staat
Vvo Bisschops, die een van de twee
treffers (2-0) voor zijn rekening
neemt. Bisschops mag volgens de
reglementen echter pas op 9 maart
voor Walram in actie komen. Dank-
zij een tip kan Itteren de zaak twee
maanden na dato aanhangig maken

Door een ongekende tweede com-
petitiehelft pakt Walram echter ook
een periodetitel. En na een beslis-
singsduel met Klimmania mag de
Valkenburgse club zelfs SVME uit
Eijsden (periodekampioen in 4 A)
uitdagen voor één promotieplek
naar de derde klasse. Het zal duide-
lijk zijn dat de belangen die op het
spel staat zeer groot zijn. De uit-
spraakvan de tuchtcommissie heeft
verregaande consequenties voor
minimaal een van de betrokken ver-
enigingen.

L Van onze sportredactie

J^ARD- De vermeende onspor-
t "eit van Walram heeft de gemoe-
rdl! in de amateurvoetbalwereldJN. in beroering gebracht. Was
JJ>Bisschops op 18 februari speel-
jL^chtigd voor de Valkenburgse
tjde klasser en heeft Walram op-
i;Vjel'Jk het lidnummer van broer'lit kop net ruilformuher gezet?
J^aren de twee hamvragen die
t^ravond aan de orde kwamen
iffij^s de hoorzitting van de
t\ in het Sit-
(e ?e Sportcentrum. Walram dien-

>j, 2lch te verantwoorden voor zijn
t^elwijze en SV Itteren, tegen-
C van Walram in de bewuste
ij "strijd, werd gehoord als club
l de zaak aanhangig maakte. De
liftcommissie nam kennis van de
jj* verklaringen, kwam tot een
"clusie en stelt de verenigingen

uitstel leidt tot woede bij SVME. De
club moet zijn spelers veel langer
dan gepland proberen fit te houden
en kan, nu het seizoenvoor de mees-
te clubs is afgesloten, geen oefen-
wedstrijden meer spelen. „Boven-
dien mogen we vanaf 1 juni van de
gemeente niet meer de velden op
omdat die opnieuw worden inge-
zaaid", aldus secretaris Wiel Mar-
tens. Klimmania wacht het defini-
tieve oordeel met spanning af en
hoopt dat het recht zegeviert.

daarvan hedenochtend om 10.00
uur telefonisch op de hoogte.

Wie degradeert nu naar de Afdeling
Limburg en wie speelt het promo-
tieduel tegen SVME? Op die vraag
kan nog steeds geen antwoord wor-
den gegeven. De voetbalrel daaren-
tegen is in omvang en hevigheid
toegenomen en heeft tal van ama-
teurclubs in zijn greep. De hoorzit-
ting gisteren had eigenlijk weinig
om het lijf. Walram sprak in zijn ver-
klaring van een pijnlijke vergissing
en Itteren las bij monde van trainer
Bert Winkens een verklaring voor.
Inmiddels staat vast dat Bisschops
niet speelgerechtigd was. Het hete
hangijzer is daarom of de KNVB
Walram schuldig acht aan fraudu-
leus handelen.

Zowel Walram-secretaris Knubben
als Itteren-trainer Winkens verkeer-
den gisteravond nog in het ongewis-
se. „Het kan nog alle kanten op", zei
Knubben. „De tuchtcommissie
vond ons wel erg cru in de opstel-
ling dat er opzet in het spelwas", zei
Winkens, die desnoods de burger-
rechter wil inschakelen. Feit is dat
de promotieprocedure in de vierde
klasse een slepende zaak begint te

worden. Hoe de uitspraak ook zal
zijn, binnen vijf dagen kan alsnog
tegen de eventuele straf of het uit-
blijven ervan beroep worden aange-
tekend. Wanneer het hoger beroep
en vervolgens het beslissingsduel
plaatsvinden is niet te zeggen. Mo-
gelijk pas over enkele weken.
De spanningen in de diverse kam-
pen lopen inmiddels flink op. Het

Vandaag uitspraak
in Walram-affaire

Amateurvoetbalrel dreigt slepende zaak te worden bij de KNVB. Ondertussen is de
competitie in een vergevorderd sta-
dium; Walram strandt samen met It-
teren en lason op de laatste plaats in
de vierde klasse B en is dus veroor-
deeld tot het spelenvan beslissings-
wedstrijden. Daarin weet Walram
het vege lijf teredden en wordt Itte-
ren het kind van de rekening.

Chang opnieuw outsider
Opsteker voor Mark Koevermans op openingsdag Boland Garros

PARIJS - Michael Chang zette een jaar geleden op Roland
Garros toppers als Edberg en Lendl te kijk. De komende dagen
is het de voornaamste taak van de Amerikaan om niet zelf de
schlemiel te worden. Want de sensatie van 1989 is hard opweg
om de mislukking van 1990 te worden.

Van onze sportredactie

voetbal kort

*an onze tennismedewerker

Cf?EN ~ Door «degradatie uit de
(^'«klasse is het voortbestaan
(V de tenniscombinatieüJt/Nlp in het gedrang geko-
j3- >,Het was de bedoeling dat
t,* combinatie het vlaggeschip
U 0 het Limburgse tennis zou
tój?en- Door de degradatie zijn

öe eerste plaats kwijt geraakt.

le* al omdat SLTC door promo-
h^n het tweede team twee for-
let le£> in de eerste klasse heeft," is
h arUwoord van secretaris Louk
*jf van GTR/NIP. „Ik denk dat
HeWel zullen doorgaan, al zal het

etl iets andere vorm zijn."
)f ri ,i^ combinatie intact blijft zal
b-fjkelijk zijn van het feit of Ar-
io I*. Custers het volgend jaar

j>8 ölï het team blijft. De komen-
"ÏR zullen de besturen van
j« en NIP bij elkaar gaan zitteneen beslissing te nemen.

Voortbestaan
GTR/NIP

ingedrang

Chang werd gisteren alom 11.00uur
ontboden voor zijn eerste partij. En
niet op het centre-court maar op de
naastgelegen baan. Een titelverde-
diger onwaardig. De als elfde ge-
plaatste speler maakte daar zelf
geen punt van. „Het is voor mij geen
probleem om niet op het centre-
court te worden gezet. Misschien
voor de organisatie wel", aldus de
nummer 14 van de wereld die sim-
pel won van de Braziliaan Cassio
Motta (6-2, 7-6 (7-5), 6-1).

In de eerste ronde kon Mark Koe-
vermans eindelijk de scalp van een
hoger geplaatste gravelvreter om-
hoog houden. Na vier uur wroeten,
trekken enafzien had denummer 76
van de als nummer 49 ingeschaalde
Jan Gunnarsson gewonnen met 6-3
2-6 6-7 (7-9) 6-3 7-5. Een opsteker,
ook voor zijn beste vriend Paul
Haarhuis. De winnaar yan Ede be-
gint vandaag aan zijn Parijse avon-
tuur, evenals Brenda Schultz en Ni-
cole Jagerman. In de tweede ronde
wordt Koevermans opgewacht door
Patrick Kühnen. En mocht hij langs
deze Duitser komen, dan staat
hoogstwaarschijnlijk diens landge-
noot Becker klaar om de nederlaag
te wreken.
Manon Bollegraf gaf in haar partij
tegen deAustralische Michelle Jag-
gard bij 6-7 (5-7) 2-3 geblesseerd op
en Michiel Schapers had tegen de
eeuwige Australische belofte Jason
Stoltenberg geen schijnvan kans (4-
-6 2-6 1-6).

Slechts weinigen geloven dat
Chang zijn titel in Parijs met succes
komt verdedigen. Niettemin sloten
de Fransen hem gisteren in de ar-
men. In de hoop dat de publiekslie-
ving opnieuw voor spektakel zorgt.
Chang is sinds zijn historische over-
winning eigenlijk alleen maar finan-
cieel en als puber opgeschoten.
Sportief wist hij nauwelijks nog in-,
druk te maken. Dit jaar vloog de
man dieIvan Lendl vernederde met
onder meer een onderhandse servi-
ce, er in de meeste toernooien al in
deeerste ronde uit. In hetrijtje favo-
rieten hoort hij dan ook niet thuis.
Aan de andere kant: die prognose
werd vorig jaarook gesteld.

Franse hoofdstad. En hij zal hem
nodig hebben. Want nu moet blij-
ken of de kleine grapjas van toen
echt serieus genomen moet worden
als wereldtopper.

Chang heeft begin dit jaar met een
slepende heupblessure te maken
gehad. Hij zegt nu fysiek honderd
procent te zijn. Hij vraagtzich alleen
af of hij het de komende weken
geestelijk allemaal wel aankan.
Zijn gepruts in de eerste maanden
van dit seizoen hebben weliswaar
geen favorietenrol op zijn schou-
ders gelegd, maar verplichtingen
heeft-ie hoe dan ook. „Het publiek
kan op mij rekenen. Voor elk punt
wil ik vechten. Ik ben hartelijk ont-
vangen en hebvlinders in mijn buik
gekregen", beweerde de streng ge-
lovigeen soms wat naïevetennisser.

sport kort

Tweehonderd auto's
voor topsporters
DEN HAAG - In het streven vijf
miljoen gulden binnen te halen ter
ondersteuning van de Nederland-
se topsporters heeft het Neder-
lands Olympisch Fonds (NOF) het
eerste contract in portefeuille.
Lease Plan Pon Auto, importeur
van Audi, stelt tweehonderd
auto's ter beschikking. Volgens
voorzitter Wouter Huibregtsen,
voorzitter van het NOF, vertegen-
woordigt dat autopark een waarde
van meer dan een miljoen gulden.

Handbalsters SVM
gepromoveerd
MUNSTERGELEEN - Het eerste
damesteam van handbalvereni-
ging SVM is gepromoveerd naar
de eerste divisie. De Munsterge-
leense club won een onderling
Promotie/degrdatietoernooi. Ach-
tereenvolgens werden Caesar (15-
-5), Achilles(8-4), HVS (10-8) en En-
schede (15-7) verslagen. De pro-
motie naar de op een na hoogste
speelklasse in Nederland ging ten
koste van Caesar uit Beek, dat
naar de tweede divisie is gedegra-
deerd.

Coupe Coenegracht
BUNDE - De jaarlijksterugkeren-
devoetbalwedstrijd tussen de bei-
de Limburgen, om de Coupe Coe-
negracht, vindt komende donder-
dagplaats op het complexHeiveld
aan de Kloosterweg in Bunde. Dit
jaar spelen de A-jeugdselecties
(tot 18 jaar) en de C-jeugdselecties
(tot 14 jaar)tegen elkaar.De C-spe-
lers beginnen om 17.30 uur en de
A-jeugd om 19.30 uur. Negen spe-
lers van Fortuna Sittard behoren
tot de A-jeugdselectie, evenals
vier van VW, twee van Roda JC
en een van MVV.

Oud-Oranje op dreef
STEVENSWEERT - Ter gelegen-
heid van haar gouden bestaans-
feest speelde vierdeklasser Ste-
vensweert een jubileumwedstrijd
tegen de oud-internationals. Voor
700 toeschouwers wonnen de
oude glorieën met 12-1. Jos Bon-
gers redde bij de stand 0-11 de eer.
De goals van Oranje werden ge-
scoord door Pier Tol (2), René van
Tilburg(4), Peter Boeve, WiUy v.d.
Kerkhof, André v.d. Ley, Epi
Drost en Jan van Deinsen. Verder
speelden nog: Bert van Geffen,
Wim Meutstege, Henk Warnas,
Bert van Marwijk, Henk Wery en
Peter Ressel.

Raman geeft
kickboksstage
GELEEN - Rob Kaman, meer-
voudig wereldkampioen kickbok-
sen en hoofdrolspeler in de film
'Blood Fist', geeft zondag aan-
staande een stagetraining in de
sporthal van JohnFenneU aan de
Kummenaedestraat. Deze stage is
georganiseerd door de plaatselijke
kickboksvereniging Dipanegara.
Naast de gezamenlijke training zal
Rob Kaman nog een toelichting
geven op onder andere wedstrijd-
techniek, wedstrijdvoorbereiding
en voeding. De stage begint om
13.00 uur. De kosten voor deelna-
me aan deze stage bedragen f 35,-
-en voor toeschouwers f 10,-. Aan-
melden kan geschieden bij WUI
Raven, 04490-47435 ofFidi Muller
04490-46624.Mare Delissen blijft bij HGC

" Michael Chang in actie tijdens zijn openingspartij tegen Cassio Motta.

UAP-team pakt
tweede plaats

PARIJS - Het Nederlandse Euro-
marathonteamrukt langzaam op in
het ploegenklassement. In de etap-
pe van Chalons sur Saone naar
Lyon maakte de ploeg heel watkilo-
meters goed op de concurrentie en
bezet voorlopig de tweede plaats.
De lopers klaagden vooral over de
hoge temperatuur (circa 30 graden).
Het Nederlandse UAP-team Hol-
land is rustig begonnen, omdat er
meer kilometers moeten worden af-
gelegd dan verleden jaar. De ploeg
spaart krachten tot de laatste etap-
pes en probeert dan de leiding over
te nemen. De finish is over enkele
dagen in Bareelona.

- De A-jeugd van
°fti H6rveld heeftin het toernooi;t^. 06 landelijke Bisschopsbeker
'lyl de plaats bereikt. In de fl"
.iw speelde de Heerlense ploeg
Straf ° gelijk tegen Brabantia.

riScn°PPen beslisten echter
Mr__ beker naar de Brabantsee§ ging.

$% t,

i!VQ
RFURT - Tsjechoslowakije is

s&e_e?ees kampioen voetßal voor
M%n TJt onder zestien jaar gewor-
V\ ■&y.oor duizend toeschouwers
>»Vpl rt (DDR) versloegen de
'.Wnen Joegoslavië met 3-2 naii enSing.

(Jhj^ALWIJK - Marcel Purper-Van Haarlem heeft een over-
'^C°nSt van een Jaarbereikt met

2°-Jal"ige Surinamer was
!'Vifcl^ en moet in Waalwijk

s vervangen. De verde-
""^ct Werd een tijd geleden gecon-
j door KV Mechelen.

*iJiV,NT ETIENNE -De beker-
'ï^ft h

g tegen Montpellier (0-1). u de trainer van Saint Etienne
7«n u gekost- Zaterdag werd Ro-
jl972 «erbin, die 'Les Verts' van
Ikto ot 1983 en vervolgens van
,^dember 1987 onder zijn hoede
'Nch ÏJ^kgen. De 51-jarige

ar.t 'i? ein de jarenzeventig met
JV6n ienne vele triomfen kon
'tSst Wordt opgevolgd door zijn

6 cf^ cbristian Sarramagna.
<j>6tl ub eindigde afgelopen sei-
">6hrt op een teleurstellende vijf-
■

"taift^DEN - Osvaldo Ardiles1'*W^n eerste succes als trainer
\r h Swindon Town heeft zich

cli k eerst m het bestaan van
i^stp geplaats voor de Engelse
V°orrn r.ivisie- De ploeg van de
jljïlty1 g Argentijns internatio-
t%c.°n net beslissingsduel tegen
i'^ s?rland met 1-0. Leeds United
<?en effield United promoveer-
i^o»efrder automatisch naar de, «ste Engelse klasse.

Vorig jaar zei hij dat de hand van
God zichtbaar was in de eindover-
winning opEdberg. Gisteren haalde
hij er ook al weer voorzichtig watbovenaardse krachten bij. „Op de
een of andere manier is Parijs mij
goed gezind. Ik heb in de drie jaar
dat ik hier kom, louter geluk en
voorspoed gekend".

Het is wel duidelijk. De engelbe-
waarder van Chang woont in dé

" SCHENKON - De Maastrichtse
rolstoelatleet Jean Goessens is tij-
dens een marathon in het Zwitser-
se Schenkon als achtste geëin-
digd. Goessens verbeterde zijn
persoonlijk record met liefst 12
minuten en 10 secondenen bracht
het op 2.04.40. Ook Heerlenaar
Bert Lalou, die kort achter Goes-
sens eindigde, reaUseerde een
snelle tijd van 2.10.30.

transfernieuws

Etappe Chalons sur Saone-Lyons, 149 km:
1. Alberto Vilardaga (Cathalaan); 2. Ralph
Bosten (België); 3. Boussef Harnafï (Frank-
rijk).
Kilometerklassement individueel: 1 Ron-
ny de Bersaques (Calais I) 690,6 km; 2. Gil-
les la Fer (Calais II) 638,4 km; 3. Stephan
Schlett (Duitsland) 625,1 km; 8. Peter Atol(UAP-team Holland) 462,3 km
Ploegenklassement: 1. Team Calais I met
4381 km.; 2. UAP-team Holland met 3743,7km.; 3. Ales (Fr.) met 3712km

DEN HAAG - Mare Delissen heeft
besloten bij de kersverse landskam-
pioen HGC te blijven. De aanvoer-
der van het Nederlands elftal, dat in
februari in Lahore de wereldtitel
veroverde, had - zoals het LIM-
BURGS DAGBLAD j.l. vrijdag be-
richtte - enkele dagen een aanbie-
dingvanRacing Club de Paris in be-

raad. „Ik heb alles nog eens op een
rijtje gezet", aldus Delissen, „en ik
ben tot de slotsom gekomen, dat ik
liever hier in Nederland blijf. Met
HGC kan ik nog een paar mooie ja-
ren meemaken, we hebben volgend
jaar het toernooi om deEuropa Cup,
ik studeer hier en ik ben gehecht
aan mijn sociale leven. Dat zou ik er
allemaal voor minstens één jaar

voor op moeten geven. Dat is het me
bij nader inzien niet waard."

De Australische oud-international
Steve Colledge, die het afgelopen
seizoen bijKlein Zwitserland speel-
de maar geen werkvergunning meer
kreeg, neemt nu bij Racing Club de
Parijs de plaats in die voor Delissen
was bestemd.

" MARSEILLE - Dragan Stojko-
vicvan Rode SterBelgrado, speelt
dekomende vijfjaarvoor de Fran-
se voetbalkampioen Olympique
Marseille. Met de transfer van de
Joeogslaaf is een bedrag van ze-
ventien miljoen gulden gemoeid.

" FANA - Kerry Saxby heeft het
wereldrecord 10 kilometer snel-
wandelen met 14 seconden verbe-
terd. In het Noorse Fana voltooide
de AustraUsche atlete de afstand
in 42 minuten en 25,2 seconden.

" NAGOYA - De vrouwenploeg
heeft op de wereldtitelstrijd bad-
minton voor landenploegen de ge-
deelde vijfde plaats (met Enge-
land) behaald. De ploeg van coach
Van Dooremalen leed in het Ja-
panse Nagoya twee nederlagen en
versloeg Zweden met 3-2. Voor
het team was de klassering het
hoogst haalbare.

Uitslag: 1. Duez-Bozet (B.) Ford Sierra
2.44.59; 2. Thiery-Delvaux (B.) Opel Kadet
op 2.46; 3. Timmers-Prevot (B.) Mitsubishi
op 5.02; 4. Vianen-Dewulf (B.) Ford Sierra
op 6.02; 5. Jamar-Noeleanders (B.) Opel Cor-
sa op 9.51; 6. Bos-Reurings (B.) Ford Sierra
op 10.26.

stand van 1 min. en 40 sec, maar
ging vol in de aanval voor de over-
winning. De druk werd voor Ver-
reydt te groot en hij reed op klasse-
mentsproef Zepperen drie klasse-
mentsproeven voor het einde, door,
een crash zijn auto total-loss.
Duez kon zijn zege incasseren. De
rijder uit Mont-Regis heeft boven-
dien zicht op prolongatie van zijn

titel. Nederlander Giel Bos was met
zijn Ford Sierra gewikkeld in de
strijd om de zege in de groep N.
Van de twaalfde plaats stootte hij
door naar de top vijf. Met een lekke
koppakking aan zijn motor moest
hij de laatste acht klassementsproe-
ven afleggen waardoor hij alleen
door behoedzaam rijden aan de fi-
nish kon komen en daardoor echter
veel tijd verloor.

Benauwde zege Duez
in Haspengouw-rally

nen obstakel niet meer ontwijken
en reed zijnwielvellingkapot. Daar-
door moest hij opgeven met zijn
BMW M3. Volgens de organisatie
zouden enkele gekken het stenen
obstakel op de klassementsproef
hebben gelegd. Zodoende kwam
Renaud Verreydt aan de leidingmet
Toyota Celica GT4. Duez had na 20
klassementsproeven een achter-

LANDEN - Drie klassementsproe-
ven voor het einde kon Mare Dueztoch nog beslag leggen op de zege indeze wedstrijd met de Ford Sierra
Tot vier maal toe wisselde de lei-derspositie. Op de eerste dag stondDuez na acht klassementsproeven
met 42 seconden aan de leiding, 'sAnderendaags echter viel hij terugdoor een lekke band op klassement-sproef Halle-Booienhoven.
Op klassementsproef Heers was hetdrama compleet. Duez reed lek opeen stenen obstakel. Echter, koplo-
per Gregoire Demevius kon het ste-

Rayner 01.05, 3. Lodge 01.06, 4. Arnold
01.15, 5. Preissler z.t, 6. Bogaert 01.21, 7. Sa-
vinotsjkin z.t., 8. Van de Vin z.t., 9. Liptak
z.t., 10. Holden z.t. Klassement: 1. Walker
4.55.19, 2. Theakston 0.54, 3. McLoughlin
01.00, 4. Liptak 01.03. 5. Lodge z.t, 6. Padm-
os 01.05, 7. Savinotsjkin 01.09, 8. Vasicek
z.t, 9. Rayner 01.14, 10. Rundie 01.15.

" HAMBURG - De Oostenrijkse
springruiter Thomas Frühmann
heeft de internationaal hoog aan-
geschreven en traditioneel lood-
zware derbyvan Hamburg gewon-
nen.

Arendal (Noo). Vrouwen, Postgiro, tweede
etappe: 1. Niehaus 78 km in 1.54.26, 2. Cyn-
thia Lutke Schipholt, 3.Rösner, 4. Monique
de Bruin,s. Elias. Klassment: 1. Niehaus
3.56.32, 2. Rösner 0.17, Paulitz 0.20, 4. Elias
0.22, 5. Cynthia Lutke Schipholt z.t.

VOLLEYBAL
Brasilia, World League, groep A: Brazilië -Verenigde Staten 3-1. (15-6 12-15 15-9 15-7).
Stand: Itahe 10 17 (25-17), Brazilië 10 17 (23-
-18), Fr<"^rijk 10 15 (22-20); Verenigde Sta-

GOLF
Manetta (VS), Atlanta Classic, manen, 1,9miljoen gulden: 1.Levi 275 (72 66 68 69), 2.Mize, Clearwater en Price 276, 5. Perry enDonald 278. Vrouwen, 650.000 gulden: 1.
Bradley 274 (69 70 66 69), 2. Sheehan 277, 3.Ritzman 278, 4. Jones en Coc 279.Wentworth (Eng). Brits GPA-kampioen-
schap, 1.400.000 gulden. Eindstand: 1. Har-
wood 271 slagen (69 68 67 67), 2. Faldo 272
(67 71 69 65) enBland 272 (67 67 71 67), 4. Da-
vis 273 (68 68 71 66) en Olazabal 273 (66 68 69
70).

TENNIS
Roland Garros: eersteronde: vrouwen, en-
kelspel: Graf - Paradis 6-0 6-2, Zrubakova -
Meier 6-1 6-2, Probst - Garrison 6-1 1-6 7-5,
Pampoelova - Sabas 6-3 6-3, Cecchini -Querrée 7-5 6-0, Sloane - Coetzer 6-4 6-3, Sa-
wamatsu - Harvey-Wild 6-1 4-6 6-2, Simpson- Fairbank 6-1 6-2, Martinez - Thompson 7-5
6-1,Sabatim - Vieiria 6-0 7-6,Kohde-Kilsch -Okamoto 6-1 6-1. Bollegraf - Jaggard 6-7 2-3

sport in cijfers
Bollegraf geeft op.
Mannen, enkelspel: Chang - Motta 6-2 7-6
6-1, Sznajder - Pioline 7-6 6-3 6-1, Santoro -Raoux 6-1 6-4 6-4, Oresar - Jelen 7-6 4-6 2-6
6-1 6-4, Bötsch - Kratzmann 6-4 6-0 6-3,
Tsjerkasov - Vitoux 6-0 6-4 6-4, Bergström -
Witsken 6-1 6-2 6-0, Anderson - Delaitre 6-4
7-5 6-1, Srejber - Wheaton 3-6 5-7 6-3 7-6 6-3.
Stoltenberg - Schapers 6-4 6-3 6-1. Koever-
mans - Gunnarsson 6-3 2-6 6-7 6-3 7-5.

VOETBAL
WK voetbal oefenwedstrijden: La Valetta,
Malta - Schotland 1-2 (1-1). 5. Mclnally 0-1,
43. Degiorgio 1-1, 81. Mclnally 1-2. Toe-
schouwers: 3000.

WIELRENNEN
Giro d'ltalia,elfde etappe: Cuneo - Lodi: 1.
Baffi 241 km in 6.19.07, 2. Anderson, 3. Van
Poppel, 4. Wust, 5. Abdoesjaparov, 6. Roso-
la, 7. Pagnin, 8. Citterio, 9. Bontempi, 10.
Casado, 11. Strazzer (Ita), 12. Andrev, 13.
Moreda, 14. Joho, 15. Martinello, 39. Lam-
merts, 41. Theunisse, 45. Bugno, 57. De Ko-
ning, 87. Rooks, 88. Siemons, 102. Schal-
kers, 104. Ducrot, 168. Le Mond, 176. De

Rooy, 177. Rozendal allen zelfde tijd als Baf-
fi, 178. en laatste Tonetti 10.45.
Algemeenklassement: 1. Bugnp 50.27.14, 2.Giovannetti 4.08, 3. Mottet 4.09, 4. Echave
4.41, 5. Halupczok 5.06, 6. Poelnikov 5.14, 7.
Chiappucci 5.55, 8. Lejarreta 6.02,9. Oegroe-
mov6.43, 10. Giupponi 6.47, 11.Chozas 6.54,
12. Jaskula 8.07, 13. Lecchi 8.19, 14. Ander-son 8.24, 15. Chioccioli z.t., 16. Philipot 9.04,
17. Lelli 9.28, 18. Sierra 9.51, 19. Theunisse
z.t., 20. Chiurato 11.04, 55. Rooks 36.10, 87.DeKoning 56.12, 111.Schalkers 1.19.50,122.
Le Mond 1.25.40, 127. Ducrot 1.30.40, 143.
Rozendal 1.36.34, 160. Van Poppel 1.46.10,
172.De Rooy 2.03.45, 173.Lammerts 2.06.24,
176. Siemons 2.12.33, 178.en laatste Citterio
2.32.24.

Dauphiné Libéré, eerste etappe: 1. Gölz 139km in 3.41.49 (gem. 37,578 km/u), tijdsver-
goeding 0.10, 2. Moreels, 0.06, 3. Kvalsvoll
0.04, 4. Atie Pedersen, 4. Claveyrolat, 5. Le-
danois, 6. Arnould, 8. Breu, 9. Morales. 10.Omar Hernandez, 11. Jerome Simon (Fra),
12. Pineau, 13. Madouas, 14. Nelson Rodri-guez, 15. Delion.
Plymouth, Milk Race (amateurs en profs),
eersteetappe: 1. Walker 183km in 4.42.50, 2.

lotto

" EIJSDEN - Waterski-vereni-
ging 'StreamUne' uit Eijsden
opent het waterski-seizoen met
een open dag. Dit gebeurt aan-
staande maandag, tweede Pink-
sterdag, op de Maas in Eijsden.
Deelnemers behoeven slechts te
beschikken over een zwembroek
en een handdoek. De kosten be-
dragenf 7,50 per persoon. De open
dag begint om 11.00 uur en duurt
tot 18.00 uur.

Lotto 21: eerste prijs geen winnaar; twee-
de prijs 2 winnaars die bruto elk

’ 150.000,00; derde prijs 64 winnaars die
elk bruto ’3.390,90; vierde prijs 3.931
winnaars, elk ’55,20; vijfde prijs 63.486
winnaars, elk ’5,-.
Cijferspel 21: geen winnaar eerste prijs
(vaste prijzen).

Ronde van Buchten: amateurs: 1. Robert
van den Donk (Buchten) 82 kilometer in
1.52.17; 2. P. Harings op 2 sec; 3. F. Knar-
ren; 4. M. Teunissen; 5.R. van Riet; 6. T. van
Veldhoven; 7. S. Olde Damink; 8. G. Verkui-
len; 9. B. Thoolen; 10. E. Keeris; 11. J. Krist;
12. S. Ramakers; 13. E. Hilkens; 14. J. Sen-
den; 15. P. Janssen; 16. P. Oudshoorn; 17. T.
Cuypers; 18.W. Bogers; 19.P. van Seggelen;
20. S. May. Leidersprijs: E. Hilkens.
Liefhebbers/veteranen: 1. F. van de Vleu-
ten (Helmond) 45.6 kilometer in 1.05.26; 2.
P. de Haas; 3. S. van de Wijst; 4. J. Stienen;
5. P. Trines; 6. J.Waterreus; 7. P. Baltus; 8.
H. Janssen; 9. T. Gruyters; 10. J. Meijers; 11.
F. Borrel; 12. H. Botterhuis; 13. J. Pelzers;
14. J.Koch; 15. M. Opdam. Leidersprijs: W.
van Gameren.

(ADVERTENTIE)

1 met 2 tuiten. £cW?Diezou Hl
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■ UITSLAG ■TREKKINGBANKLOTERUI
Prijzen op bankrekeningnr. Extra prijzen

Prijzen op bankrekeningnr.

ö3 3-h ;.:?.5 ißEüüiliSH
■D^EE-S-B 33.57.00.098

34.69.46.883 | KQ^JSHI
■QZSXJJJUH 11.04.06.389

10.92.00.500 14.15.72.795
BJUifiliM 17.69.26.224

1.09.39.956 31.01.58.869
BlMfi-iIilM 32.99.14.626
ie oi no ooc 36.29.66.31115.31.90.825 37.46.59.257 ,
■Ffl'l'l'Bl 38.77.76.915
14.82.26.019 39 42 09 24930.71.03.900 43742953Q32.22.70.030 HKVTTWH35.41.64.260 §Mmm££ilii!__^ÊM
46.20.29.484 13.46.94.422
46.73.10.130 32.49.00.392
65.39.53.968 35.72.15.087 I
69.55.11.726 44.52.36.205
2ï-2f£J-?££ 47.88.32.39794.91.96.495 57.15.17.226
Ttt-T-'M 69.82.60.600
13.41.38.902 80.65.70.482
30.53.06.022 80.88.15.636
33.47.77.003 93.17.93.61035.45.19.131
38.70.52.798 ■■M'nUMM
41.75.30.072 10.89.47.505
68.30.06.452 11.88.51.012
68.59.08.593 14.36.81.826
85.80.33.267 30.12.67.146
94.21.65.705 30.83.82.501
Prijzen op eindcijfer(s) 50.04.45.761■llililil 51.09.31.758

2 549 56.41.60.237
67.29.07.607
81.40.66.798

e-in. Extra prijzen opeindcijfer(s)

__U_bl__9
2 3.487

i 1 | i_Eiua
De loterij is goedgekeurd door de __. _
Ministervan Justitie onder nummer: >7 ÏD
L 0700/088/207 d.d 9-11-1971.
De baten zijn bestemd voor de IJCIIjH
Stichting Algemene Loterij Neder-
land te 's-Gravenhage ten behoeve 6Q7
van maatschappelijk werk, volksge-
zondheid en cultuur. Prijzen boven ________^E_!hHf 1000,- worden belast met 25% WmvkmèmËmmk

kansspelbelasting. C\f\9i.

Ga ook meespelen
Uw eigen bankrekeningnummer is uw lotnummer. Het
inleggeld, één tientje per trekking, wordt ca. 5 weken
van tevoren automatischafgeschreven. Een gewonnen
prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven.

Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

MACHTIGING
(met blokletters invullen)

■ BankLoterij
de ondergetekende, houder van bankrekeningnummer
i | I—i 1—i—|—i—|—i—i—IVIADÉ*BANK! 1,11:1
Naam
Adres
Postcode __
Woonplaats
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA, Zomerhof-
straat 64 te Rotterdam om van bovenvermeldebankrekening ten hoogste
éénmaal per 2 maanden f 10,- tedoen afschrijven voor de BankLoterij.

Datum 19 I
Handtekening |

I Stuur de machtiging in een ongefrankeerde envelop aan: SUFA, I
Antwoordnummer 4,3000 VB Rotterdam.

Vanaf: fl_
f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159,-ff LONDEN 4 dg. ’ 449,-f
f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg. ’ 299,-fI KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399,-1
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. f 789,-M
I ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989,-f
f TOSCANEFLORENCE-SIENA 8 dg. ’ 885,-fI VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-1
f BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg. ’1079.1f NICE-MONACO 7-10dg. ’ 599,-f■ LUGANO MEERVAN LUGANO 7 dg. ’ 749.-1f LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699,-1
f OOSTENRIJK ZELL AM SEE 8 dg. ’ 799.-1
f OOSTENRIJK SAALBACH 8 dg. ’ 699,-f■ DOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799,-ff PRAAG EN BUDAPEST 10dg. ’1275,-f■ NORMANDIÈ LOIRE 5 dg. ’ 499,-f

fSAUERLAND ARNSBERG 5 dg. ’ 499,-f
JOBER-HARZGOSLAR 5 do. f499-
JELZAS-COLMAR 4 dg. ’ 395,- /^r*Z^W

EiüIVEM^M
KUNSTSTOFFEN ' GELEEN

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7. 6161 DE Geteen
ind.terr. Krawinkel
04490-53865

Het bestuur van de STICHTING
GEMEENSCHAPSHUIS

ROOSTEREN vraagt op korte termijn
een jong en energiek

BEHEERDERSECHTPAAR
voor de exploitatie van het

gemeenschapshuis op part-time basis.
In het bezit van de vereiste

horeca-diploma's.
Bereid te wonen in de in het pand

aanwezige beheerderswoning.
Belangstellenden worden uitgenodigd

hun schriftelijke sollicitatie met
uitvoerige inlichtingen, binnen een

week, te zenden aan- het secretariaat
van de Stichting Gemeenschapshuis, -

Oud-Roosteren 39, 6116 AB
85599 Roosteren.

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99- 113- 122.- 148.-

-10.000 193- 220,- 238,- 290,-
-15.000 289,- 330,- 357,- 435,-
-22.000 425- 484,- 524,- 639,-
-32.000 644- 730- 788,- 954,-
-enz.

Eff. jaarrente vanaf 12,2%
■ Elk bedrag 10l 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

Hertel B.V. is een internationale aannemer van
isolatiewerkzaamheden en producent van en
handelaar in afdichtings-, kunststoffen- en rubber-
produkten.

Voor onze vestiging, lokatieEcht, zoeken wijwegens
uitbreiding van onze aktiviteiten met ingang van
direkte indiensttreding

LEERLING ISOLEERDERS M/V
tevens zoeken wij ervaren:

ISOLEERDERS/
PLAATWERKERS* M/V
STRALERS M/V
KONSTRUKJIE SCHILDERS M/V
DAKDEKKERS M/V
OVENBOUWERS M/V
"Ervaring met plaatwerk maken strekt tot
aanbeveling.
Wij bieden een goed salaris en goede sekundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een vaste 13e maand,
8% vakantietoeslag.

Kandidaten wordenverzocht hun schriftelijke
sollicitaties te zenden aan Hertel 8.V., t.a.v. de heer
E.E. van Doorn, Rijksweg-Zuid 19, 6102 AA Echt of te
bellen telefoonnummer: 04754-84864.

©hertel

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,^476,--

440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-4- 508,- 599,-

Mits overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 10 mei 1990
is onder curatele gesteld
Gerardus Petrus Joseph
Visser, geboren te Bruns-
sum op 16 december 1968,
thans wonende en verblij-
vende in Huize Op de Bies
te Schimmert met gelijk-
tijdige benoeming van Ja-
cobus Gerardus Rochus
Visser tot curator en Anna
Maria Francisca Visser-
Lustberg tot toeziend cu-
ratrice, echtelieden, bei-
den wonende te Bergen
(L.) aan de Pieter de
Hooghstraat no. 9.
Mr. A.L.W.G. Houtakkers
advocaat en procureur
Wilhelminastraat 49
6131 KM Sittard

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

EEH HEUZM^g
B^3 _______■ _____ I ___k ■ *■ ww m\ ■

asssssa-*- "j" ili mi ii in i

MET TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN HOEFT NIEMAND
ZICH AAN HET VOORTGEZET ONDERWIJSTE VERTILLEN
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, aanmerking voor een tegemoetkoming in de studie'

zorgen voor heel wat extra kosten. Dat merkt u vooral kosten. Ouders van leerlingen in het speciaal ofvoort-
wanneer uwkind de overstap maakt van debasisschool gezet speciaal onderwijs kunnen alleen in aanmerking

naar het voortgezet onderwijs. jêÊÊê^ komen voor een tegemoetkoming &

Gelukkig hoeft niemand zich JJ m het lesgeld,
financieel aan het voortgezet onder- W De hoogte van de Tegemoetko-
wijs te vertillen. Want er bestaat een ËL ming Studiekosten hangt af van het
regeling die u tegemoet kan komen in jjj Êk inkomen en vermogen van de ouders
de studiekosten. Deze regeling heet Jn en het aantal afhankelijke kinderen
Tegemoetkoming Studiekosten. / %^J» WILT U MEER WETEN?

WAAR IS DE REGELING VOOR? M JÈf EEK Wanneer u wilt nagaan ofu voor
Als uw kind naar het voortgezet fw W deze regeling in aanmerking koflrt'

onderwijs gaat, moet uzelfde boeken ■ of hoe u een tegemoetkoming kunt
en schriften aanschaffen. ËRU aanvragen, haal dan de brochure

En in sommige gevallen moet uw |r* Vj^k 'Tegemoetkoming Studiekosten: 00*

kind op kamers gaan wonen om de JË mWSm%. wi m voor u
school tebezoeken. Als uwkind ouder *1| I mm Doehetoptijd,wantna3ldecerfl'
wordt, moet er lesgeld of collegegeld B fr||| ber 1990 is het niet meer mogelijk de

betaald worden. Bij al deze uitgaven éJÊ ,?/ %, Tegemoetkoming Studiekosten voor
kan de regeling Tegemoetkoming % SBpP^ het studiejaar 1990/1991aan te vragen-
Studiekosten u een handje helpen, ■■■^■■^^■■■■■■■■■■i U kunt de brochure krijgen bij het

WIE KOMEN ER IN AANMERKING? postkantoor, de bibliotheek, de kantoren van
Ouders met kinderen tot en met 17 jaar op scholen de Rabobank, de school en het regionale SteunpuJlt

voor mavo, havo, vwo, lbo, mbo, hbo en wo komen in Studiefinanciering.

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN
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