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NitraatIn Limburgs drinkwater
■
i **',-, . n

IjJ^t nitraatgehalte in de Zuid-
mburgse bronnen is de afgelopen

to en flink gestegen. Vorig jaar
£rd door de Waterleiding Maat-
ji ,?Py Limburg 34,7 mg nitraatr titer drinkwater aangetroffen.
l\L norm li9£ °ï? 25 m9' u'ette"
fel ma0 er 50 mg nitraat in een li-
*rzitten.

Grote winst
Solidariteit
Van onze correspondente

JOEDAPEST - De vakbond Soli-
.«iteit heeft een overweldigende

gehaald in de Poolse
f^eenteraadsverkiezingen. De de-

utieve uitslagen worden welis-
„i

ar Pas vandaag verwacht, maar
Val ten bleek al dat de vakbond
Cf ch Walesa in een aantal grote
Leaen 0p de absolute meerderheid>rekenen.
Oüdariteit deed niet als bond aan
* verkiezingen mee. Maar de vak-

heeft overal in het land
tïrienaamde burgercomités opge-
steld die kandidaten hebben ge-

v ndanks de lage opkomst wordt
v^ el belang gehecht aan de uitslag
0h!^ de gemeenteraadsverkiezingen,
v^dat het de eerste keer sinds de
Pol Van de communisten is dat de
ko,? echt vri-' naar de stembus

het weer

str.. een zwakke zuidelijke
voeÏÏ lng wordt lucht aange-
sp::,. Waarin aanvankelijk
Von i ë of &een bewolking

mt- In de namiddag,
keriv en vannacht zijn er wol-
laa) en van een zwak fron-
st', systeem, maar de neer-
Va* ns overdag is zeer klein.
Klacht kan er wel plaatse-
ne).?611 lichte bui vallen- De
ae|j., die met een zwakke zui-
Vol*e wind wordt aange-
«W is relatief warm en
hu* i

en de middagtempera-
o 0fc lo°Pt in de middag dan
*akt°? tot 22 graden. Vannacht
iseï et kwik tot 8 graden enr geen nachtvorst meer.>>AAG:
JHa'°P: 05.27 onder: 21.49jVi n̂ °P: 12.12 onder: 01.56

tW^ 05.26 onder: 21.50
**n°P: 13.28 onder: 02.10

Bron
Directeur Schiffers van de frisdran-
kenfabriek Schiffers Food in
Hoensbroek wil het probleem op-
lossen door in de toekomst water uit
een eigen bron te gaan gebruiken.
Het water dat vorig jaar onder een
dikke kleilaag 110 meter onder de
eigen fabriek in Hoensbroek is ge-
vonden, bevat nauwelijks nitraat.
Schiffers mag het echter nog niet
gebruiken, in afwachting van een
officiële bronerkenning. Tot die tijd
moet hij de kraan van de Water-
maatschappij Limburg open laten
staan.

Nitraat is overigens op zichzelf een
onschuldige stof, maar het kan na
consumptie worden omgezet in het
giftige nitriet. Die stof kan, mits in
grote hoeveelheden, vooral voor ba-
by's schadelijk zijn. Vplgens de
Consumentenbond verdient het de
voorkeur andere merken frisdrank
te kopen. De bond kondigt boven-
dien aan de verontreiniging van le-
vensmiddelen door mest nog eens
aan te kaarten bij de verantwoorde-
lijke instanties.

" Zie ook pagina 17

Sneller reclame
op regionale en
lokale omroep

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Er zal niet tot het
eind van volgend jaar gewacht hoe-
ven te worden voordat reclame op
lokale en regionale omroepen mo-
gelijk wordt. Minister d'Ancona
(WVC) is bereid om, onder grote
druk van de hele Kamer, mogelijk
dit najaar al dereclame toe te staan.

Dit bleek gisteren in een beraad tus-
sen de Kamercommissie voor WVC
en de bewindsvrouwe over een
nieuwe opzet voor lokale en regio-
nale omroepen. De zaak zal in juni
wettelijk geregeld worden als de
Kamer beslist ovei; een uitbreiding
van de STER van 5 naar 6,5 procent
van de zendtijd.

Op aandrang van de heleKamer zei
de minister haar voorstel te zullen
herzien om provincies en gemeen-
ten zelf te laten oordelen over zend-
machtigingen aan lokaleen regiona-
le omroepen, en hen ook te laten be-
middelen tussen de omroepen en de
uitgevers van kranten als ze het niet
eens worden over samenwerking.

Zuivering grondwater vergtfikse verhoging prijs drinkwater

Flink wat nitraat in
Limburgse frisdrank

Van onze redactie economie

HEERLEN - De sinas en de
cassis van Hero en Herschi be-
vatten behoorlijk wat nitraat
doordat het grondwater in
Zuid-Limburg- waar de limo-
nades worden gebotteld - is
vervuild door overbemesting.
Dat signaleert de Consumen-
tenbond, die de kwaliteit van
alle Nederlandse frisdranken
heeft onderzocht en daarvan
gisteren de uitslag publiceer-
de. De in Zuid-Limburg ver-
vaardigde limonades komen
wat het nitraatgehalte betreft
als slechtste uit de test. Het
alarmerende resultaat is teke-
nend voor de sterk toenemen-
de verontreiniging van het
Limburgse grondwater.

De Waterleiding Maatschappij Lim-
burg (WML) zit behoorlijk met het
nitraatprobleem in de maag. Ver-
wacht wordt dat het gehalte in het
Zuidlimburgse grondwater als ge-
volg van bemestingen' omstreeks
het jaar 2000 de wettelijke norm
gaat overschrijden. Het waterlei-
dingbedrijf gaat daarom de komen-
de jaren waarschijnlijk ongeveer
tweehonderd miljoen gulden inves-
teren in nieuwe reinigingstechnie-
ken. Om dat te betalen zal de prijs
voor drinkwater mogelijk stijgen
van ’ 1,05 nu tot ongeveer ’ 1,25 in
de komende jaren, aldus WML-di-
recteur ir H. Vliegen.

De Consumentenbond trof in fles-
sen Herschi cassis light 24 milli-
gram nitraat per liter aan. Wettelijk
gezien mag drinkwater niet meer
dan 50 mg nitraat per liter bevatten,
maar de EG stelt 25 mg per liter als
norm. Zou die richtlijn in Neder-
land worden gehanteerd, dan ko-
men Hero en Herschi gevaarlijk
dichtbij. Er zijn volgens de Consu-
mentenbond zelfs deskundigen die
menen dat drinkwater niet meer
dan 10 mg per liter mag bevatten.

Duitsers namen te veel gas af
Extra middelen
voor schatkist

Van onze Darlementsredactie
DEN HAAG - De Duitse onderne-
ming Brigitta heeft tussen 1966 en
1989 met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid te veel gas uit
het gasveld in Groningen betrok-
ken. Een herziening van de gasre-
serves in het veld door de Neder-
landse Aardoliemaatschappij
(NAM) en Brigitta heeft dit uitgewe-
zen. De eigenaren van Brigitta,
Shell err Esso, hebben inmiddels
voorbereidingen getroffen om de
NAM schadeloos te stellen. Aange-

zien de NAM tussen 50 en 75 pro-
cent van haar winsten aan de Staat
afdraagt, betekent diteen financiële
meevaller voor minister Kok (Fi-
nanciën).
De affaire is aan het rollen gebracht
door minister Andriessen (Econo-
mische Zaken). In een brief aan de
Kamer liet hij gisteren weten dat de
NAM en Brigitta in onderhandeling
zijn over de definitieve bepalingvan
de gasreserve in het Groningen-
veld. Als die reserve vaststaat, moe-
ten beide partijen het eens worden

over compensatie door Brigitta aan
de NAM.
De bewindsman heeft de Kamer
verder laten weten dat een van de
eigenaren van Brigitta, Shell West-
Duitsland, inmiddels een financiële
reserve heeft opgebouwd van 900
miljoenDM (circa 1 miljard gulden)
om daar de compensatie mee te vol-
doen.
Woordvoerders van Economische
Zaken en Financiën wezen er giste-
ren op dat eerst de onderhandelin-
gen tussen beide bedrijven afge-
wacht moeten worden voordat vast-
staat hoeveel de eigenaren van Bri-
gitta moeten gaan betalen en wan-
neer. Na aftrek van het NAM-aan-
deel in de financiële baten, zou de
rest dan naar de schatkist kunnen
vloeien. Waarschijnlijk zal dit pas in
de tweede helft van de jaren '90 zijn.
Uitgaande van de nu door Shell
West-Duitsland aangelegde reserve
voor de betaling, kunnen de baten
tussen 500 en 1000 miljoen gulden
liggen.
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Verklaringen ooggetuigen lopen uileen

Geen signalement
IRA-schutters

door jos van den camp
ROERMOND - Het speciale politie-
team dat de moord op de twee
Australische mannen in Roermond
onderzoekt, heeft weinig bruikbare,
maar wel veel, informatie over de
verdachte IRA-schutters verza-
meld. Het team kreeg veel verschil-
lende verklaringen van mensen die
getuige zijn geweest van de aanslag.
De woordvoerder van het team zei
gisteren dat men nog steeds niet
weet van hoeveel daders sprake is.
Ook is men nog niet in staat signale-
menten te verspreiden omdat de da-
ders bivakmutsen droegen. Zelfs de
twee ongedeerde vrouwen, die gis-
teren op een bijeenkomst in Londen
de pers vertelden over hun ervarin-
gen, waren volgens de woordvoer-
der 'nog niet in staat' om een signa-
lement te geven.

In totaal waren gisteravond zeven-
tig tips bij de politie binnengeko-
men. Inhoudelijk kon de woord-
voerder daar niet op ingaan, maar in
het algemeen hebben die betrek-
king op verklaringen van mensen
die zondag met Engelssprekende
mannen en vrouwen gesproken
hebben, Britse kentekenplaten heb-

ben gezien of bijvoorbeeld een Maz-
da hebben zien rijden; een soortge
lijke auto als diewaarvan de; schut
ters tijdens en na hun aanslag ge
bruik van hebben gemaakt.
De technische recherche heeft gis-
teren het rolletje ontwikkeld dat op
het fototoestel van de 24-jarige ad-
vocaat Stephen John Melrose zat.
Staande bij de kofferruimte van zijn
auto werd hij neergeschoten terwijl
hij zijn toestel pakte. Even was er
een sprankje hoop dat Melrose zijn
daders kort voor de aanslag gefoto-
grafeerd had. De laatste foto op het
rolletje blijkt er echter een te zijn
die gemaakt is tijdens de toeristi-
sche vakantie van hetviertal bij hun
bezoek aan de Van Gogh-tentoon-
stelling in Otterloo bij Arnhem.

" Zie verder pagina 1 9

" Burgemeester Daniëls van Roermond en tientallen om-
wonenden hebben gisteren kransen en bloemen gelegd op de
plek waar Spanos en Melrose werden vermoord. De plek zal
tot na Pinksteren gemarkeerd en afgesloten blijven.

Foto: PAUL KUIT

Mogelijk top
Iran en Irak

TEHERAN -Een top tussen Iran en
Irak over een permanente vrede is
mogelijk, zo heeft parlementsvoor-
zitter Mehdi Karubi gisteren tijdens
een persconferentie in Teheran ver-
klaard. President Saddam Hoessein
van Irak heeft Teheran onlangs
twee brieven gestuurd die verzoe-
nend van toon waren.

Advocaat klaagt
officier van
justitie aan

MAASTRICHT - Advocaat Richard
Wagemans, van het advocatenkan-
toor Wagemans & Fernhout, dient
een aanklacht in tegen de Maas-
trichtse officier van justitie mr. P.
van Hilten.Deze heeft in een interne
notitie van zijn hand over de VJV-
zaak, de advocaten van Wagemans'
kantoor, straatvechters en modder-
gooiers genoemd.
Die notitie werd ontdekt door Wa-
gemans' sociémr. Cor van denBonn
die de ex-VJV-directeur verdedigde
voor de rechtbank. De notitie deed
veel stof opwaaien, omdat Van Hil-
ten erin toegeeft dat er ondeugde-
lijk vooronderzoek is gepleegd en
dat meerdere motieven leidden tot
het voeren van de rechtzaak.
Wagemans vindt dat Van Hilten te
ver is gegaan. „De officier van justi-
tie heeft een bijzondere positie. Hij
moet daarin zeer zorgvuldig om-
gaan met kwalificaties aan het adres
van andere mensen. De officier
moet zijn werk goed doen en zich
daarbij houden aan feiten en argu-
menten. In de notitie die ontdekt is,
gaathij duidelijk te ver". Wagemans
klaagt de officier van justitie aan
wegens 'belediging en aantasting in
eer en goede naam', bij de procu-
reur-generaal van het Gerechtshof
in Den Bosch. Naar verwachting zal
deze een onderzoek instellen naar
hetgeen er gebeurd is.
Mr van Hilten verbleef gisteren te
Vught en was voor commentaar on-
bereikbaar.
De 43-jarige ex-VJV-directeur G.
van R. werd gisteren vrijgesproken.

9 Zie ook pagina 1 7

SPD bereid tot
compromis over

staatsverdrag
Van onze correspondent

BONN - De regering-Kohl en de op-
positionele SPD willen een uitweg
zoeken in de strijdom het staatsver-
drag tussen de DDR en de Bondsre-
publiek.
In het gesprek van gisteren tussen
een SPD-delegatie onder aanvoe-
ring van partij- en fractievoorzitter
Hans-Jochen Vogel en de regering,
werd bepaald dat drie werkgroepen
zich zullen buigen over de con-
troversiële thema's. Daarna volgt op
12 juni een tweede overleg tussen
beide partijleiders. De sociaal-de-
mocraten willen alleen akkoord
gaan met het staatsverdrag als er
aanvullende regelingen komen op
het milieugebied en voor de be-
scherming van de DDR-economie.
De lijn-Vogel lijkt nu door de meer-
derheid van de partij te worden ge-
steund en niet die van de gedood-
verfde lijsttrekker van de SPD bij
de aanstaande, verkiezingen, Oskar
Lafontaine, die een fel tegenstander
is van een snelle eenwording.
De parlementen van de beide Duits-
landen zullen overigens op 21 juni
in een formele verklaring ook de
Poolse westgrens erkennen.
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PINKSTER
SHOW

M WM Wvan 31 mei
M Wm W t/m 4 juni

M W^k 2e pinksterdag geopend van
Mmmm W 10.00-17.00 uur

"■ JURGEN■WM AUTOCENTRUM
Langheckweg 32-40,Kerkrade

JmW (Ind.terrein Dentgenbach)

Lege operatiekamers ziekenhuisKerkrade

(ADVERTENTIE)

Elke dag-

en u staat weer
midden in dewereld.
deeersu2 weke* gratis

| Jaik wil diekomplete krant! ~
I Naam: I
I Adres: I
■ Postcode: ■

' Plaats:. 'I Telefoon (i.v.m.
■ kontrole bezorging) .
' Giro/banknr.: ■
| Na de twee weken gratis wil ik

ID een kwartaal- i gi
abonnement ’ 75,55 x/Anf *

I O een maand- ~ ..,»» I
abonnement ’ 25,20 f HHI *

I stuur mij //’ OK I
I D een machtiging t.b.v. jpiiS
* automatische betaling I I.
I D een acceptgiro-kaart

IDeze bon in een open enveloppe y
(zonder postzegel) zenden aan: \db

I Limburgs Dagblad, oi
Antwoordnummer 46, ">l

■ 6400 VB Heerlen.

JOFBEL GRATIS 06-0229911!

8 710404 400017

Vfp£iM_wtjPvvÉ_H



ingesprek

'Klassejustitie''Duizend gulden boete bestuurder Porsche', met deze
kop heb ik, weliswaar niet zo trots, de krant gehaald van
zaterdag 12 mei 1990.
Ik hoop met dit relaas eveneens de krant te halen en eni-
ge ongerechtigheden aan de kaak te stellen.
Hoe moet een willekeurige burger die voor de kanton-
rechter staat zich voelen als hem gezegd wordt: „Ja me-
neer, een Porsche, dat weet iedereen, is er voor gemaakt
om snel te rijden". Sta ik hiervoor een kantonrechter met
vooroordelen, of ligt dat alleen aan mij?
Verder: „Nou meneer de laatste paar jaar bent u zeker
éénmaal per jaar veroordeeld wegens te hard rijden, u
schijntnogal hardleers te zijn".

Ervan uitgaande dat ondergetekende 13Vè jaarzijn rijbe-
wijs heeft en per jaarcirca 70.000 kilometer aflegt (de eer-
ste jaren iets minder, steleen gemiddelde van 50.000kilo-
meter) komt men op een totaal afgelegd aantalkilometers
van 675.000 kilometer. Een gemiddelde automobilist met

een doordeweekse auto a 15.000 kilometer per jaar zou
hier dus45 jaarvoor moeten rijden. Zou deze laatste na 45
jaar autorijden, slechts vijf snelheidsovertredingen ge-
constateerd, zonder ooit één drankovertreding aan 't
stuur geconstateerd (na vele controles) gedagvaard wor-
den, hoe zou de kantonrechter dan reageren? Eveneens
met: „u schijnt nogal hardleers te zijn?".
Flauwekul, vindt de officier van justitie. Voor hem is er
slechts één stelregel: „Als jeeen Porsche kunt rijden, kun
je ook wel een hoge boete betalen".
Ondergetekende stond van deze 'klassejustitie' wel even
te kijken, daar enige zaken voor hem een zielig kijkende
bromfietser die twee mensen nota bene op het zebrapad
vijf maanden het ziekenhuis in had gebrommerd, ge-

vraagd werd door diezelfde officier van justitie: „Waar
werkt u en wat verdient u?". De jongeverdachte had niet
in de gaten dat hij gematstwerd en mopperde nog zoiets
van 'dat gaatje niks aan....". Ondanks datbleef de officier
van justitiestar volhouden tot hij er uit gepeuterd had dat
verdachte maandelijks het minimumloon kon bijschrij-
ven.
„250 Gulden boete", zei de officier van justitiemet stalen
blik, waar de rechter volmondig aan toe voegde dat hij er
nog goed mee afkwam.
Nee, niks van dit alles toen ondergetekende, deze van de
duivel bezeten roekeloze maniak voor de beklaagden-
bank stond.
Wat een heerlijk gevoel is dat toch om te weten dat ons
justitieapparaat inderdaad de symboliek van een ge-
blinddoekte dame,'die niet ziet waar deweegschaal op zal
slaan, hooghoudt.

MAASMECHELEN P. Bastiaans.

Weggebruikers met oogkleppen
Het aantal verkeersdoden in ons minilandje is in 1989 weer
met 5 procent toegenomen.
-} 1.50Ö doden (in Limburg 117)
-ï 44.000 gewonden (in Limburg 3.740)
Van deze gewonden zal ongetwijfeld nog een aantal overlijden
en een groot aantal zal voor derest van zijn leven invalide blij-
ven.

Daarnaast is er het leed en de
psychische problemen van
naasten en/of familie van dit
énorme aantal (onnodige)
Slachtoffers.
Deze gegevens vormen toch
een berg ellende die ieder wel-
denkend weggebruiker aan
het denken moet zetten, (wel-
denkend is volgens Van Dale:
redelijk of zedelijk juist den-
Uen).

Als er bij straatgevechten in Jeruza-
lpm één medemens om het leven
komt, dan wordt dat, terecht, breed
liitgemeten op radio, tv en in de
krant. Aan de berg van 1.500 lijken
qn 44.000 gewonden in ons mini-
landje sluipenwij met zijn allenmet
oogkleppen op vocYbij!
Dit gruwelijke gegeven doen we

meestal op zakelijke manier af met
een klein statistisch stukje in de
krant (waar overheen gelezen
wordt).

Ligt hier niet een taak van onze re-
gering (lees opvoeders) om onze
jeugd andere waarden bij te bren-
gen dan materialistische hebzucht?
Is de verpaupering van onze samen-
leving niet een gevolg van een ver-
keerde denkwijze en opvoeding?
Zolang wij echter- opzij, opzij, opzij
- met oogkleppen op voorbij gaan
(rijden), aan 'echte' problemen in
onze samenleving, zal er niets ver-
anderen.
Integendeel.
De enorme schade door uitlaatgas-
sen aan ons milieu en volksgezond-
heid laten we hier maar buiten be-
schouwing.

KERKRADE E. Crausen.

" Een van de talloze ongelukken, die jaarlijks op de Nederlandse wegen voor veel slachtofferszorgen.

Duitsers
fii las in de krant dat Duitsers niet geliefd zijn in Nederland. Daar zit
'veel waarheid in, want als ik 's avonds voor de televisie zit en overal
de huiskamers binnen kijk, stel ik vast dat de Nederlandse tv regel-
matig uitzendingen verzorgt met betrekking tot deperiode 1933-1945.
ledere Nederlander wordt er dan aan herinnerd watvoor een afschu-
welijke buurman die Duitser wel is. Maar de jongerenmoeten de mo-
gelijkheid hebben een eigen mening te ontwikkelen. Door die tv-uit-
zendingen vraag ik me af of het eigenlijk nog zin heeft om steeds
maar te zeggen of te roepen dat mijn vrouw, mijn kleinzoon en mijn
kleindochter aan het gebeurdetijdens die bewuste periode ook maar
iets van doen hebben gehad. Maar ik geloof dat mijn uitspraak er he-
laas een is van een roepende in een woestijn!
STOLBERG ViktorKohnen

WK Hockey
Hét wereldkampioenschap hockey
dames en heren werd door de ko-
ningin gewaardeerd met een ont-
vangst op het Huis Ten Bosch op

{woensdag 23 mei. Alhoewel De Te-
legraaf van 25 mei op de voorpagina
[hiervan een foto publiceerde met
«verslaggeving, stond in het Lim-
Jburgs Dagblad over deze unieke ge-
beurtenis geen enkele mededeling.
jErger nog, ook de NOS heeft in de
Journaaluitzendingen van 19.00 en
J2O-.00 uur op 23 mei hieraan nauwe-
lijks één minuut besteed, terwijl de
Jorïtvangst door de koningin meer
tdan een uur duurde. Ofschoon ik-
Jzelf een voetbalfan ben heeft het
»mij', en met mij vele hockeyers en
|fans, uitermate geërgerd dat de
iNOS zo weinig aandacht hieraan
r_eeft besteed. Zeer zeker wanneer
fk dit vergelijk met langdurige uit-
zendingen over het Nederlandse{voetbalelftal. En hoewel ik het Ne-
derlands voetbalelftal in Italië alle

toe wens, moeten zij zich toch
«eerst nog bewijzen. De hockeyers,
fcowel de dames als de heren, heb-
jben zich bewezen. Ik hoop dat u enjde NOS zich realiseren dat er ook
"vele hockeyfans in Nederland zijn
,die ook recht hebben op een be-

hoorlijke waardering en berichtge-
ving.
ROERMOND H.Koenen

Winkelsluiting
Hoe is het mogelijk, in deze tijd, nu
iedereen ATV-dagen heeft plus kor-
tere werktijden, dat het winkelper-
soneel altijd weer moet inleveren.
Op de koopavonden en zaterdagen
heeft iedereen voldoende tijd om te
winkelen, maar wanneer moet het
winkelpersoneel de boodschappen
doen? Gaan wij weer terug naar de
vooroorlogse tijd, toen de winkels 's
avonds tot acht uur open en 's zater-
dags zelfs tot tien uur?
Daarbij waren nu ook veel winkels
geopend op Hemelvaartsdag, toen
iedereen vrij had, en overal iets te
doen was zoals de communie. Die
communieviering voor de kinderen
is juistvastgesteld op Hemelvaarts-
dag, omdat het een zondag is!
Hier zit het winkelpersoneel dus
ook weer' naast. Ik stel voor om de
winkelsluiting aan te passen aan de
kantooruren of de kantooruren aan
de winkeluren zodat ieder gelijke
rechten heeft.

HEERLEN N.Bijsmans

Silicose-claim afgewezen
In de allereerste plaats dank
aan uw redacteur Theo Snie-
kers. Dit naar aanleiding van
de juiste gegevens op 25 mei
1990 in het artikel: 'Forse te-
genslag voor arbeidsonge-
schikte oud-mijnwerkers. On-
dergetekende kwam wel in
aanmerking voor de afkoop-
som. Op 28 september 1965
werd ik 25-35% arbeidsonge-
schikt in verband met silicose.
Dus voor 1 juli 1967 toen de
WAO in werking trad. In 1985-maand juli- werd ik gekeurd
en stelde men 50% silicose
vast. In hoger beroep in het-
zelfde jaar '85 werd het 70% si-
licose.

Nu de afkoopsom en de gevolgen:
Totaal werd uitgekeerd over 9Vi jaar

berekend vanaf 1985, bedrag bruto
f39.394- Aan belasting werd inge-
houden f8.415,85. Over blijft dan
het nettobedrag afkoopsom 1-7-
-'B5/30-9-'B9.
Nu een woord aan alle oud-mijn-
werkers die vanaf l-7-'67 in deWAO
kwamen. Ikzelf kwam pas in maart
1974 in de WAO. Vanaf l-7-'67 tot
mijn WAO werd van mijn loon 30%
gekort tot 70%. De mijn waar ik
werkte behoefde maar 70% aan loon
te betalen. De overige 30% ontving
zij van de sociale verzekeringsbank.
Dus ze hadden een goedkope
kracht.
Terugkomend op de afkoopsom
Ten eerste: Heb ik veertig dienstja-
ren op de mijn Julia volbracht,
waarvan 38 jaar ondergronds.
Ten tweede: Als jongetjevan 14 jaar
verdiende ik bovengronds 12 cent
per uur, 96 cent per dag.
Ten derde: Nu, na al die jarenheb ik
70% silicose, dieneemt mij niemand
meer af, ook niet na mijn 65-ste jaar.

Vanaf 1-7-1985 wordt er gekort over
het bruto bedrag van f39.394- van
mijn opgebouwde pensioen. Het
maandelijkse bedrag is nu f345,-.
In 1994 is het hele bedrag terugbe-
taald, als ik niet dood ga voor die
tijd. En dit is pure diefstal van het
Algemeen Mijnwerkersfonds, vast-
gelegd in hun reglementen. Is men
in staat de afkoopsom op een bank
te zetten zou ik ten aanzienvan mijn
uitgerekend bedrag a 6% f 16.£00,-
-overhouden. Laat ik het zo zeggen.
Alle mijnwerkers die in de WAO
kwamen hebben recht op een uitke-
ring, maar ze werden allemaal afge-
scheept met een mager pensioentje.
Zij die stierven aan silicose is on-
recht aangedaan, en zij die geluk
hebben dat ze nog levenkunnen ho-
ren, zien en lezen hoe ons geld in de
Akerstraat 92 in Heerlen wordt vast-
gehouden. Veel geld, dat de mijn-
werkers toekomt. Zal er ooit recht
geschieden?

LANDGRAAF A. van Dcc

recept
Spinazie met
kruidige kippelevers

Benodigdheden voor 4 personen:
IV2 kg verse spinazie, 50 g bacon, 30
gboter, 500 g kippelevers, 1rode pa-
prika, tomatenpuree, rozemarijn,
laurier, salie, tijm, peper& zout, een
scheutje witte wijn of sherry.

Bak de bacon in de boter en voeg de

stukken kippelever toe. Voeg lau-
rier, azijn, salie en tijm toe. Snijd de
paprika in blokjes en voeg deze te-
samen met de tomatenpuree en de
wijn of sherry toe. Voeg eventueel
nog enig kokend water toe om het
geheel te verdunnen. Breng op
smaak met zout & peper. Kook on-
dertussen de grondig gewassen spi-
nazie in aanhangend water en snuf-
je zout in enkele minuten gaar.

Schep de spinazie op een schotel en
doe daarop het vleesmengsel. Wan-

neer er nog wat spinazie over is
maak er dan gegratineerde spinazie
op toast van. Een eenvoudig te be-
reiden lunchgerecht. Beleg een ge-
roosterde boterham met een plak
rauwe ham, 2 el gekookte spinazie, 1
el gebakken champignons met ui,
kerriepoeder en afdekken met licht
belegen kaas en daarna even in de
oven of onder de grill zetten tot de
kaas is gesmolten.

hub meijer

postbus 3100

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

Vrouwen
Naar aanleiding van uw artikel
„Vrouwen willen de mis doen", van
21 mei 1990 wil ik het volgende
kwijt. Toen God de mensenmassa
zijn wetten kenbaar maakte via Mo-
zes (inclusief de 10 Geboden), vond
hij het niet nodig dat de vrouw hem
vertegenwoordigde als priester (on-
geacht de priesterlijke rang).
Gods wetgeving is al enkele duizen-
den jaren oud en nu nog steeds van
toepassing, mits men ze niet naar
eigen belang uitlegt aan anderen. Er
zijn gewoon functies in ons leven
die voor de vrouw/man niet zijn
weggelegd. Vrouwen/mannen die-
nen dit gewoonte respecteren en te
accepteren. Priesterschap is door
God alleen verleend aan mannen,
zoals zwangerschap alleen is wegge-
legd voor vrouwen. Ik zou het een
goedezaak vinden als devrouw niet
zo in het middelpuntzou staan. Ook
zouden de emancipatiewetten er
niet zo snel doorheengejaagd moe-
ten worden, zonder dat eerst de
voors en tegens na te gaan. Want
haastige spoed is zelden goed! Het
kind van de rekening wordt de
werkloze man, die eigenlijk de taak
heeft van beschermer en kostwin-
ner. Noemt de geëmancipeerde
vrouw dit solidair?
KERKRADE Dirk J.M. de Boer

Koeienziekte
Donderdag 17 mei 1990 las ik ml he
Limburgs Dagblad: 'Paniek doof
gekke koeienziekte. Als je door zii'
ke artikelen te weten komt da
koeien met gemalen beenderen en
hersens van zieke, afgemaakte
schapen gevoerd worden, kun J
toch alleen nog met afgrijzen en een
misselijk gevoel in je eigen maag MJ
de slager binnen stappen.
Natuurlijk moeten besmette diere^geld opbrengen en het weerzinwe»'
kende gevolg van deze bussmess)»'
dat de mensen toch de varkenspe.'
koeien- en schapenziekte met zü
eigen lichaam moet verwerken, e
er ook nog grof voor moet betale"'
Dat zijn mafiastreken. ,
De weerloze consument koop
iedere dag goedgelovig dat oh z
malse biefstukje en lekkere kotf
letje. Consument wordt wakker! J
wordt bedonderd! Sinds wannee
vreten koeien gemalen schapens^
letten en hersens? Deze onnatuurUr
ke vieze voeding moet de diere
toch ziek maken, dat weet toe
iedere leek! Als de bio-industrie 3*

leen op deze krankzinnige manie
geld verdienen kan, moet de consUflment nu opstaan en dezepraktijk e
een halt toeroepen.
Daarom een oproep aan alle cons ir

menten. Wij als verbruikers hebbe
macht. Alleen wat wij willen w°£j,
geproduceerd. Stop onmiddelW
met je eigen ondergang! Huisvf0
wen, leer eens met meer fanatasie
koken! Die eeuwige vlees-, aardaPj
pel- en groentepot is uit. Hoeveej
kankergezwellen hebben wij °nS
aangegeten? Stop de vleescq^
sumptie. Alleen zo wordt de bio-11)
dustrie wakker en moet dievastste
len dat wij niet zo maar alles sÜ*
ken. Er is meer dan volgesp°te
blubberige 'dikbillen, bloedarm<^dige bleke kalfjes, varkens aan °y.
ketting en kadavervretende koeje v
Vleeseter wordt wakker! VerD3

deze rotzooi uitje lijf.
GELEEN Irene Catsberg-Bie»cK

Oplossing van gisteren
KAF SKI

CODA RA MX :
A R.A - W - D E M
patric !" e r |
en-eli-ns;

KASTE
IR-AT E - S C
BALLERINA
IDO-R-ROS
SAKE RlE'f

RIB PST
puzzel van de dag

Zeshoek
1-4 kopie; 2-5 klein vertrek met stortbad;
3-6 dikhuidig dier; 1-2 roofvogel; 2-3

schermwapen; 3-4 te gener tijd; 4-5 bo^vlak v.e. geslepen edelsteen; 5-6 veroude
de taal; 6-1 leersoort.
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in de periode
17 juni tot en met

31 juli 1990
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Onze aanbieding geldt in
Biersdorf (ca. 175 km

v**nuit Heerlen) een klein
sfeervol Eifelplaatsje*



VOORDELIG
ZOMERARRANGEMENT BU

DORINT SPORTHOTEL
Laat u in juniof juli

een paar dagen verwennen in
ongedwongen sfeer, maar met

het nodige komfort

Onze aanbieding geldt in

BIERSDORF

Het hotei ligt direkt aan het stuwmeer Bitburg.
Het is omgeven door schitterend aangelegde wandelpaden

die u rond het meer voeren.

Dorint Sporthotel Südeifel --- V"/ V'"V
beschikt over veel :^Xfaciliteiten: een prachtig ■""#* "\r f *>groot binnenbad, / \, yf

tennisbanen, sauna, \ \ y^t
solarium. De kamers zijn CB/" - "h —T~voorzien van toilet, douche, l—y \ by^
radio, telefoon, minibar, / J^*^\frS'kleurentelevisie. zZT~~ ï J^C

npp^n^- -^j| zeker de moeite waard zijll,

AANBIEDING
Als lezer van het Limburgs Dagblad kunt u tussen

17 juni en 31 juli
in bovenstaand hotel twee verschillende arrangementen

boeken:

Arrangement A:
5 nachten op basis van halfpension

Aankomst op zondag - Vertrek op vrijdag
Prijs pp. ’ 396,- (in 2-pers. kamer)

Toeslag 1 -persoonskamer ’llO,-

Arrangement B:
2 nachten op basis van halfpension

Aankomst op vrijdag - Vertrek op zondag
Prijs pp. ’ 277,- (in 2-pers. kamer)

Toeslag 1-persoonskamer ’ 44-

Bij beide arrangementen geldt verzorging op basis van
halfpension, d.w.z. ontbijtbuffet en 3-gangen menu in de

avond, gratis gebruik van het zwembad en sauna en
eventuele deelname aan het annimatieprogramma.

KINDEREN:
0-2 jaar gratis, 3-6 jaar ’ 23- per kind per nacht, 7-12 jaar

’ 29- per kind per nacht. Op basis van logies-ontbijt en
verblijf op de kamer van de ouders.

Middels onderstaande bon kunt u reserveren voor een
arrangement in bovenstaand hotel op een door u te kiezef 1

periode tussen 17 juni en 31 juli. Binnen 10dagen ontvangt ü
van Dorint debevestiging, routebeschrijving en hotelfolder. Ü

betaalt ter plaatse in Nederlandse guldens.

ÏJQJÏ
i

RESERVERINGSBON ZOMERARRANGEMENT DORINT
|

Naam Aantal volwassenen

Aantal kinderen leeftijd(en)

Adres Tel

Postcode Woonplaats

ARRANGEMENT:

Aankomstdatum 2ekeus

Gewenste kamer: 2 persoons /1 persoons

Bon uitknippen en opsturen naar Limburgs Dagblad, afdeling PR,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Binnen 10 dagen ontvangt u van Dorint de bevestiging en verdere
bescheiden.

!



Radicale politicus tegen uittreden uit Sovjetunie

Jeltsin president
republiek Rusland

J^OSKOU - De radicale politi-cs Boris Jeltsin (59), die geldt
v
is een politieke tegenstander

J«* Sovjet-president Michail
°rbatsjov, is gisteren geko-en tot president van Rusland,erreweg de grootste van de

.Wien deelrepublieken van
oLSovjetunie. Dit blijkt uit de
Jiiciéle uitslag van de derde
glernronde. Jeltsin behaalde65 stemmen,vier meer dan de
[^eiste 531 stemmen. De be-
iangrijkste tegenkandidaat,
Pernier Aleksandr Vlasov, be-
«alde 467 stemmen.

.^tsin i s de leider van het radicaal-
«mocratische Russisch blok. Eind

) t"Se.week was hij er tot twee keere niet in geslaagd, de absoluteeerderheid van de stemmen te be-
iKrn'j.azijn verkiezing ging Jeltsin met
1 is!!" ï1 teêen beweringen dat hij uit

de c et uittreden van Rusland uit
ver OV;>etunie- "Ik sta voor de soe"
iij, f^iteit van de unie, voor de ge-
allen en onafhankelijkheid van
kra v! rePUDlieken, zodat hun
Vt»!.* ,onze sterke unie extra kan«sterken", aldus Jeltsin. Op de
bliift of hiJ wi! dat Rusland deel
zei h Ultmaken van de Sovjetunie,

°y: „Ja en alleen dat."

grrf^nd vormt driekwart van het
helft gebied van de Sovjetunie. De
Van ,Van de 285 miljoen inwoners
bliek Unie woontin deze ene repu-

"Na zijn uitverkiezing tot president van de deelrepubliekRusland werd Boris Jeltsin door uitgelaten aanhangers in de
bloemetjes gezet.

Verschillen
p ,f<rkruari 1988 was Jeltsin uit het
kei ° verwiJderd, nadat hij en-
Pa_r^naanden eerder de functie van
Sinri ef *n Moskou had verloren.
W worden de verschillensen Jeltsin en Gorbatsjov alleen
iaar duidelijker.

HeWIVeuwe President van Rusland
Vor het traSe tempo van de her-
Pen ngen en aarzelde in de afgelo-
het maanden zelfs niet te wijzen op
te t

risic° dat de perestrojka op kor-
bat rmiJn 'begraven' wordt. Gor-
«'sjov verbergt de irritatie niet

j^ er> die Jeltsin bij hem oproept.
91 zijn mening 'speculeert die opc Moeilijkheden.

Uitkeringen
9000 AAW'ers
doorbetaald
van onze parlementsredactie

ÜJjVr -_.

'"Uil* HAAG -De uitkeringen aan
Word 9000 arbeidsongeschikten

11 gewoon doorbetaald, ook al
rec j-t

en zij er per 1 juniformeel geen
hefcu 0p- De bedrijfsverenigingen
staat

en een verzoek daartoe van
Ter Veld (Sociale

gisteren Positief beant-

_Uïii gaat om de êroeP die vanaf 1
vOor *anSer m aanmerkingkomt
Algp^en uitkering op basis van de(^1ne Arbeidsongeschiktheids-
totai_TAW)- Omdat volgend jaar desloof-AAW op de helling gaat, be-
feSDii+ Veld deze groep een jaar
Wijzi " geven. Een voorstel tot
l^at ëJng van de wet zou echter te
Pojj K?men, waardoor een ping-

s-situatie dreigde.
öe >: ~tJiag^f'-groep zou vanaf komende
te^k ln de bijstand vallen. In sep-
*igin er echter, wanneer de wetswij-
tnerj or Tweede en Eerste Ka-
techt foedSekeurd, zouden ze weer
"V p ebben °P een AAW-uitke-

£ alsof dat niet voldoende is,
de tQt , het grote risico, dat ze bij
JUli ,nale herziening van de AAW in

' oPnieuw in de bijstand te-Cht zouden komen.

,' K* een meerderheid in de Ka-

' cht t was op voorhand groen
I V v,§even aar» het voorstel, kon
l f°ndL„ Julst °P tijd de bedrijfs-

n vragen gewoon door te be-

NOB Wegtransport
wil geen blokkades

DEN HAAG - De Nederlandse or-
ganisaties van beroepsgoederenver-
voerders zullen hun leden niet op-
roepen tot blokkade-acties tegen de
tol voor vrachtwagens die op 1 juli
in de Bondsrepubliek wordt inge-
voerd.- Woordvoerders van NOB
Wegtransport en de KNVTO ont-
kennen dat wegvervoer-organisa-
ties uit zes landen maandag in Brus-
sel met blokkades gedreigd zouden
hebben.

Het is overigens niet uitgesloten dat
er spontane blokkade-acties zullen
ontstaan, aldus NOB Wegtransport.
De transportorganisaties uit de Be-
nelux, Frankrijk, Italië en Groot-
Brittanië zijn fel gekant tegen de
voorgenomen tolheffing. Zij zien
deze als een protectiemaatregel van
de Bondsrepubliek. Duitse chauf-
feurs moeten ook tol gaan betalen,
maar krijgen daarvoor een fiscale
compensatie.

De organisaties uit de zes landen
zullen hun nationale overheden, de
Europese Commissie en de Europe-
se Transportraad onder druk zetten
om het Duitse plan te verijdelen.

Mocht de tolheffing toch doorgaan
dan willen de Nederlandse organi-
saties volledige compensatie van de
overheid voor de te lijden schade.

fnA 1 neerkomen op een bedragvan 100 miljoen gulden per jaar. Mi-nister Maij (Verkeer) wil niet verdergaan dan een compensatie van 90miljoen in vier jaar.
Morgen vindt overleg plaats tussenMaij en NOB Wegtransport. Heeftdat "?Lhet beoogde resultaat, dan
wil JNOB wel overgaan tot anderevormen van actie, bijvoorbeeld hetniet betalen van de motorrijtuigen-belasting.
De Westduitse regering peinst er
overigens niet over terug te komenop het besluit voor een extra belas-
ting voor buitenlandse vrachtwa-gens. Een woordvoerdervan het mi-
nisterie van verkeer zei dit gister-
morgen in reactie op het planvan de
Europese transportondernemers
om begin juliuit protest tegen deze
wet de grensovergangen met deBondsrepubliek te gaan blokkeren.

Wethouders met
verlof wegens
liefdesrelatie

GELDERMALSEN - De wet-
houders J.P. Witteveen (VVD)
en mevrouw J.A.M. Wouters-
Van den Berg (PvdA) zijn door
het college van B en W van Gel-
dermalsen deze week met ver-
lof gestuurd. Vorige week
kwam naar buiten dat beide
wethouders een liefdesrelatie
met elkaar hebben.
Deze verhouding heeft, volgens
de derde wethouder in het col-
lege, D. van de Vendel (CDA),
te veel'politieke consequenties.
„Ons college is pas vier weken
oud. Toen ik van vakantie te-
rugkwam, moest ik van de lief-
desrelatie vernemen", aldus
Van de Vendel.

Ter Beek: 'Leger krijgt
soort brandweertaak'

DEN HAAG - Bij de krijgsmacht van de toekomst komt minder het ac-
cent te liggen op zware bewapeningen meer op waarneming, communica-
tie en hetvermogen snelen effectief in een brandweerfunctie op te treden.
De kenmerken van die krijgsmacht zijn: kleiner, mobieler en flexibeler.
Minister Ter Beek van defensie zei dat gisteren in Den Haag in een toe-
spraak voor het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.

De huidige vakverdediging aan het voormalige IJzeren Gordijn is in het
lichtvan deverminderde dreiging en van deDuitse eenwording niet meer
levensvatbaar. Het zal vooral van belangzijn op inbreukenop het NAVO-
territoir snel ter plekke en met passende middelen te reageren, aldus de
bewindsman.
Het einde van deze voorwaartse verdediging-oude-stijl betekent volgens
hem overigens nietzonder meer dat aan legering van troepen van NAVO-
bondgenoten, waaronder Nederland, in de Bondsrepubliek moet worden
beëindigd. „Het blijft van groot belang de onderlingeverbondenheid van
de bondgenoten operationeel zichtbaar te maken", aldus Ter Beek.
Hrj benadrukte de noodzaak de vermindering van de defensie-uitgaven
internationaal te coördineren.

binnen/buitenland

Landelijke actiedag op komst

Crisissfeer in de
ziekenhuiswereld

Van onze Haagse redactie
&EN HAAG- In het ziekenhuiswe-zen heerst een crisissfeer nu de ac-les van verpleegkundigen en ver-
dienden zich verharden. Het aan-

stakingengaatzich uitbreidenen
Pnamestops zijn geen uitzonderin-gen meer. De Nationale Ziekenhuis-

raad (NZR) heeft woensdag 13 juni

°' landelijke actiedag uitgeroepen.
Han komen alle 600 instellingen in
«etziekenhuiswezen krachtig in hetgeweer om de politiek en het pu-uek duidelijk te maken hoe nij-
pend de situatieis. Er zullen danbij-
oorbeeld zondagsdiensten worden
gedraaid.

moet staatssecretaris
van volksgezondheid nog

steeds zijn uitnodiging versturen
aan de partijen in gezondheidszorg
voor overleg over de knelpunten.
De staatssecretaris overweegt nog
of de overheid ietsaan de salarissen
moet doen. De NZR probeert in-
middels Kamerleden ertoe te bewe-

genhet kabinet onder druk te zetten
om extra geld beschikbaar te stellen
voor verlichting van de werkdruk.

In een ambtelijke notitie aan de
staatssecretaris van volksgezond-
heid zou, naar verluidt, worden er-

kend dat de salarissen in de verple-
ging voor verbetering vatbaar zijn.
Maar de achterstand zou minder
groot zijn dan de bonden aanvoe-
ren. Die schermen met 12 procent,
maarbij WVC spreekt men van nau-
welijks één procent. Simons bekijkt
nu of hij in het kabinet steun kan
vinden om bepaalde concessies te
kunnen doen.

Simons' adviseurs stellen voor het
werken in de gezondheidszorg aan-
trekkelijker te maken door onder
meer de periode te verkorten, waar-
in leerlingen diebinnen de instellin-
gen worden opgeleid, zakgeld krij-
gen. Bovendien zou het zakgeld van
400 naar 800 gulden moeten worden
verhoogd.

Politie houdt
weer zestien

Molukkers aan
Van onze Haagse redactie

DEK HAAG - De Haagse politie
heeft maandag en gisteren zestien
Molukkers aangehouden, die be-
trokken zijn geweestbij de rellenbij
de Indonesische ambassade op 25
april. In totaal zijn nu 32 Molukkers
gearresteerd. Het merendeel is al
voorgeleid aan de rechter-commis-
saris en in afwachting van het pro-
ces naar huis gestuurd.

De Molukkers is openlijke geweld-
pleging ten laste gelegd. Tijdens de
viering van het 40-jarig bestaan van
de RMS, de Vrije Republiek der
Zuidmolukken, bestookten ze de
Indonesische ambassade en de mo-
biele eenheid met stenen en molo-
tov-cocktails. Bij de ongeregeldhe-
den raakten 29 politiemensen ge-
wond.

De gearresteerde Molukkers kon-
den worden achterhaald aan de
handvan video-opnamen die de po-
litie tijdens de rellen heeft gemaakt.
Ér zijn nog geen arrestaties verricht
op grond van de banden van de
NOS en Veronique die op verzoek
van de politie in beslag zijn geno-
men.

'Studiebeurs
loskoppelen
van ouders'

DEN HAAG - Het stelsel voor stu-
diefinanciering moet ouderonaf-
hankelijk worden en de topbeurs
moet verdwijnen. Een 'tweeluik'
van een basisbeurs voor alle studen-
ten en een rentedragende lening
moet het bestaande drieluik van ba-
sisbeurs, lening en topbeurs gaan
vervangen.

Dat schrijft een werkgroep van de
Wiardi Beekman Stichting, het we-
tenschappelijk bureau van de Partij
van de Arbeid, in een rapport over
de toekomst van het hoger onder-
wijs. De voorzitter van de werk-
groep, de Limburgse universiteits-
bestuurder prof. mr M.J. Cohen,
overhandigde het rapport gister-
morgen aan minister Ritzen van on-
derwijs.
Voor een stelsel van studiefinancie-
ring gebaseerd op ouderafhanke-
lijkheid is op principiële gronden
geen plaats meer, vindt de werk-
groep. Jongeren vanaf ongeveer
achttien jaar dienen als zelfstandige
en onafhankelijke volwassenen -te
worden behandeld. Bovendien is
zon stelsel in hoge mate fraudege-
voelig. .

Ultimatum
in kruiswerk

Van onze redactie
volksgezondheid

BUNNIK - De samenwerken-
de bonden WIO en NMV heb-
ben gisteren de werkgevers in
het kruiswerk een ultimatum
gesteld. De NationaleKruisver-
eniging moet er vóór het eind
van de week voor zorgen dat
minister De Vries (Sociale Za-
ken) de problemen van het
kruiswerk op de agenda van de
ministerraad zet. De organisa-
ties dreigen ook meteen lande-
lijke staking op 4 juli, de dag
dat de werkgevers het bereikte
beginselakkoord over de CAO
aan hun achterban voorleggen.

Jeltsin
De winnaar heet Boris Jelt-
sin, de verliezer Michail
Gorbatsjov. De oppositielei-
der wordt de nieuwe presi-
dentvan deRussische Fede-
ratie, een reusachtig territo-
rium, dat zich uitstrekt van
Leningrad tot Vladivostok in
het Verre Oosten en de helft
van de bevolking van de
Sovjetunie - ruim 142 mii-

joen - herbergt.
Tot het laatst toe heeft Gorbatsjov getracht de verkiezing van zijn
rivaal te verhinderen. Het Sovjetrussische staatshoofd is zeer be-
ducht voor het politieke kaliber van Jeltsin en diens mogelijke reik
wijdte als toekomstige radicale hervormer.
Gorbatsjov is in zijn opzet niet geslaagd. Integendeel, door hem bij
herhaling fel te attaqueren, heeft de president - naar het schijnt -
zijn opponent bij het Congres voor Volksafgevaardigden (en onder
het volk) nog populairder gemaakt dan hij al was en er derhalve -
ongewild - toe bijgedragen dat de door hem krachtig ondersteun-
de tegenkandidaat van Jeltsin, de premier van Rusland, Alexander
Vlassov, hetpleit verloor. Vlassov heeft de nederlaag voor een deel
ook aan zichzelf te danken, door enkele dagen voor de beslissen-
de verkiezing zijn kandidatuur in te trekken en die dan te elfder ure
- waarschijnlijk op aandrang van Gorbatsjov - weer te aanvaar-
den.
Jeltsins verkiezing is mede tot stand gekomen, doordat hij kort voor
de beslissende stemming enkele radicale programmapunten af-
zwakte. Hierdoor effende hij voor conservatieve afgevaardigden
de weg zich bij hem aan te sluiten. Gorbatsjovs tegenstrever be-
vindt zich nu in een gunstige positie om zijn campagne voor ver-
snelde uitvoering van de politieke en economische hervormingen
in de Sovjetunie te intensiveren.
De laatste tijd wordt zelfs door tegenstanders van Jeltsin beaamd'
dat ook de Russische Federatie behoefte heeft aan een zekere
mate van soevereiniteit als voorwaarde om de economische ma-
laise te boven te komen. Voor Jeltsin betekent dit echter niet dat hij
derepubliek wil losweken uit de Sovjetunie. Zijn toonzetting, giste-
ren, was echter helder: onafhankelijkheid en soevereiniteitzijn van-
zelfsprekende rechten van het volk, ook van hetRussische.
Het is geenszins uitgesloten dat de Russische Federatie zich in na-
volging van de Oekraïne tegen het onlangs door Moskou gelan-
ceerde plan voor de geleidelijke overgang naar een partiële
markteconomie in de Sovjetunie uitspreekt. Dit plan is een van de
pijlers van Gorbatsjovs hervormingsproces. Jeltsin heeft al laten
weten dit voornemen af te wijzen, omdat het dekoopkracht van de
Sovjetburgers 'rampzalig beïnvloedt. In het kader van de aange-
kondigde sociale economische en spirituele wedergeboorte van
de Sovjetunie dringt Jeltsin aan op alternatieve methoden. Wat die
concreet behelzen, moet nog blijken. De spanning is al voelbaar.

Cilinders naar
Irak voor

'superkanon'
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De justitiële autori-
teiten in West-Duitsland en Groot-
Brittannië hebben een onderzoek
verlangd naar de export van hy-
draulische cilinders door Hydraudi-
ne Boxtel naar Irak ten behoeve van
het zogenoemde 'superkanon'. De
cilinders zijn naar Irak gegaan zon-
der dat het bedrijf hiervoor een ex-
portvergunning heeft aangevraagd.
Volgens de onderneming was die
niet nodig. Het verlangde onder-
zoek is inmiddels door de Economi-
sche controledienst (ECD) gestart.

Staatssecretaris Bukman (Econo-
mische Zaken) heeft dit gisteren in
de Kamer bekend gemaakt in ant-
woorden op vragen van het GL-ka-
merüd Rosenmöller. Volgens de be-
windsman is Hydraudine prima op
de hoogte van de eisen die gelden
ten aanzien van het aanvragen van
een exportvergunning bij uitvoer
van bepaalde produkten.

Bekeken wordt nu of de cilinders
speciaal voor militair gebruik ge-
maakt zijn. In dat geval was wel een
exportvergunning nodig. De beoor-
deling vindt plaats aan de hand van
de specificaties voor het maken van
de cilinders. Mocht blijken dat de
onderneming onrechtmatig gehan-
deld zou kunnen hebben, dan zal
een justitioneel onderzoek volgen,
aldus Bukman.

Sovjetunie
ontmantelt

radarstation
WASHINGTON - De Sovjetunie is
begonnen met de ontmanteling van
het enorme radarstation Krasno-
jarsk in Siberië, zo heeft een naaste
adviseur van Sovjetminister van
buitenlandse zaken Edoeard Sje-
vardnadze, Vitali Tsjoerkin, giste-
ren verklaard in een vraaggesprek
met de Amerikaanse omroepmaat-
schappij ABC.

Het begin van de afbraak van de
dertig verdiepingen hoge radar^be-
tekent dat een belangrijke hinder-
paal wegvalt, die tot dusverre on-
dertekening van een START-ak-
koord ter vermindering van de stra-
tegische kernbewapening van beide
supermogendheden in de weg
stond.
De VS stelden zich namelijk op het
standpunt dat zij dit niet kunnen
ondertekenen, zolang de radarin-
stallatie intact is.
Naar Washington steeds heeft ge-
zegd, vormt de radar een schending
van het uit 1972 daterende ABM-
verdrag over anti-raketraketten, dat
wil zeggen raketsystemen op de
grond die vijandelijke kernraketten
kunnen uitschakelen.

S»e schending vloeit volgens Was-
ington voort uit de locatie van de

radar in Siberië en zijn vermogen
ballistische raketten te kunnen vol-
gen. Het verwierp voorstellen van
de Sovjetunie om de radar te ge-
bruiken voor internationaal ruimte-
onderzoek.

punt uit
Geweld

Uit protest tegen de benoeming
van een militair tot premier is
gisteren in Taiwan buiten het
parlementsgebouw in hoofd- ]
stad Taipei hevige slag gel£- Jverd tussen meer dan duizend
Taiwanezenen depolitie. In het.
gebouw werd niettemin beslo-'
ten ex-minister van Defensie ,j
Hau Pei-tsun tot premier te be- &noemen. De demonstranten
vrezen met de aanstelling van
Hau Pei-tsun te grote militaire"inmenging in de politiek.

Hardrijders
De Algemene Verkeersdienst "i
(AVD) van de Rijkspolitie sr3
Driebergen heeft vorig jaar .234.038 automobilisten betrapt '2
op te hard rijden. Dat is onge..rl
veer 16 procent van het totaal u
aantal gecontroleerde voertui*-*"'
gen.Tegen bijna een kwart vari"«.s
de automobilisten, ruim 51.00Qv~'
werd direct proces verbaal op-;;
gemaakt. De rest kreeg latép 1
een acceptgiro thuis gestuurd." f I
De AVD wil het aantal zoge- 1
noemde staande-houdingen bij'■>snelheidsopvertredingen bin-^v
nenkort opvoeren. i?Jj

Visum
Nederland en de DDR hebben -1
besloten per 1 juni de visum-
plicht op te heffen. Dat heeft 'een woordvoerder van Buiten- ''-1
landse Zaken gisteren in Den
Haag meegedeeld. Nederlanvï
ders die de DDR, en OostduiVïj
sers die Nederland willen bc->
zoeken, dienen nog wel in h§£%
bezit te zijn van een geldigreis-"
document. Voor een verblijf
van langer dan drie maanden-;:
blijft de visumplicht nog web
van kracht. _*i

Varkenspest
Het vervoersverbod van vee in
Noord-Brabant, ingesteld na de
ontdekking van klassieke var-
kenspest op een bedrijf in D€
Moer op 9 mei, zal vanaf van-
daag worden versoepeld. In het
zogeheten beschermingsge-
bied, een straal van ongeveerd
kilometer rond het getroffen
veebedrijf in De Moer, veran-
dert nog niets. Dit betekent dat
geen vee mag worden vervoerd
en dat ook lege veewagens niet
mogen uitrijden.

Nierziekten
Met een eiwitarm dieetkunnen
nierziekten afgeremd of zelfs .
gestopt worden. Met het dieetij
moet dan wel in een vroeg sta- -Jdium van de ziekte wordenbeS
gonnen. Dat concludeert drsj
J.B. Bosman in een onderzoek*:
waarop hij 30 mei aan de uni-
versiteit van Groningen hoopt "

te promoveren tot doctor in de'ï
geneeskunde. Eiwitten hebben' i
een negatief effect op zieke nie- \
ren doordat ze de druk op de-'
glomeruli, de filtertjes in de
nieren, vergroten.

(ADVERTENTIE)

Waarborg voor
vakbekwaamheid
en vertrouwen!
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3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden / 1,00 per mm, Onroerend Goed en
■Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

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

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

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

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- SCHILDER biedt zich aan
nen- en buitenschilderwerk- voor al uw schilderwerk. Tel.
zaamheden: 045-210020. 04754-84836.
Voor al uw VOEGWERK Voor al uw SCHILDER-
groot en klein moet u bij Jo WERK en sierpleister. Bel
ziin. Tel. 045-224601 na 19 uur 045-210480

Personeel gevraagd
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.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor
Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Gevraagd

vakantiewerksters
voor weekends en vakantie-periode.

Bakkerij Smeets
Muntstraat 4, Valkenburg. Tel. 04406-12368.
Gevr. ervaren

broodbakker
Reacties: Torenstraat 14,
iSchimmert. 04404-1262.

—*Küchenmonteur
Kundendienst-

monteure
Auslieferungs-

schreiner
' Per sofort zur besten
Kondition gesucht. Wilt u

’ 3.000,- netto verdienen,bel dan 09-49-24059638,
na 18.00 uur/

09-49-1613203839.
Bouw en ingenieurburc
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-
-2_?9529 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.
Pestbus 439, 7000 AK Doe-
tirfchem
FfIITUREHULP gevr. m/v,
5-daagse werkweek van
13-22 uur. Bellen na 12 uur
345-422307
Dames, leuk bezig zijn en
biiverdienen met COSMETI-
CA, div. mogelijkheden. Nu
mfet startpremie. Bel vrijblij-
vend voor inlichtingen 045-
-228035.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten.Tel. 045-228481.
Gevr. FRITUURHULP,
Snack-bar De Markt, Nuth.
Tjl. 045-244429 na 11.30 u.
Mèt spoed aevr. voor Duits-
and BETONTIMMERLIE-
DEN ook colonnes. 045-
-463900 b.g.g. 045-224548.
Gevr. VERTEGENWOOR-
DIGER M/V leeft. 18-24 jr.
V, opleiding wordt gezorgd.
*uto niet noodzakelijk. Ge-
ooden wordt goede verdien-
sten. Bel dag. tuss. 10-17 u.
343-647235.

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.
Gevr. meisjes voor nieuwe
bar in DUITSLAND. Halen-
brengen vrij. Garantieloon.
Tel. 045-742149.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Gevr. friture/cafetaria HULP.
Part-time, ca. 27 uur p.w.
Inl. tel. 045-461710.
Wij vragen voor ons bedrijf
ervaren THUISNAAISTERS
ook voor thuiswerkgroepen.
U kunt ons bereiken 045-
-259564 van 7.30-17.00 uur
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
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.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEUR, Keekstr. 46,
Heerlen. Aanm. tussen
18.00-19.00 uur.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS, dag-,
nacht-, en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum.
Gevr. WERKSTER voor 2 a
3 ochtenden per week. Tev.
zoeken wij een leuke buffet-
hulp die ons af en toe een
paar uur kan vervangen.
Werkuren in overleg, na tel.
afspr. 045-711887.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 1 a 2 halve dagen per
week. Tel. 045-310790, na
19.00 uur.
Hotel Walram te Valkenburg
vraagt voor spoedige in-
diensttreding AFWASHUL-
PEN en kamermeisje. Tel.
04406-13047.
Met spoed gevr. part-time
RIJINSTRUCTEUR(TRICE)
voor plm. 30 uur per week.
Autorijschool van Bentum,
tel. 045-217487

DISK-JOCKEY gezocht
voor bar te Kerkrade, voor
vrijdag en zaterdag. Tel.
045-465506.
MAGAZIJNMEDEWERK-
STER gevr., ca. 16 jaar, 40
uur per week, voor ca. 3
maanden. Tel. 045-230290.
Motel Heerlen zoekt en-
thousiaste restaurant ME-
DEWERKERS m/v. Full-
time en/of part-time betrek-
king. Leeftijd vanaf 18 jr.
Schr. soll. Motel Hrl, Ter-
worm 10, 6411 RV Heerlen.
Wij vragen een erv. VER-
KOOPSTER voor een bak-
kerij in Hoensbroek. Tel.
045-212660.
Wij vragen een leerling
brood- BANKETBAKKER
ml. Bakkerij Hagedoorn, tel.
045-212660.
Schoonmaakbedrijf "Sittard"
vraagt nette DAMES voor de
avonduren. Liefst woonach-
tig in de gemeente Sittard.
Tel, reacties: 04490-11264.
KINDEROPPAS voor 5 mid-
dagen p.w. van 13.00-17.00
uur. Tel. 045-214684.
Met spoed gevr. PERSO-
NEEL. Rest. Le Bistro, Gro-
testr. 8, Valkenburg. 04406-
-12620.
SERVEERSTERS, kelners,
voor vakantiewerk of vaste
betrekking (ca. 17 tot 20 jr.)
tevens keukenhulpen. Rest.
't Bergske, Grendelplein 9,
Valkenburg. Tel. 04406-
-16846.
VERKOOPSTER voor dro-
gisterij gevr., werktijden na-
der over een te komen. Er-
varing in deze branche ge-
niet de voorkeur. Drogisterij
Faassen, Laurastr. 11,
Eygelshoven.

Voor de mnd. juli, augustus
vragen wij een represt. vlot-
te VERKOOPSTER, leeft,
ca. 17 t/m 19 jr. Ervaring cq
opl. in detailhandel is een
vereiste. Het Porseleinhuis
Fons Spliet, Geleenstr. 50,
Heerlen. Voor nadere inf.
gelieve tel. cont. op te ne-
men m. Mevr. v. Es 045-
-716071 (na 13.00 uur).
La Provence, Bistro/Crois-
santerie. Einderstr. 40, K'ra-
de vraagt jonge (17 t/m 21
jr.) energieke part-time ME-
DEWERKSTERS. Sollicita-
ties na tel afspr 045-353644
Gevr. ervaren VERKOOP-
STER fulltime baan, tevens
leerl. verkoopster, lft. 17-20
jr. fulltime baan. Slagerij
Hermans, Kasteellaan 85,
6415 HN Heerlen. Tel. 045-
-720102.
Gevr. zelfst. WERKSTER
(ER) voor friture in Hoens-
broek. Uren in overleg. Tel.
045-219376 / 04490-28486.
I.v.m. uitbr. gevr. CHAUF-
FEUR, intern, vervoer voor
trekker-oplegger en aan-
hangwagencomb. Nic.
Brassé b.v. Nuth. 045-
-241574.
Limburgs Jeugdtoneel zoekt
'n 2 tal TONEELSPEEL-
STERS voor nieuwe pro-
dukties. Tel. 045-411736
Huish. HULP voor 8 uur p.w
gezocht, niet zwart. Tel.
045-314122.
Voor dir. gevr. nette WIN-
KELJUFROUW voor super-
markt. Min. opl. LBO ol
MAVO, 32 uur p.w. Niet ou-
der dan 18 jr. Pers. soll. na
tel. afspr. 045-212381, Her-
mens Voordeelmarkt, Paad-
weg 37, Hoensbroek.

Onroerend goed te huur aangeboden
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.

■Mooie boyenwoning best. uit
woonk., keuk., bad met toilet
grote en kleine slpk. en 2de
toilet, geheel gestoff. huur
’595,-. 045-216655.
SPEKHOLZERHEIDE In-
dustriestr. 23-25 te huur
beg. grond app. Ind.: hal,
woonk., open keuk., badk., 2
slpks., tuin en berging.
’775,- p.mnd excl. Waar-
borg vereist. Info. 04742-
-3362.
HEERLEN, te h. Sittarder-
weg/Grasbroekerweg, ap-
partement, woonk., keuk.,
balkon, badk., 1 slaapk.,
berging, ml. 04490-43275.

Te h. evt. gemeub. 1-pers.
WOONRUIMTE te Geleen.

’ 450,-incl. 04490-47120.
KERKRADE, 1-2 pers., lu-
xus appartem. geh. gemeu-
bileerd, woonk., slaapk.,
keuken, douche, w.c, all-in,
’750,-, tel. 045-451391.

Te huur gevraagd
Jongeman, 24jr. met werk
zkt. APP. in Heerlen-C,
plusm. ’6OO,- all-inn. Tel.
tussen 19.30 en 22.00 uur.
045-413338.
Gezocht vrijst. huis met tuin,
min. 100 m2, tel. 09-49-
-241-156822, na 20 uur.
Klein gezin vraagt t.h. 'n rus-
tig ruim WOONHUIS met
tuin. Omgeving Maastricht v.
6 mnd tot 1 jr. 043-632888.

Onroerend goed te koop aangeboden

Bouwplannen?

Maastricht
Te koop twee goed gesitueerde bouwkavels opp. per kavel

plusm 700m2, prijzen ’ 125.000,- v.o.n.
Heerlen

Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg
van 700 m2tot 1200 m2. Prijzen vanaf ’ 101.000,- v.o.n.

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.
Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.

Simpelveld
Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in "De Huls" opp.

vanaf 570m2. Prijzen vanaf ’ 82.000,- v.o.n.
Schinveld

Bouwkavels geschikt voor de bouw van. vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.
Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf
I ’ 42.000,- v.o.n.

Swalmen
Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 575 t/m 2500m2.

Prijzen vanaf ’ 71.000,- v.o.n. t/m ’ 149.800,- v.o.n.
Sittard

Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,. Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
■ zinswoningen v.a.259 m2. Prijzen vanaf ’ 35.000,- v.o.n.
; Stem

Laatste bouwkavels in het plan "De Bramen Zuid"

" te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.
f Susteren
» Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw

van landhuizen. Percelen vanaf 490m2 tot 1300 m2.
Prijzen vanaf ’ 48.000,- tot ’ 70.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.. Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.
Snel en goed uw

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
f^ppn V/prknnnli Oeen verKOOp!. Geen Kosten,

Alle banken en hypotheek-
r?!?i«n!H Ui£nd

hii tt" .d,amk!
h, ml hypothUl rïï"& t»V n£ln 4nifi »r.
04498-58797Té éKdal"tonm^u^niowfnifuin"ten met kennis van zaken.
Te k. HOLSET gem. Vaals,
grote bouwplaats voor vrijst.
landhuis of 2 onder een kap,

pSfifo-OOOMerS
weiland en boomgaard)
zonder kontanten onnodig te
reflekteren. Br.o.nr. B-4700,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons kan-
toor, zoeken wij dringend
woningen te koop tot

i ’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.

WIJNANDSRADE, Peeters-
I^ÏS»
afgewerkt. Ind; hal, woonk.,
keuk. hoek, openhaard partij
bijkeuk., kelder, 3 slpk., zol-
der'ruime 9ar- hobbyruimte
kunststof kozi jnen met ther-

3" fcV'-sas 'vr-pr. ’ 140.000,-k.k. Vrij per
1-8-'9O. Inl. 045-242757
D°°r samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wil drin9end huizen in elkepr|SklaSSe in ÜmbUr9- Di"
rekte aankoop is mogelijk,
Wjjman & farXners t.
goed. 045-728671.

"71—~—!—m!hb1I|!1!Kamers
Azul reizen vraagt in LAND-

"°LfSS"?? i?,n?of,'ckamn
e
a
r PSLJ 1 H">r

lO 1,-."3^6"- TeL
ua/I^'/aa^a-

Student 1 jr. T.H.W. zoekt
PENSION of gastgezin. Tel,
04977-82174.
STUDENTENKAMER te h.
bij centr. Heerlen, vanaf
’325,-. 1.6.'90 vrij. Inl. 045-
413074/417373~Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte

Discotheek Clips
te Maasbree Midden-Limburg te koop of te huur., capaciteit

1.400 personen, vrijst. pand, woning en gr. parkeerplaats
Info Makelaarskantoor Van Craaikamp, Zeist 03404-18600
Te koop:, goedlopend HEERLEN. Sittarderweg/
DORPSCAFÉ met zaal (al- Grasbroekerweg ca. 125 m 2waar diverse verenigingen bedrijfsruimte te h. geschikt
lokaal houden) en woning, v. kantoor, showroom, han-
gelegen nabij de Mergel- del etc. Inl. 04490-43275
landroute en watersportge- BEDRIJFSHAL te h. opslag-

Plaats ca- 200 m2. Locht 44o„hhiS^nworLtaSnff A 5, Kerkrade, 045-417072en beschikt u over het Hore- —■ !
cavakdiploma? Schrijf dan Piccolo's in het Limburgs
een br.o.nr. B-4716 L.D., Dagblad zijn groot in RE-
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu- BETONKLINKERS sierbe-
ren, sectiedeuren met of strating en tuinmateriaal.
zonder afstandsbediening in Betonfabriek Gebrs. Creu-
-23 maten direkt leverbaar, gers, Economiestr. 46,
Afstandsbediening compu- Hoensbroek. Tel. 045-
-ter gestuurd, geschikt voor 213877. (achter Herschi).
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw Te k. rollen DAKLEER met
auto. Fa. Straten, Eijkskens- of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
weg 18, Geulle. 043-641044 tervaste platen 2.44 x 1.22 x
DAMOISEAUX Heerlen ver- 18. Tel. 04490-15338.
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder Te koop of te huur STEI-.
borg). Tel. 045-411930. GERMAT. Inl. 045-711617.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder VROKO voor Uw koelkast
voorrijkosten. Görgens. In- en diepvriesreparaties.
dustrieterr. Abdissenbosch- 045-441566 17 u. 461658
Landgraaf. Tel. 045-314122 . . —-■■
Diepvries- en KOELKAST- Hobby/D_h_2.
REPARATIE zonder voorrij- SCHUURTJES, tuinhuisjeskosten Bel Geleen 04490- kippe- en hondehokken, ve--45230 Service binnen 24 u. | e afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Piccolo's in het Limburgs Houtbouw Übachs, Eygels-
Dagblad zijn groot in RE- hovergracht 39, Kerkrade-
SULTAAT! Bel: 045-719966. Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Te koop uit faillissement

nieuw en gebruikt kantoormeubilair
Kantoorkasten, ladenbloks, bureaus, hangmappen, buro-
stoelen. Div. soorten magazijnstelling, tekentafels, teke-

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

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

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. Kalkslib, DSM en champig-
Tel. 04493-2715. nonmest. P. PUSTJENS,
Te k. jonge HENNEN tegen IfL °S,3565/ aut°-tel-
de leg, tevens mestkuikens uo-QgiO'o9o-

regelmatig leverbaar. Vaes- Piccolo's in het Limburgs
rade 43, Nuth. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RÈ-| 241284. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

Extra korting
Op alle

Kadett-modellen
i

in de bouwjaren '85-'B7
Geldig van 30 mei t/m 2 juni

OPEL DEALER

TSn O.L. Vrouwestraat 89 ■■HJ Tel. 045-453030 Wk

Kerp Heerlen.heeft 't:
WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-
KISTEN - BANKSCHROEVEN - JERRYCANS

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

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voorradig alle types Opel,
BMW, Citroën, Fiat, Ford,
Mazda, Peugeot, Saab,
Toyota, Vorvo en VW

[¥]|ow_:t.

RENAULT
Top-occasion

diverse merken
met 1 jaargarantie

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

Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te k. Opel KADETT station-
car 1.6LS diesel, kl. wit, bwj.
10-'B7, 64.000 km., trek-
haak, 1e eig., schadervrij,
verk. werkelijk splinernw.,
uiterste pr. ’ 13.750,-. 045-
-427827.
Te k. Alfa Romeo SPIDER
2000 cabrio, bwj. '81,1eeig.
km.st. 60.000, dure sport-
wln., nw. linnen kap, radio/
cass., APK 25-5-'9l,
’17.500,-. 045-323178.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voor een uitstekende
occasion kunt u niet

om ons heen.
* 3 mnd. volledige
BOVAG-garantie '

* uitgebreide afleverings-
inspectie

* indien nodig APK
* 6 sterren dealer - service

* alleen originele onderdelen
* snelle levering

* financiering op maat

i°—■"

Te k. BMW 316, bwj. '84,
LPG en access, i.z.g.st. Tel.
04406-40702.
BMW 320/6, 7-'B2, 5-bak,
LPG enz. i.z.g.st. ’6.750,-
-inr. mog. 045-316940.
Tek. BMW 316 bwj. '77, kl.
zwart, gek. tot 30-5-'9l, i.z.
g.st. ’1.500,-. Tel. 045-
-723307.
Te koop BMW 316, bwj. 10-
-79, APK 10-'9O, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-415528.
Te koop Datsun CHERRY
1.2 Coupé 5-versn., bwj.
'80, ’ 2.150,-. 045-256115.
Te k. Datsun CHERRY 3-
drs. bwj. '80, APK 1-'9l,
’950,-. 045-218925.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. FIAT 127 Sport, '78,
APK nov.'9o, pr. ’ 900,-. Kl.
oranje en Mini 1000, bwj.
'73, pr. ’750,-. 045-714842
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,
’2.600,-. Tel. 045-323178.

Officieel SUBARU-DEALER
Gar. J. Coenen; Subaru RX
Turbo, '85; Subaru 4 WD
Stationcar Turbo, '87; Suba-
ru Justy, '86 en '89; Subaru
Mini Jumbo, '84 tot '89; Peu-
geot 205 GT, '84; Peugeot
205 XE '86; VW Golf GTi '86
VW Golf autom. als nieuw
'80; VW Golf Cabrio GLE '84
Audi Quatro Coupé, '85;
Ford Escort 1.3 GL '80; La-
da Combi, LPG, '86; Skoda
Rabbit coupé, '85, ’ 4.500,-;
Toyota Corolla DX, '85; Ci-
troën 2 CV 6 Charleston, '82
als nieuw voor ’3.500,-;
Prinsenbaan 65, Konings-
boseh, tel. 04743-1574
b.g.g. 1854
FIAT 127, niet mooi wel
goed lopend, APK mrt. '91,

’ 250,-. Tel. 045-325665.
Te koop Ford SIËRRA, '85,
zonnedak en trekhaak,

’ 14.000,-. Tel. 045-461027
Te koop Honda PRELUDE
EX, '86, ABS, automatic,
veel extra's, vr.pr.

’ 19.500,-. Tel. 043-473082
Te koop MAZDA 323 GLX
Limited bwj. '87, div. extra's.
Tel. 045-316342.
Tek. MAZDA 323 1.5 GLX,
Sedan, model van '88, i.z.g.
st. nw.pr. ’ 26.500,-, nu met
garantie ’ 19.750,-. Na
18.00 uur: tel. 04490-54262.
MERCEDES 280 SE, sport-
vlg., stereo, schuifd., bwj.'Bo
vr.pr. ’12.750,-. Tel. 045-
-742149. _
Te k. MINI Special bwi. '80,
pr. ’950,-. Vinkenstr. 77,
Heerlen (na 16.30 uur).
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.
Weg weg. omst. witte Mitsu-
bishi COLT spec. uitv., in
nw.st. 1:16, bwj. '85, vr.pr.

’ 6.950,-. Tel. 04490-24447
bellen na 14.30 uur.
Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS s-
drs. '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; Fiat Panda
'86; 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.
Te k. Opel ASCONA, i.z.g.
st., '78, vr.pr. ’ 2.250,-. Tel.
045-229071.
Opel KADETT C '79, APK 3-
91, ’1.950,-, tel. 045-
-225913.
Te k. Opel KADETT 12 S 3-
drs. bwj. '81, APK4-'9l, i.z.
g.st. ’ 3.750,- 045-453572
Te k. Opel ASCONA i.z.g.st.
APK tot eind mei '91. Tel.
045-465206.
Opel MANTA '77 APK 2-'9l,
mooi uitz. en zeer betrouwb.
lopen, ’1.750,-. V. ml.
04490-10246.
OPEL Rekord bwj. '79, 2 Ltr.
E, Berlina uitv., in st. van nw.
5-bak, motor '84, pr.
’2.250,-, na 16.00 uur,
Laanderstr. 85, Heerlen.
Te koop PEUGEOT 504 GL,
bwj. '78, leren bekl., i.g.st.
Tel. 045-710753.
ROVER 2300 S, bwj. '82, al-
le extra's, i.z.g.st. Inruil klei-
ne auto mog. Lindenlaan 63,
Geleen. 04490-52903.
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 koop Toyota CELICA 1.6
ST, 75, i.g.st., vr.pr.
’1.950,-. Voor liefhebber.
Tel. 045-740006.
Te k. VW POLO 3-drs, bwj.
'87, rood, km.st. 45.000, pr.

’ 10.750. Tel. 045-228469
Te koop zeer mooie GOLF
C, type '82, zien is kopen!
’3.750,-. Tel. 045-424167,
na 17.00 uur.
Te k. VW SCIROCCO geh.
uitgebouwd, APK-gek., pr.

’ 1.750,-. Tel. 04406-15746
Te k. VOLVO 340 GL bwj.
'84, i.z.g.st., schuifdak, spoi-
ler en div. extra's, km.st.
58.000, vr.pr. ’ 7.750,-. Tel.
04490-25127.
Te kpop VOLVO 244 DL, i.g.
st., gas. Tel. 04492-1038 /
06-52980935.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Te k. gevraagd alle merken
AUTOS, schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
WETZELS auto's: Mercedes
280 SL aut. '85; Mercedes
300 Turbo Diesel aut. '88;
Mercedes 2.5 TD Station
'88; Mercedes 200 TD Sta-
tion '87; Mercedes 300 D
aut. '88; Mercedes 300 D
aut. '89; Mercedes 2.5D '89;
Mercedes 190 2.5 D '88;
Mercedes 190 D '87; Merce-
des 190 E aut. '85; Porsche
944 '84; Opel Senator 3.0 I
aut. '88; Opel Kadett 1.3 S
'88; Mitsubishi Galant GTI
16 V '88; Mitsubishi Galant
Turbo Diesel '83; BMW 520 I
aut. '88; BMW 323 I '86;
BMW 320 I Baur '84; BMW
728 I aut. '86; Ford Escort
1.1 '82; Ford Orion 1.6 GL
aut. '84; Ford Siërra 2.3 GL
Station '83; Ford Escort 1.3
Bravo '89; Chevrolet Cama-
ro Z 28 '85; Renault 2.5 Tur-
bo Diesel '87; Dodge Aries
2.2 aut. '86; Jaguar 3.6 Sou-
verein aut. '87;. Industriestr.
35, Sittard. 04490-10655.

Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, Centrum vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Enkele GOEDKOPE auto's
v.a. ’ 1.000,-. APK gekeurd,
o.a. Kadett, Renault 18,
Ford, Golf diesel, Honda
Accord, Renault 5, Escort,
'80 en gebruikte onderdelen.
P. Nuytsstr. 157, Heerler-
heide. Tel. 045-213038.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 1.6
Bravo, nw. mod., '86; Ford
Escort 16 CL 5-bak '85;
Ford Escort 1100 Laser s-
bak, div. extra's '84; Mitsu-
bishi Galant Turbo D '85; Ci-
troen BK 14 RE 5-bak 11-
-:85; Nissan Micra SDX '85;
Volvo 340 GL 1.7 5-bak Se-
dan '86; VW-Caddy turbo D
'84; BMW 318i div. extra's t.
'81; 2x Citroën Visa II Super
E '82 en '83; VW Golf LD
'81; Mazda 626 20 Coupe
11-'B2; Skoda 120 L '85;
Talbot Horizon SX aut. '80;
Ford Taunus 20 L LPG t.'Bl;
Mazda 626 LPG type '80;
Fiat Ritmo 65 CL '79; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
Mazda 323 1.4 aut. '78; La-
da 1500 S bestel gr.kent.'B4;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic 78; Lada 1200
S '82 ’ 1.500,-. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Ford Escort 1300 5-drs '82
’6.250,-; Ascona 16 D '83
’5.750,-; Kadett D '83

’ 5.750,-. APK. 04499-5204
ESCORT 5-drs. '82 en '81;
Kadett 12S '82 5-drs.; Ka-
dett 12S '82 Caravan; BMW
31681; Mini '79 ’ 950,-. div
inruilers van ’ 500,- tot

’ 2.500,-. APK. 04499-5204
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Opel Rekord Berl. '82

’ 3.750,-; Ford Granada 2.3
GL '80 ’2.500,-; Opel
Commodore ' '80 ’ 2.500,-;
BMW 520 '80 ’2.750,-;
Audi 100cc '82 ’4.500,-;
Opel Ascona '81 ’1.250,-;
Honda Civic aut. m-'Bl

’ 1.500,-; Opel Kadett com-
bi '80 ’2.000,-; Volvo 340
aut. '80 ’1.500,-; Renault
18 GTL combi '81 ’2.250,-;
Lada 2105 '82 ’1.500,-;
Skoda 120L'83 ’1.750,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
Audi 80 S dcc. '88 1e eig.
’26.000,-; Mercedes 190 E
2.3 aut. '87 1e eig.
’36.000,-; 300 D '82
’12.500,-; BMW 520 I '88
1e eig. ’ 47.500,-; 316, 320,
323 f '80/'B5 va. ’ 2.000,-;
520 '80-'B2 v.a. ’2.750,-;
323 i '80 ’6.000,-; Opel
Omega dcc. '87 1e eig.
’18.000,-; Omega 2.3 D
combi '87 1e eig. ’ 21.500,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Kadett 1.6 D combi '85-'B6
1e eig. v.a. ’ 10.750,-; As-
cona 1.6 D '88 1e eig.

’ 14.250,-; Ascona 1.6 S m.
'83 ’5.500,-; Kadett 1.6 D
'85 ’10.750,-; Kadett 1.2
'84 ’7.750,-; Ford Scorpio
2.0 GL '87 ’ 19.500,-; Scor-
pio 2.0 I CL '86 ’15.000,-;
Scorpio 2.0 CL '85
’12.750,-; Siërra 2.0 CL
Sedan m. '88 ’16.900,-;
Siërra 2.3 GLD m. '88
’16.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 ’14.500,-; Siërra 1.6,
2.0, 2.3 '83/'B5 va. ’ 7.500,-;
Siërra 2.3 '83 ’ 8.750,-; Es-
cort 1.6 GL '87 ’16.500,-;
Escort 1.4 RS'B7 ’ 15.750,-
Escort 1.3GL'86’ 14.900,-
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-;
Escort 1.1, 1.3 '81/'B6 va.
’4.000,-; Siërra 1.6 Le
Mans '87 ’ 12.500,-; Siërra
2.3 GLD Combi '84

’ 11.000,-; Siërra 1.6 Combi
'83 ’ 7.750,-; Volvo 440 GL
'88 ’ 22.500,-; 340 aut. '84/
'87 va. ’7.500,-; 360 GLS
'82 ’ 4.500,-; 240GL '81 va.
’3.500,-; 245 Van '82
’6.500,-; Skoda 130 L '85
’3.500,-; Saab 900 GL s-
drs. '85 1e eig. ’12.000,-;
900 I '81 ’ 3.500,-; VW Pas-
sat 1.8 GL '88 1e eig.
’29.000,-; Golf D '85
’10.750,-; Passat D '86
’10.500,-; Jetta D '83
’6.500,-; Honda Jazz '85
1e eig. ’ 7.250,-; Nissan Mi-
cra GL '83 ’6.250,-; Blue-
bird D m. '88 1e eig.
’13.750,-; Subaru Mini bus
%5 ’ 4.900,-; Toyota Carina
II '85 ’9.250,-; Cressida
Combi D '84 ’6.500,-;
Mazda 626 GLX 2.0 '84

’ 8.750,-; 323 '81 ’ 3.500,-;
929 Combi '82 ’4.750,-;
323 GLD '87 ’12.750,-;
Mitsubishi Galant Turbo D
'81/'B4 va. ’ 3.750,-; Citroën
BK 19 D '87 1e eig.
’12.500,-; Visa 14 TRS '86

’ 7.750,-; 2CV6 '85
’4.500,-; CX GTI Turbo 2
rB7 1e eig. ’21.750,-; Peu-
geot XRD '85 ’10.250,-;
205 Accent '84/'B6 va.
’8.750,-; Audi 80 GT 5 E
coupé '81/'B5 1e eig. va.
’9.500,-; 100 CC aut. '85
1e eig. ’ 15.750,-; 100 CS
'82 ’4.500,-; 80 cc '82
’4.500,-; Renault 25 GTSfB6 1e eig. ’13.750,-; 11
GTL aut. fB4 1e eig.

’ 8.250,-; Fiat Uno 45 S '84--fB5 v.a. ’6.000,-; 127 '85
’6.000,-; Lada 2104 combi
fB5-'B6 v.a. ’4.500,-; 2105
'85 ’ 3.500,-; Chevrolet Ma-
libu combi '81 ’ 3.750,-. van
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
R5'80 APK, ’ 800,-; R5'80
aut., APK, ’BOO,-; Bedford
Camper met gerev. motor,
vr.pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-740413, voor 9.00 uur of na
18.00uur.
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.
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,^„ Postbus 3100, 6401 DP j

Heerlen en vergeet nie'
links onder op de |

H. enveloppe het nummer u
de advertentie te

Van mij! " vermelden.

Ford Scorpio 2.9 I GL aut.
'88; Ford Siërra 2.0.5-bak
Sedan '87; Kadett 1200 '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87
nieuw model; Opel Ascona
1600 5-drs. '82; VW Golf CL
130086; Ford Siërra 2.0 GL
5-drs. stationcar '86; Opel
Kadett 3-drs. '87' automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 S Stationcar s-
drs. '85; 2x Opel Corsa 1200
S GL '87; Mitsubishi Celeste
'79 ’1.500,-; Volvo 343 '80

’ 1.750,-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Peugeot 205, zeer mooi, '84
Fiat Uno 555, zeer mooi, '84
VW Jetta '81, zeer mooi;
Volvo 345 autom., bwj. '78;
Grote beurt plus APK samen

’ 240,-. Autobedr. John.
Osojnik, Tripsstr. 24,
Eygelshoven. 045-460734.

Tek. R5, bwj.'B7, rood, knj' ,
st. 37.000, ’10.750,-- >*' i045-228469 _- ,

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- efl 'SCHADE-AUTO'S. Ik bèta»1
de hoogste prijs in Limbus
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- fschade auto's, tev. in- e,
verkoop gebr. auto-onder"'
C. Körfer. Tel. 045-2290^
Te koop gevraagd: l°°S
sloop en'SCHADEAUTO ö-

Ik betaal de hoogste pnjf »
Limburg. Tel. 045-2540g1>_
Te k. gevr. SCHADE- slooP
en loopauto's, in- en y?
koop gebr. auto-onderdeie
Tel. 045-411480. -Als u ons voor 12 uur 's rn°J'
gens belt, staat uw PICC~,
LO de volgende dag_al in ne
Limburgs Dagblad. Tel. 043
719966.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 -

Gebruikte en nieuwe je SPORTVELG^
ONDERDELEN v. jonge wolfrace 5Jxl3 met. sloten-
schade-auto's, tevens gevr. 1 500 . Te| 045-2561'15__^
auto's met schade. - '■ ■ ~~\..
Deumens, Haefland 20 Wat VERKOPEN? Adve'
Brunssum. 045-254482. teer via: 045-719966.

(Brom)ftetsen _____-—'
Te koop YAMAHA DT bwj. PUCH te koop. Tel. °45'
'87, i.z.g.st. 045-273054. 417304.
Te koop YAMAHA DT bwj. „..r 50
'86, goed onderh., vr.pr. Te k. KREIDLER FMc Tg|.
’900,-. Tel. 045-313446 met sterwielen ’ 250,-- 'na 18.00 uur. 045-270892.
Home-trainers vanaf TT~7 "

’199,-, betere merkfietsen Motoren ___^,

A3?!" cstySreMoPu=: ?60
k
0
°0P

T|^U
5K{ 6Io02^bike vanaf ’465,-. Twee- {.fnnV,„T

wielerspeciaalzaak 180° uur -r-^TYPHOON, Marisstraat Te k. CROSSMOTOR =u.
14-16, Geleen-Zuid. Tel. zuki RM 125, '85, ’ 1-4uU'
04490:49237. ■ Tel. 045-324171. ._-

Vakantie en Rekreatie
"""' '"" —"""<?.Speciale aanbieding 7-pers. SALZBURGERLAND
VAK.HUIS in dorp aan zee Gilten, vak. woning direkt *..
te Walcheren. Onverw. vrij 5 Wolfgangsee 4-6 pers. ,
juni t/m 15 juni. 01189-2953. 7-7/14-7 en 11-8/25-8. |B'

App./villa door heel Italië in 0591022293- ,—-3T^
juli, 5-pers, v.a. ’ 492,- per Te huur STACARAVAN^
week. Tel. 0932-11354326 camping aan zee (ZldJ-g
PUNTO Vacanze, Rootenstr heden tot 7-7 en vanaf 1

19 bus 8, Genk 3600 (B). Inl 01181-1882.

Caravans/Kamperen ______---".
1

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom— —
ArCOn UamperS

Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566. Luxe

comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,
’lBo,-. Tel. 04492-2601.
Te k. 5 è 6-pers. VOUW-
WAGEN La Bohème Actie
met vaste deksel, bwj. '81, i.
z.g.st. ’1.950,-. 045-
323178.

! -"■"""""csK"SAS^f^M
’385,-. Lichtgewicht C3'
velair en Sprite carava''
plm. 40 gebruikte caravan .
BARTELS caravaning H°L/
merterweg 256 Amstenraa
Hoensbroek,. 04492-18/»-
donderdag koopavond.,^
Te k. VOUWWAGEN rnef
Coltell de Luxe, pr. ’ 1 ZÖU'
Te bevr. 045-222644.
Te k. zeer mooie CARAVA?
m
e
erk

Z
T
e
a
e
bbm^Senator, t>*

'81, lengte 5.30, voorte".
ijskast, kachel, wasruimte-
pr.st., Rennemigerveldwey
76. (zijstr. v Hujsbergs^Heerlen-Heerlerheide^^-
Te k. VOUWCARAVAN V'
’750,-. St. Barbarastr.
Palemig/Heerlen.

—'—:! ~.■ >._, ■^*'lllil_lll,|:ir-^''< Huisidifirsn- ■■■■' ■"". ■ .*h

HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Tel.
04490-75359.
Regelmatig te k. KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
en pluimveebenodigh. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
538, Rimburg. 045-320229.
's maandags gesloten.
Te k. PAPEGAAI, 8 mnd
oud, ’300,-. Tel. 04493-
-3228.

Dierenartsenpraktijk Nü^j
Valkenburgerweg 14. °en
LAAGSTE prijzen teg
hoogste kwaliteit. Cock'«
ent ’ 32,-; steril. poes 7 ° *Info, gratis. 045-244247^_-
Gratis af. te halen \<gf
KATJES. Tel. 045gg-g_t£-
Te k. gevr. PAPEGMgj.
kakatoe's en aras. V" k
tend bestemd voor %6niet v. handel. 043jH__t^-

Voor Piccolo's
zie verder pagina o
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Kritiek
De opstelling van burgemeester
Staatsen die na afloop van de ont-
ruiming aankondigde dat de ge-
meente de schade op de krakers wil
verhalen, heeft kritiek uitgelokt van
de Amsterdamse advocaat mr H.
Kersting. Hij noemt deze maatregel
volkomen onterecht. „Een dief
wordt ook niet aansprakelijk ge-
steldvoor de schadedie hij aanricht
bij een inbraak. De benadeelde
wordt schadeloos gesteld door de
verzekeringsmaatschappij. Dat
kunnen de gedupeerden in Gronin-
gen ook doen. Van een kale kip
moet je geen veren plukken", aldus
Kersting.

De advocaat vindt het 'belachelijk'
dat krakers zelf dè aangerichte
schade moeten betalen. „Het is een
poging om actievoerders mond-
dood te maken. Als je een flinke
som geld moet betalen, laat jehet in
het vervolg welom op debarricades
te gaan staan."

VolgensKersting is het in ons land
niet mogelijk om een hele groep
aansprakelijk te stellen voor scha-
de. Als de daders kunnen worden
vastgesteld, acht Kersting de kans
klein dat krakers werkelijk de scha-
declaim betalen. „Ze hebben meest-
al geen inkomen. Het is verboden
om geld in te houden van een bij-
standsuitkering. Dan kan je de
schade verhalen op goederen. Ook
dat valt niet mee. Het enige dat ze
bezitten, is een matras."

Kersting kan geen alternatief voor
schadeclaims bedenken. „Ik stel de
politiek aansprakelijk. Die moet er-
voor zorgen dat jongeren huisves-
ting krijgen in plaats van tegen hen
aan te trappen."

Weerstand
Dat de dictator zeer goed bevriend
is geweest met de Amerikaanse re-
gering, doet daar volgens hem wei-
nig aan af. „Dat is een kwestie van
politieken macht." Tot 1977 was So-

malië een bondgenoot van de Sov-
jetunie. In dat jaarbegon de oorlog
met het eveneens communistische
buurland Ethiopië. Moskou koos de
zijde van Ethiopië en verbrak het
contact met Somalië. In 1980 kreeg
Washington het Sahelland in zijn
greep. De VS hadden veel harde
dollars over voor een marinebasis in
de Noordsomalische havenstad
Berbera aan deGolf van Aden. Stra-
tegisch bijzonder belangrijk voor de

Amerikanen, omdat de Golf een van
de belangrijkste routes is voor olie-
tankers richting Suezkanaal en dus
beschermd moet worden.
Het dictatoriaal optreden van Siad
Barre, die overigens in 1969 door
een staatsgreep aan de macht
kwam, riep steeds meer weerstand
op en leidde in 1984 tot de oprich-
ting van de belangrijkste verzetsbe-
weging 'Somalia National Move-
ment' (SNM). De SNM werd de eer-
ste jaren gesteund door Ethiopië.
Toen dat land in 1988 de hulp beëin-
digde, omdat beide landen een ak-
koord bereikten, barstte in Noord-
Somalië de hel los. De noorderlin-
gen kwamen onder aanvoering van
de SNM massaal in opstand. Het re-

gimein Mogadishu antwoordde met
het bombarderen van de steden
Boerao, Hargeisa en Erigavo. Tien-
duizenden burgers kwamen daarbij
om het leven.

Guerrilla
„De strijd is ontaard in een ware
guerrilla.Korte, hevige en bijzonder
bloedige gevechten. President Siad
Barre laat gewoon hele groepen
mensen, onschuldige burgers, ver-
moorden. Het zijn ware slachtpartij-
en. Vele duizenden zijn de laatste
twee jaaromgekomen", zegt Ismaïl.
Volgens Africa Watch en Amnesty
International dus tussen de 50.000
en 60.000, een aantal dat door eenonderzoek van het ministerie vanBuitenlandse Zaken van de VS be-
vestigd is.
De afgelopen maanden zijn de ge-
vechten, na een iets kalmere perio-
de, weer opgelaaid. De SNM gaat
daarbij volgens derapporten van de
internationale organisaties ook niet
vrijuit. De guerrilla's zouden zich
schuldig hebben gemaakt aan het
vermoorden van regeringsaanhan-
gers. „Nee, niet gewone burgers die
er een andere mening op nahouden.
Maar de SNM schiet uiteraard wel
op regeringssoldaten en -infiltran-
ten, die een bedreiging voor de bur-
gers vormen. Het is 00r10g...", ver-
dedigt Ismaïl de SNM. Hij was ove-
rigens in Somalië zelf lid van de be-
weging en werd om die reden gear-
resteerd en gevangen gezet. Vorig
najaar lukte het hem om te vluch-
ten, hij kwam in Nederland terecht.
„Inmiddels heeft de verzetsbewe-
ging steeds meer delen van het land
onder controle weten te krijgen. De
regeringstroepen hebben in het
noorden nog maar enkele dorpen in
bezit. Ondanks dat bijna alle SNM-
leden Issaks (een etnische minder-
heid in Somalië, red.) zijn, is het
streven niet gericht op het stichten
van een eigen onafhankelijk land.
Nee, de SNM wil democratieen vrij-
heid voor alle Somaliërs en een ein-
de aan de vreselijke dictatuur."

math wijnands

Verzetsstrijders overpresident Siad Barre:

'Somalië lijdt onder
stalinistisch regime'

HEERLEN - In tegenstelling tot desituatie in de Sovjetunie en alle an-dere Oosteuropese landen, waar -naar het lijkt - het Stalinisme defi-
nltlA6^?n grave is gedragen, worden
in Airika nog steeds enkele landen
door dictators geregeerd volgens de
strenge en vooral bloedige 'leer' vanStalin. Wellicht het meest triestevoorbeeld is Somalië in Oost-Afri-
ka, waar volgens recente cijfers van
de mensenrechten-organisaties Af-
rica Watch en Amnesty Internatio-
nal het bloeddorstige optreden vanpresident Mohammed Siad Barre
aan zeker 50.000 burgers het levenheeft gekost. Op de vraag of Barre
inderdaad een Stalinist is, wordt
echter verschillend geantwoord.
Debet daaraan is zijn optreden op
het toneel van de wereldpolitiek;
hoewel het binnenlands staatsbe-stel geënt is op het socialisme, on-
derhield het land in zijnbuitenland-
se politiek lange tijd zeer nauwe za-
kelijke banden met de Verenigde
Staten en Zuid-Afrika.
„Siad Barre is absoluut een commu-nist", zegt de naar Nederland ge-
vluchte Somaliër dr Hassan Ismaïl
(47). Hij bereidt momenteel samen
met enkele landgenoten een her-
denking van de opstand en de bom-
bardementen twee jaar geleden in
Noord-Somalië voor. De herden-
king vindt morgen in Heerlen in hetMissionair Centrum plaats. „Barre
hangt zeer zeker de Marxistische
ideologie aan", vervolgt Ismaïl.
„Ons land kent een eenpartijenstel-
sel (de Somalische Revolutionaire
Socialistische Partij is de enige offi-
ciële partij, red.), bedrijven zijn ge-
nationaliseerd, privé-eigendom is
verboden en de regering controleert
de pers. Het feit dat hij iedere tegen-
stander genadeloos elimineert,
maakt van Barre een keiharde Stali-
nist."

binnen/buitenland

Groningen maakt zich op voor grootste rechtszaak uit geschiedenis

Proces tegen krakers
ingewikkelde affaire

Van onze correspondent
Groningen - Éen pro-
Ces van wapperende to-
&'s. Daar lijkt de straf-rechtelijke vervolging
l*n de 139 krakers van
kt Wolters-Noordhoff-c°mplex op uit te draai-

gezien de omvang van
zaak, de snelheid

justitie die wil
handelen en het aantal
Advocaten dat er bij be-
rokken is.

J gewelddadigheden en rellen diee ontruiming van het krakersbol-
j^k op zondagmorgen tot gevolg
"d, heeft het justitie-apparaatvoor

"r°blemen geplaatst. Vrijdag ging
"stitie er nog vanuit dat na de ont-
Ulttiing. die voor begin deze week°,ePland stond, ieder- dekrakers in-
üis - zijns weegs zou gaan. Maare vernielingen die de krakers in deacht van vrijdag op zaterdag aan-
cntten en waarbij voor rond één
"'wen gulden schade werd aange-
lat, zorgden ervoor dat de reeht-
atlk in Groningen zich dezezomer
°et gaan opmaken voor het groot-
* Proces uit haar geschiedenis.

0° lioet de zaak althans volgens het
Penbaar Ministerie in Groningenganlopen. Want justitiewil de kra-

1p uZo snel mogelijk voor de rech-
,ör brengen. En als het OM haar zin
jrUgt, blijven alle 139 krakers, on-er Wie tien westduitsers en één Ita-
Ij^JJ. tot hun proces in voorlopige
t °ntenis en moeten ze een even-
v ele gevangenisstraf direct na het
°nnis uitzitten. Dit zou betekenen
ai de krakers in ieder geval de, rstkomende maanden niet in vrij-

onl komen. „Maar de rechter heeft
3 m dit geval het laatste woord,

J?s streven is echter dat alles achter
j'Kaar doorgaat", zegt officier van
JUS«tle mr M. Geerds.
justitie gaat in alle zaken overtre-
um§ van artikel 141 van het wet-
°<rk van strafrecht - openlijke ge-
eidpleging - ten laste leggen. Op

dl°?d van dit artikel kunnen ver-
roten in voorlopige hechtenis

gehouden. Op dit feit staat
*n maximumstraf van vier jaar en

maanden. Wanneer er boven-
stT n sPrake is van verzwarende om-
'andigheden geldt een maximum-

af van zes jaar.

141 biedt de mogelijkheidm verdachten, die zich in groeps-
Jrband schuldig hebben gemaakt
o? 1openlijke geweldpleging, te ver-
J*delen zonder dat van iedereen
Jn of haar aandeel precies is vast-

sesteld. De Hoge Raad heeft zich
Gar al over uitgesproken. Mr

eerds zegt dat het OM daarom

'niet pessimistisch' is over een suc-
cesvolle vervolging.
De verdediging van de krakers is in-
middels al druk doendezich te orga-
niseren. De advocaat van dienst,
mevrouw mr A. Spronk, is de afge-
lopen dagen van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat in de weer geweest
om collega's naar de verschillende
politiebureaus en huizenvan bewa-
ring te dirigeren voor het verlenen
van de eerste rechtshulp. Zon twin-
tig advocaten hebben inmiddels een
eerste bezoekje afgelegd. Dat wil
niet zeggen dat zij dekrakers ook in
het proces terzijde zullen staan.

De Amsterdamse advocate mr T,
Prakken zal dat waarschijnlijk wel
doen. Zij zegt contacten te hebben
met enkele voormalige bewoners
van het Wolters-Noordhoffcom-
plex. Mevrouw Prakken uit haar

twijfels over de manier waarop het
Openbaar Ministerie de zaak aan-
pakt.

„Het lijktmij een hele toer om te be-
wijzen dat iedereen zich aan de
openlijke geweldpleging heeft'
schuldig gemaakt. Ik heb begrepen
dat er twee tot driekeer zoveel men-
sen zijn aangehouden dan dat er aan
de vernielingen hebben meegedaan.
Aangetoond zal moeten worden dat
iedereen erbij betrokken is ge-
weest."

Tijdens de eerste verhoren is geble-
ken datveel krakers hun mond hou-
den. De wet verplicht hen niet om
zelfs maar hun naam te noemen, al-
leen het opgeven van een valse
naam is strafbaar. Officier van justi-
tie mr Geerds zegt dat dit geen pro-
bleem hoeft op te leveren, omdat
verdachten ook op foto kunnen
worden gedagvaard en veroordeeld
kunnen worden zonder dat hun
identiteit bekend is.

Over de vraag of justitiedezaak aan
politierechter of aan de meervoudi-
ge strafkamer van de rechtbank zal
voorleggen, moet nog een beslissing
worden genomen. „Maar ik denk
dat we wel op behandeling door de
meervoudige kamer zullen mik-
ken." Mr Geerds beaamt dat de aan-
houding van 139 verdachten en het
vinden en beschikbaar houden van
celruimte 'een gigantische klus' is.
Als de zaak zich ontwikkelt zoalshet OM het in gedachten heeft,zal er
de komende maanden wel geïmpro-
viseerd moeten worden. Het bezet
houden van cellen door de krakers'betekent dat andere verdachten niet.kunnen worden vastgehouden.
Zover is het op dit moment nog niet.
Eerst moet de rechter-commissaris
zich uitspreken over het in bewa-
ring stellen van de krakers. Wan-
neer hij dat doet, moet de raadka-
mer van de rechtbank in een later
stadium beslissen of de verdachten
in afwachting van hun proces in

"voorarrest blijven.

Over de wijze waarop de schade
moet worden verhaald die de kra-
kers in panden aan de Oude Bote-
ringestraat hebben aangericht,
moeten de betrokkenen nog een be-
slissing nemen. De eigenaar van ca-
fé Forum lijkt voor de meeste scha-
de te zijn verzekerd. Mr J.P. van
Stempvoort van het advocatenkan-
toor Vos, Seidel en Plas, waar voor
enkele tonnen werd vernield, zegt
dat het er naar uitziet dat het kan-
toor 'afdoende is verzekerd. „Maar
wie we aansprakelijk stellen, daar
moeten we nog een beslissing over
nemen. Wellicht is dat ook een zaak
voor de verzekeringsmaatschappij."

" Al eerder leidden krakersrellen -zoals deze in de Nijmeegse Piersonstraat in 1981 - totrechts-zaken en omvangrijke schadeclaims. De Groningse rechtbank krijgt voor het eerst met een der-gelijke ingewikkelde klus te maken.

Dagjesmensen
Het eerste weekend na de ont-
snapping zag het in de duinen
zwart van de dagjesmensen die
hoopten een glimp van de fami-
lie kangoeroe op te vangen. He-
laas, zelfs faunabeheerder J. van
Helsdingen, die toch dagelijks
uren in de bossen en duinen ten
zuiden van Waalwijk te vinden
is, is deAustralische dierenal die
tijd niet tegengekomen.
„Maar die 40.000 mensen heb ik
wel gezien, dat eerste weekend,"
aldus Van Helsdingen. Rijdend
door de duinen en bossen waar
hij toezicht over de dieren houdt,
vertelt hij dat hij niet zo blij was
met de spraakmakende ontsnap-
ping.
„Er kwamen zelfs mensen uit
Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag speciaalvoor die beesten.
Ze geloofden echt dat ze watvan
die dieren te zien zouden krijgen.
De volgende ochtend waren de
reeën in het bos flink overstuur
van de enorme toeloop. Ze ren-
denmet tien tegelijk door de vel-
den. Dat doen ze anders nooit."
„En natuurlijk stonden er weer
mensen met een reekalfje voor
mijn deur. Ze wisten niet dat ree-
kalfjes die eenzaam in het gras
liggen, beslist niet door de moe-
der zijn verlaten. Maar als je ze
met een vinger aanraakt, dan
kijkt de moederer niet meernaar
om. De mensengeur blijft han-
gen en dat schrikt de moeder af.
Mijn vrouw moet het kalfje met
speciaal geprepareerde melk
verder opvoeden."

Verdoving
De afgelopen maanden werden
beide dieren herhaaldelijk gesig-

naleerd in de buitenwijken van
Kaatsheuvel. Twee weken gele-
den zat Marcel Koevoets aan het
ontbijt, toen hij opeens een van
de twee dieren in zijn tuin zag.
Een paar dagen later zat Sjakie in i■de struiken aan het eind van de 'straat. Een veearts heeft toen
drie verdovingsspuitjes op hem
afgeschoten, maar dat mocht -niet baten. De beesten bleven
voortvluchtig.
Intussen werd de politie van
Loon op Zand/Kaatsheuvel over-
spoeld met telefoontjes. Beslo-
ten werd dat alleen zou worden
ingegrepen als de kangoeroes ge-
vaar voor het verkeer zouden op-
leveren. Tot hun dood was dat"7

niet het geval.
In de achtertuin van de familie "
De Bruijn lopen verschillende
uitheemse dieren rond, waaron-
der de achtergebleven vader
kangoeroe. De familie wordt een
beetje gek van alle telefoontjes
en van journalistenvoor de deur.

Een paar kilometer verderop,
aan de rand van Tilburg, runt H.
Erkelens een dierenhandel. Hij>.
verkoopt regelmatig exotische,1;
dieren aan De Bruijn. Ook Sabi-
ne en Sjakie komen van zijn fok-.
kerij.
„Eerst maar eens een misver-
stand uit de wereld helpen," zo
begint Erkelens. „Sabien en Sja-,
kie zijn helemaal geen kangoer'-'
roes. Kangoeroes worden wel
twee meter lang. Die zie je in Ne:
derland alleen maar in de dieren-
tuin. Deze twee zijn Bennett' _>_
wallaby's, onderfamilie van deP
kangoeroe en worden maar 60 tof
70 centimeter hoog. Je kunt _;e
gewoon zonder vergunning hou- -denin Nederland. Ikken iemand "-1
die heeft veertig van die beesten'
rondlopen. Ik schat dater tussen 'de 1000 en 2000 in ons land zijn."

Leven van Sabien
en Sjakie eindigde

tegen een auto
KAATSHEUVEL - De twee uit
een particuliere tuin in Loon op
Zand ontsnapte kangoeroes Sa-
bien en Sjakie zijn dood. Twee-
ënhalve maand duurde hun vrij-
heid. Zoon Sjakie werd vorige
week vrijdag op de Bergstraat in
Loon op Zand doodgereden.
Moeder Sabien, die waarschijn-
lijk op zoek was naar de verloren
zoon, werd een dag laterop pre-
cies dezelfde plaats door een
auto geschept. Beide automobi-
listen zijn spoorloos.

Nog maar een paar dagen gele-
den had Sabien het leven ge-
schonken aan een baby-kangoe-
roetje. Ze werd zondagochtend
gevonden achter een boom. „Het
dier verkeerde tot haar dood in
een blakende gezondheid,"aldus
dierenarts Th. van Gastel uit
Loon op Zand. „In de tweeënhal-
ve maand die ze in vrijheid heeft
geleefd, heeft zij zich prima we-
ten te redden zonder verzorging.
Ze heeft haar kostje goed bij el-
kaar gescharreld. In haar buidel
vond ik een embryovan een cen-
timeter groot. Ik denk dat Sabien
nog maar een paar dagen gele-
den is bevallen. Een kangoeroe
draagt de vrucht ongeveer een
maand in de baarmoeder, waar-
na de nog nauwelijks ontwikkel-
de embryo wordt geboren en in
de buidel verder groeit."
Op 11 maart verkozen de inmid-
dels veelbesproken kangoeroes
de vrijheid. De 22 hectare grote
tuin van eigenaar W. de Bruijn
was te klein. In de 1800 hectare
metende Loonse en Drunense
duinen konden moeder en zoon
een vrijwel ongezien en onge-
stoord bestaan leiden.

" Sabien en Sjakie zijn er niet meer.... ,_Met drie man en een
schepnet had ik ze kunnen pakken," zegt dierenhandelaar
H. Erkelens.

Zonder moeite
Erkelens, die de dieren voor on- ■'
geveer 2500 gulden per koppel-^
verkoopt, beweert dathij zonder
al te veel moeite de ontsnapte be-.
zienswaardigheden had kunnen :.
vangen. „Met drie man en een fl
schepnet had ik ze kunnen pak- f

ken. Maar als je er met vijftig ■"'_
man achteraan gaat zitten, krijg ;-.
je ze niet. En je moet vooral niet-.:
met verdovingsspuitjes begint
nen te schieten. ledere veearts- i<_
weet toch dat wilde dieren tegen- ■*
overgesteld reageren op zon
spuitje. Ze worden verschrikke;°'lijk actief."
Als Sabien en Sjakie niet waren'!:
doodgereden, dan zouden ze II
vanzelfbij de eigenaarzijn terug-'^
gekomen, is Erkelens' stellige'»'
overtuiging. „In het Nederlandse "_
klimaat kunnen deze dieren heel -
goed overleven. Ze eten gras en-.
op de fokkerij zitten ze met twin- ,/
tig graden onder nul nog steed-s 'I
buiten. Als het begint te sneeu- ""<wen, dan eten ze boomschors.'.?
Maar op een goeie dag, als nie-
mand ze bijvoert, danze weer te- >ii
rug het baasje. Dat zijn ze ge- "";
wend." ~.
Sabien en Sjakie hebben dat niet b
kunnen bewijzen. Ze werden |
doodgereden door onbekend ge-",
bleven automobilisten, die niet '.
de moeite namen zich te melden. If:Toevallige passanten vonden (j
beide beestjes. Een destructiebe-
drijf werd hun laatste bestem-"
ming.

anton jongstra
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(ADVERTENTIE)

ZORG DATJE DEZE KAART ZO
SNEL MOGELIJK WEER INLEVERT

Enige tijd geleden ontvingen alle scholieren
van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs
en (voortgezet) speciaal onderwijs de onderwijs-
kaart. Alleen door het inleveren van deze kaart
kom jevolgend schooljaar de klas weer in.

Eind september ontvang je de acceptgiro-
kaart voor het betalen van het lesgeld. Lever
de onderwijskaart zo snel mogelijk in bij de
schooladministratie. Maar in ieder geval vóór
15 september 1990.
DE ONDERWIJSKAART. HET ENIGE ENTREEBEWIJS

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS.
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

INFORMATISERINGSBANK



(Huis)dieren
Te k. SHETLAND Pony 8 jr.
getuigd en bereden, zeer lief
voor kind. en huifkar voor 10
pers. 04499-4612.
Jonge Tervurense HER-
DERS te koop. Tel. 04490-
54086, kamer 9.
Te k. blauw KEES, 12 we-
ken. Tel. 045-324280.

Te k. YORKShfIRE-TER-
RIER puppies. Dierenspe-
ciaalzaak Cobbenhagen,
Grasbroekerw. 42, Heerlen.
Te koop zeer mooie POES-
JES, 6 wkn. zindelijk ’ 25,-.
04490-19647, na 12.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om de tuin
Houthandel Impreg BV, In
de Cramer 18, Heerlen. Tel.
045-751687. Prima eiken
biels’ 27,50. Voor al uw ho-
gedruk geïmpregn. TUIN-'
HOUT. Bezorgen moq.
Dautzenberg T^^n.
DEN. 04450-2131.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
-offerte. Tel. 045-323178.

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON
Graszoden v.a. ’3,25 perm2. Jawell 045-256423.

- ,o^^»
wij starten jn september (of
sept.) door heel Nederland
weer onze DROGlSTEN-
OPLEIDING, 1 avond p.w.
1- 2 jarig. Vraag brochure bij
O.E.D. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058-
132370 b.g.g. 058-130497.

Huwelijk/Kennismaking
Bar/Dancing HELIPORT, ie-
dere donderdag, zaterdag
en zondag gezellig dansen.
Aanv. 20.00 uur. Achterkant
Eurohal, Griend 9-11,
Maastricht. Tel. 043-219704
Elke woensd. alleenstaan-
denbal in de WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek, donderd. in het Cha-
let, Treebeek. Legitimatie
verpl. Beleeft uitnodigend,
het bestuur.

MAN, 42 jr., "motor Freek
Shopper" BMW zkt. leuke
betrouwb. vriendin, kind
geen bezw. Ben 1.90 1., 70
kg., donk. v. uiterl., lang
haar. Ben alleen met doch-
ter van 12 jr. Schrijf snel
voor vlug contact. Alle br. m.
foto en tel worden discr. be-
antw. o.nr. B-4698 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen. Tot ziens!

Bel de Vakman
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
-gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelremiging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijkegarantie.ng
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
45230 Service binnen 24 u.

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
227028.
vöör SIERBESTRATING
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
nnnITTrM irl «■_■,__ „«S!«ibf^'q' tuinaanle9-
w°-^^o^-

| Mode TQtaa|

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

Wonen Totaal

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

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

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Ntith. Tel. 045-242602.
Te k. eik. slpk ca. 60 jr. oud
best. uit BED, 3-drs. kast, 1
n.kastje, 2 stoelen, toilett.
’1.500,-; nw. matras; Sony
MSX 1 monitor, printer en
soft-ware ’ 500,-; strijkma-
chine ’ 65,-; afwasmachine
’125,-; 8 mm filmcamera
met 2 projectors en filmzon

’ 275,-; 3-pers. bungalow-
tent en een 6-pers. Tel.
045-315887.

BANKSTEL eik. zw. ’ 375,-;
eethoek eik. ’375,-; slaap-
kamer compl. mooi ’ 450,-;
kl. tv. ’ 150,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.
2-pers. WATERBED 2 voll.
gestab. matrassen en 2
verw.elementen, compl. met
moderne ombouw, pr.

’ 2.200,-. Tel. 04492-2318.
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.

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 Wat VERKOPEN? Adver-
geen ’ 19,90 per week een teer via: 045-719966
complete COMPUTER huurt ————-—. .■ _: ..... -■.

(met recht van koop) ?? (ook TV/Vldeo
voor particulieren) inclusief ' _~-_.., __~,
software en toebehoren??? KLEUREN TV grote sorte-
Ongelooflijk! Bel voor vrijblij- nn9 ,vanaf / 75."- Radio TV
vende informatie: Krijntjes & y?n voorst, Ganzeweide 48
Craenen, Willem 2 Singel 78 Heerlerheide. 045-213879.
Roermond, tel.: 04750- Goede KLEUREN-TV's,, 16302. Kluis 36 a, Geleen, enorme sort. Philips groot-tel.: 04490-53420 (Zater- beeld va. ’125,- met gar
dags geopend van 10.00- TV Occ. centrum Geel,
16.00 uur). K&C: Uw part- Grasbroekerweg 25, Heer-
ners voor P.C.'s. len. Tel. 045-724760.

Muziek

|^^^^^^m_______^_____________
(Bij de Markt)

Gitaristen opgelet
Door massale inkoop, koopje: als nooit tevoren

I KIMAXE ELECTR. GITAAR, MODEL STRATOCASTER
MET CHARVELKOP

Kleuren: zwart, wit, rood, sunburst
Ook linkshandig (prijs plus 10%)

(Zolang de voorraad strekt)
Geen "pijl en boog kwaliteit"

maar een goed afgewerkt instrument ’ 298,-
Koop bij de man die

! het ook bedienen kan!!!
iTe k. Peavey GITAARVER- Te k. electr. GITAAR, Les
ISTERKER en 1 chorus Paul mod. als nw. ’395,-.
1voetpedaal (Boss). Tel. Spaanse gitaar ’ 250,-. Na
04754-84730. 18.30 uur 045-241908.

;Te koop HARMONIUM en Finder GITAARINSTALLA-
! studiepiano. Tel. 045- TIE te k. pr. n.o.t.k. Tel.
318244. 04406-16729.

Huishoudelijke 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.
’9s,-, 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.
~

w
__ _

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

Kachels/Verwarming
—.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Boeken/Literatuur
Antiquarische boekenmarkt

Maastricht
voor zeldzame, mooie, bijzondere, oude en interessante

boeken. Zaterdag 9 juni, 9-17 uur.
Vrijthof, Maastricht.

Bond van handelaren in oude boeken. Inl. 010-4208818.

BOEKEN- lorJnorfkHETpf Wat VERKOPEN? Adver-
-045 415477 teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd
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
mA!HVlrH!neln_iRS7lo^fiR r'
80A, Heerlen. 045-714666.
Knip uit: Inkoop POST-
ZEGELS, munten en goud.
Stamps en Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s
videos, stereo-app kl def.
geen bezw.045-726206..
Gebr. MOTORZITMAAIER.
Tel. 045-416568.

Gevr. WASAUTOMAAT
droogtrommel, centrifuge
koelkast, diepvrieskast,
combi koel- en vrieskast,
gasfornuis. Tel. 045-229739„ :':. --■ :iA .. .1 »v""St en Antiek
Te k. ant. eik. BUFFET-
kastje 120mbr f QOO .
Ant. tafel met 4 stoelen met
rieten zittingen ’ 1.500,-.
Ganzeweide 59, Heerlen,
Tel. 045-216475.

.■ ~ , ■~■,..■■,■:.-,.,
Braderieën/Markten

Draf. en RENBAAN Lim-
burg standplaatsen te huurvo(^ snuff£|markt Zondag
24 juni 1990. Info. tel. 045-
319191.

Diversen

Chinese
heilmassage

en acupressuur.
Beh. volgens afspraak
Tel. 09-3211.361551.

Totale

ontspanning-
massage

Door jonge masseuses.
045-353489.

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danslessen
op cass. enz. samen ’ 100,-
-all-in, yoga of aerobic op
cass. ’65,-, tel. 070-
-3638667/ 3894543.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's 200 singeltjes ’ 125,-,
150LP's ’ 200,125 oude 78
t. platen ’200,-, zes oude
lepeltjes met beeltenis Elvis
Presley ’ 50,-, 6 van ons
Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667/3894543.

06-lijnen

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 c/m. 06-320.323.01

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

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...06-320.323.05

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

Marion deWilde belt wildvreemde mannen op en loktze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

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

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

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

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m .

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

Homofoon 06-320.321.12
Homo-Luisterlijn 06-320.330.22
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

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

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

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

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

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

320.320.24.
Grieksesex

MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Bel je eigen

Provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 - 50 et p/m

Amanda privé
Géén bandjes, echte live!

Voor jou alleen 06-
-320.332.90

Voor alles in. 0,50 p.m.

ÜErotifoonü
Hij zegt dat er nooit iemand

in het archief komt... 50 cpm
06-320.320.12
Sex Hotline

De heetste lijn tussen
Moskou en Washington

0,50 et. p.m. 06-

-320.320.22.
Een rijpe hete gekleurde

vrouw 39 voor jou 50 cpm 06
320*320*91

Bel zelf(s) gratis met Lenie
Privé en anoniem (50 cpm)
06-320.324.96

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

Oersex in de stal.
06-320.329.24 (SOct.p.min.)
Als ze over de knie gaat en

de man
merkt hoe klein dat stukje
lingerie is... begint alles...

06-320.326.72 (50ct. p.m.)

Helen's 1e S.M.
belevenis. Wat doen 2
strenge heren dat ze

smekend om meer vraagt??
06-320.330.17 (50ct. p.m.)

2 knullen smeren elkaar na 't
zonnen in met After Sun.

Alles, en vooral daar.
"Ja, nog even..."

Homo
06-320.329.22 (50ct 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.)
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Óp de
40-plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 et. Pm)
Moniek gaat werken bij een

strenge
mevrouw. Ze moet wel

wennen aan dat verplichte
tanga'tje....

06-320.326.92. (50ct p.m.)
Bel

06-320.326.66
voor 'n sexafspraak met 'n

lekkere meid. 50 et p/m
Zoek je een leuke vriendin?

Belde
Flirt box

06-320.330.01 - 50 et 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).
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar we1....
eerlijk.

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

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen

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

de super-
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg 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).
Blonde Anky uit Tilburg.

Voor 't eerst voor

Lifesex
2 Flinke knullen maken haar

d01.... gelukkig.
06-320.321.32 -50 et 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.)
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
2 Atletische knullen dou-

chen samen. Het wordt hun
eerste waanzinnige

homo-belevenis
06-320.321.33-50 et p/m

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaarte doen. Al-

les op 06-320.324.40 en
dan.. De Sexbox, daar draa-
ien mannetjes en vrouwtjes
niet om de pot. Die zeggen
hoe ze het willen "doen" op
06-320.322.22 ■ 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)

Lekkere meiden willen
verwend worden

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Versier
een afspraakje,

bel de afspreekbox
06-320.330.77 - 50 et 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
Fijn, de box voor

Volwassenen
is terug.

De box met volwassen
intieme bellers.

06-320.327.88 - 50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek

Sexcontactentel
06-320.321.44-50 et p/m
Sex met het buurmeisje en

nog veel heter!
"06-320.326.01

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 p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact. Bel de Tippellijn
06-320.330.66

50 et p/m
2 getrouwde vriendinnen
douchen na het tenissen.
Ze stoeien wat en plots is

het....
Lesbisch

06-320.330.19 - 5 Oct p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens.
06-320.330.88 - 50 et p/m

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer
06-320.327.37 - 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 Ct 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
Met 2 mannen in een lege

bungalow ontkomt Brigit niet
aan hun vreemde wensen.

Grieks
06-320.326.70 - 50 et p/m.

Rosie-relatielijn
Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei/juni
zie je hun "naakt"-foto's.
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
Partnerruil in 1 kamer.

Loes en Inge beleven het
luidkeels met alle partners.
Hoogtepunten

06-320.326.71 - 50 Ct p/m.

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

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

Op zoek naar 'n hete meid?
Bel

Sexdating
06-320.326.33 - 50 et p/m

Direkt snel sexcontactü
Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UN!
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.

Club Merci
Tatjana, Diana, Maria, Sansra, Wendy, Sillia, Kristel

Suam. Rijksweg 241, Geleen. Tel. 04490-45814.

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.
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.

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

Brigitte 045-326191
Privé 045-254598. Escortservice. All-in.

Partnerlijn
Nederland
Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

of 'n vrouw 06-320.322.W_
Wilt u zelf gratis inspreken.
Bel 020-274825, 50_ct_gi!I,

Nieuw!! Ook zaterdag-

Noenda
Met assistentes, SM en i

slavin 04492-5605^ *.Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard *Nieuwe meisjes!! ledere o»

geopend van 21 .OOjjPJüül
L'Aventura

Met nieuwe leiding en n*C
meisjes. Heten u van nan
welkom. Tev. is er nog P^
voor een leuk melSJjfl^
Hoofdstr. 103, Amstenraff
(Hoensbroek). 04492^92^Escortservice

045-422685 f. v.a. 12.00 uur
nieuw bij Denisej
4 leuke dames. Industriestr-
13 Kerkrade-W. v.a. 12-"uij

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr^^-fe

Contactburo
Geleen

Bern. privé relax-adr.
van dames op nivo. :
Tel. 04490-48768^.^,;
Peggy Privé ;

Nieuw meisje aanw. 04** n,,
74393. Ma.-vr.11.00-1 9°üj;

uur. Tev. ass. ggY!_-^ t
Nieuw bij
Yvonne: ’125,- ]
Heel uur all-in k

Kapelweg 4, Kerkrade i
045-425100 ma-zat. I

11-24 uur zon. IS-24jjH!>1
Buro Yvonne *

Vrangendael 154, Sittard
Bij Fortunast. 0449(K___^

Privé Cherry
ook soft SM topen ma. tot vr. 11-24""'

tev. meisjes gevr.
Tel. 045-462805^,-^

Gezellige
dames

charmant, discreet, bez°
ken u thuis of in hot»-
-045-311895^.

Videoclub {
nieuwe films aanwezig v- t

’ 20,-. Tel. 045-71806/ |
Meisje aanwezig^^

’ 50,- all in
Katja, Stella en Moniq"e. Tel. 045-423608^^:

J. vr. volslank ontv- j
thuis «

Tel. 04406-41?]jL-^!
Voor Piccolo's

zie verder paginaJL-^f
t■ ! ! | , , ,„,,

_________________________________________________ *
LEKKER EN VOORDELIG !

fEURO WENST U ALVAST FIJNE PINKSTERDAGEN^
I 1 | 1 I ' ' —I r

SOEPKIP aaa HANE- ■■AA VARKENS- aaA
± 1200 gr. *JHR BOUTEN #HK rOLLADE IIMK

%0 1 2 kilO I I kilo %0 1
SOEP- aaa KALKOEN- - aA BRAAD- aAVLEES A MQQ FILET A fIQD STUKJE A AQD

F"* 10Si II- 13i [p- 13iJ
VARKENS- I RUNDER I LAMSBOUT„jmm «. j £98 _i £98
kilo kilo %Fl k>>o WÊm\

KUIKENBORSTFILET kilo 1398 KONIJNEBOUT kilo 898
KALFSPOULET kilo 1498 RUNDERPOULET kilo 1398
VARKENSSCHNITZELS kilo 1598 RUNDERLAPPEN kilo 1498
GEZ. BOERENHAM kilo 1698 RUNDER ACHTERMUIS kilo 1898
RUNDER CONTRA-FILET kilo 2098 OSSEHAAS (DIEPVRIES) kilo 2898

EEN GOED STUK VIEES NU NÓG VOORDELIGER
m JB_\\\_\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\ I ■■■__. ■_______■■ Lindeplein

Heerlerbaan M BÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊm ■_■__■■ B^^ m

Julianastraat 11 ■ ■ ■ ■ __ __ WX Hf;l«HilPH?n_'_l^A____J_HH /BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.
Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond).

Woensdag 30 mei 1990 "6Limburgs Dagblad



Geenontslagen
Philips Volt

filbfUltG/EI]N EN - B^diL "rgse Philipsvestiging Volt zul-
Nl r? °mende jarengeen gedwon-
k ontslagen vallen. Wel zullen ei
Lg atuurlijk verloop en herplaat-
hn -}^nen en buiten het concern
Lj. 150 arbeidsplaatsen verdwij-
Kssi n interne onderzoekscom-kr d eeft sinds september vorig
rlorÜ olt-vestiging onder de loep

1,?11 en voorlopig geconclu-
!'aa^ dat deTilburgse vestiging be-

heeft.
ast zal een werkgroep de mo-

W a den onderzoeken om via
t*H ?a^trekken van nieuwe produk-
Wet voortbestaan van Volt te ga-
W n en zal een samenwer-
V verband worden aangegaan!
*Vu et Japanse bedrijf Teikoku
het p nK°gyo (TTK). Dat blijkt uit
W erspectiefplan Volt dat de di-
>ehf Van Philips Nederland giste-

Dekend heeft gemaakt.

beurs-overzicht..
- De Amster-

dam ?e effectenbeurs was dins-
iwLV} navolging van Londen en
%a Urt vriendelijk gestemd
iWrd°or de stemmingsindex
l2unri ° Punt kon stijgen tot
& u

'"u en de koersindex met 0,9
W tot 198,2. De obligaties wa-
bet J" de ochtend tot 0,10 punt
ïiee,r niaar sloten de dag fractio-
ü,fJs n°ger met een winst van
b__jidHUnt bij een zeer rustige

Ondatvu een zwakkere dollar
keie ?de internationals tot en-
tConi , winst te boeken.

Jke °lie' Akzo en KLM
Ser t

n allen zeven dubbeltjes ho-
sWt.«.e n°teren en Hoogovens
°Céh

v
ts üen cent.

e^te»an derGrinten moest daar-n negen dubbeltjes ach-«iLopf6l,lo.

STT lc,kale fondsen noteerde
f25ff 1 een gulden beter op- bekendmaking dat een

naVisene groeP een gro°t
J: aandelen heeft overgeno-

men °*S gin^ °P overnamege-
-0f) f lftß een rÜksdaalder vooruit
6n "*> en Begemann, die winst

_f* ors zag toenemen, no-
d6 drAe gulden beter op f 178.a er Giessen-de Noord moest
verder terug op f 282.

'68ger optieDeurs reageerden be-
<*iet s°P de stijgende koersenties Yoo£al vraag naar koopop-
Ntra\ hilips werd met 5-800_n dp u

ll het meest gehandeld.
eg„obllgatiehoek bleven veel

Vht; rs aan de zi JuJn in af-
Nrkin.nguvan de Amerikaanse
He.^oSheidsciJfers die vrijdagna worden gemaakt.

Derde
De VEB constateert dat het bestuur
en de meerderheid van de commis-
sarissen zich in een situatie van te-
genstrijdig belang bevindt. Daarom
wil de vereniging bij de lopende on-
derhandelingen een onafhankelijke
derde betrekken. Tenslotte heeft de
VEB aan Macintosh verzocht uiter-
lijk drie weken voor de jaarvergade-
ring op 28 junivolledig inlichtingen
aan aandeelhouders te verstrekken
over de waardering van de onderne-
ming, de manier waarop de belan-

gen gescheiden zijn gehouden als-
mede een beoordeling van het gebo-
den alternatief.

Nieuw Bod
Vorige week kwam een andere
groep beleggers al met een nieuw
bod op Macintosh op de proppen.
De groep die samenwerkt onder
naam Piet Heyn, had ’ 270 miljoen
ter beschikking en zei bereid te zijn
het winkelconcern daadwerkelijk
over te nemen.
Op het ogenblik worden pogingen
ondernomen om uit eigen middelen
nog ’ 30 miljoen extra bij elkaar te
leggen. Door het tegenbod van in to-
taal ’ 300 miljoen willen de beleg-
gers de toekomstige eigenaren van
Macintosh ertoe bewegen een hoge-
re prijs voor het detailhandelscon-
cern te betalen.

Het Macintosh-management en
Reiss & Co spraken begin april met
de huidige meerderheidsaandeel-
houder DSM af dat het chemiebe-
drijf de aandelen voor ’ 45 per aan-
deel van de hand zou doen. Aan-
deelhouders zagen zich gedwongen
hun stukken ook voor die prijs van
de hand te doen.

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

AEGON 122,50 124,70:
Ahold 143,50 143,90'
Akzo 117,70 118,40
AB.N. 37,00 36,90
Alrenta 154,00 154,00
Amev 58,50 58,50
AmroA. in F: 89,80 90,00
Amro-Bank 73,50 73,50
Borsumü W. 85,50 89,00
Bührm.Tet. 68,60 68,70
C S.M.eert. 82,90 83,00
DAF 29,70 29,50
DordtPetr. 128,80 130,10
DSM 116,30 117,10
Elsevier 86,10 87,40
Fokker eert. 49,10 49,00
Gist-Broc. c. 33,90 34,00
HCS Techn. 15,20 15,10
Heineken 127,00 128,50
Hoogovens 75,70 75,80
Hunter Dougl. 104,80 104,90
Int.Müller 92,00 94,00
KLM 34,20 34,90
Kon.Ned.Pap. 46,70 46,40
Kon. Oüe 142,40 143,10
Nat. Nederl. 75,40 75,60
NMBPostbank 54,00 54,00
Nedlloyd 84,30 84,40
Qcé 62,00 61,10
Pakhoed Hold. 187,50 188,50
Philips 33,80 34,30
Robeco 99,10 98,80
Rodamco 80,20 80,20
Rolinco 99,20 98,90
Ro ento 58,80 58,80
Stork W 55'70 5620klever 150,10 150,40
VeßeztVNU 98,20 98,30ifU- 8 22
Wessanen 74,50 75,30
Wolters-Kluwer 55,70 56,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 76,00 b 77,00b
ACF-Holding 37,70 37,80
Ahrend Gr. c 247,00 247,00
Air Holland 28,30 28,30
Alg.Bank.Ned 37,10 37,10
Asd Opt. Tr. 18,50 18,20
Asd Rubber 5,20 5,20 fAnt. Verff. 410,00
Atag Holde 110,00 110,30
Aut.lnd.R'dam 108,00 104,00
BAM Groep 101,00 e 101,50
Batenburg 106,80 109,00
Beers 120,00 120,00Begemann 175,00 178,00
Belindo 320,50 321,00
Berkels P. 3,90 3,90
Blydenst.-Will. 33,00 32,70
Boer De, Kon. 337,50 337,50
de Boer Winkelbedr. 77,50 78,30
Bols 183,50 186,00
Boskalis W. 18,20 17,50
Boskalis pr 20,90 20,20
Braat Beheer 44,60 44,60
Breevast 16,70 16,70
Burgman-H. 3300,00f3300,00a

Calvé-Delft pr 850,00 805,00 d
Calvé-Delft c 1010,00 974,00 d
Center Parcs 56,70 57,00
CSM 81,70 82,00
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 195,00 195,00
Claimindo 310,50 311,00
ContentBeheer 25,80 26,20
Cred.LßN 47,10 46,50
Crown v.G.c 115,50 115,80
Delft Instrum. 52,80 54,00
Desseaux 236,00 a 236,00e
Dorp-Groep 37,50 37,50
Econosto 427,50 428,50
EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 128,50 133,00b
Flexovit Int. 95,50 95,80.
Frans Maas c. 118,50 119,00
Furness 131,50 131,40
GammaHolding 99,90 101,00
Gammapref 5,70 5,70
Getronics 32,20 32,20
Geveke 52,00 53,00
Giessen-de N. 295,00 a 282,00
Goudsmit Ed. 403,00 402,00
Grasso's Kon. 120,50 120,80
Grolsch 142,00 145,00
GTI-Holding 231,00 228,00
Hagemeyer 111,00 111,50
HAL Trust B 14,60 b 14,70
HAL Trust Unit 14,60 14,60
H.B.G. 209,00 210,00
Hein Hold 109,00 111,50
Hoek's Mach. 185,00 185,00
Heineken Hld 109,00 111,50
Holl.Sea S. 1,27 1,30
HoU. Kloos 545,00 545,00
Hoop Eff.bk. 11,40 11,20
HunterB.pr. 4,00 3,45
ICA Holding 14,10 13,00aIHC Caland 48,80 48,80
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek 29,20 29,10
Ing.Bur.Kondor 625,00 629,00
Kas-Ass. 43,90 43,50
Kempen Holding 15,20 15,20
Kiene's Suik. 1435,00 1435,00
KBB 89,50 89,50
KBB c. 89,50 89,50
Kon.Sphinx 145,70 150,00
Koppelpoort H. 343,00 340,00
Krasnapolsky 208,50 208,50
Landré & Gl. 68,00 67,80
Macintosh 46,20 46,40
Maxwell Petr. 665,00 665,00
Medicopharma . 63,00 63,00
Melia Int. 6.60 6,60
MHVAmsterdam 48,00 48,00
MoearaEnim 1180,00 1175,00
MEnimOß-cert 15200,00 15400,00
MoolenenCo 26,70 27,00
Mulder Bosk. 68,20 68,20
Multihouse !0,30 10,60
Mynbouwk.W. 390,00 389,00
Naeff 30°.00
NAGRON 49,00 49,20
NIB 591,00 590,00
NBM-Amstelland 18,70 18,60
NEDAP 375,00 e 392,00b
NKFHold.cert. 342,30 344,50
Ned.Part.Mij 44,50 44,60
Ned.Springst. 9600,00 9600,00b

Norit 49,10 48,50
Nutricia gb 89,50 90,00
Nutricia vb 96,20 97,00
Nijv.tCate 107,50 106,80
OmniumEurope 14,10 14,00
Orco Bank c. 76,00 75,80
OTRA 221,00 222,00
Palthe 109,00 109,00
Pirelli Tyre 27,80 f 27,70
Polygram 37,30 37,20
Polynorm 118,00 118,50
Porcel. Fles 175,00 175,00
Ravast 45,50 45,80
Reesink 77,30 77,00
Riva 54,20 54,20
Riva (eert.) 54,00 53,50
Samas Groep 76,70 76,70
Sarakreek 29,40 29,30
Schuitema 1360,00
Schuttersveld 49,90 50,50
Smit Intern. 71,50 71,00
Stßankiers c. 25,70 25,60
Stad Rotterdam c 49,00 49,50
TelegraafDe 102,70 103,00
TextTwenthe 373,00 370,00
Tulip Comp. 46,80 46,00
Tw.Kabel Hold 151,60 152,80
Übbink 98,60 98,20
UnionFiets. 42,00 43,30
Ver.Glasfabr. 361,00 364,00
Verto 84,80 86,00
Volker Stev. 83,00 83,00e
Vredestein 22,80 22,60
VRG-Groep 76,50 75,00
WegenerTyl 225,00 225,00
West Invest 24,00 25,00b
Westlnv.wb. 127,00 127,50
Wolters Kluwer 220,00 221,00
Wvers 46,00 47,00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,80 37,80
ABN Aand.f. 74,80 74,80
ABN Beleg... 60,20 60,20
ALBEFO 51,90 52,00
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 239,00 239,00
Alliance Fd 10,30 10,30
Amba 47,50
America Fund 304,00 304,00
Amro Eur.F. 74,00 73,90
Amro Far E.F. 63,70 63,30
Amro Neth.F. 78,20 78,50
Amro N.Am.F. 62,20 62,30
Amro Obl.Gr. 155,00 155,10
Amvabel 74,40 74,40
AsianTigersFd 66,20 65,50
AsianSelFund 48,30 50,50
Bemco Austr. 49,00 50,00
Bever Belegg. 6,05 6,10
BOGAMIJ 105,50 105,50
CLN ObLWaardef. 101,50 101,60
Delta Uoyd 44,50 44,50
DP Am. Gr.F. 27,20 26,70
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H0U.8.T.1 8,50 8,50
EMF rentefonds 59,60 59,70
EurAss. Tr. 9,90 9,90
EOE DuStlnF. 304,00 304,00
EurGrFund 66,20 65,60
Euro Spain Fd 9.00 9.00
Florente Fund 101,80 101,80

Gim Global 50,40 50,70
Groeigarant - ],38
Hend.Eur.Gr.F. 226,00 227,00
Henderson Spirit 67,80 68,50
Holland Fund 77,00 77,00
Holl.Obl.Fonds 117,50 117,50
HolLPacF. 108,00 107,90
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 48,90 48,80
Intereff.Warr. 314,40 313,50
Investa part 84,50 84,70
Jade Fonds 176,30 176,30
Japan Fund 26,50 26,50
Jap.lnd.Alpha Fd 11200,00
JapanRot. Fund yen 9300,00MalCap.F. $ 8,60 8,60
Mees Obl.Div.Fonds 98,20 98,20
MX Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1400,00 1390,00
NedufoA 131,00 131,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMBDutch Fund 41,70 41,30
NMB Global F. 49,00 49,00
NMB Oblig.F. 35,50 35,40
NMBRente F. * 103,50 103,60NMB Vast Goed 36,60 36,70
Obam, Belegg. 229,50 227,00
OAMFRentef. 12,45 12,50
Orcur.Ned.p. 47,10 47,10
Pac.Dimens. 104,80 b 105,50
Pac.Prop.Sec.f. 45,90
Pierson Rente 101,80 101,90
Postb.Belegg.f. 52,60 52,60
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,30 73,50
Rabo Obl.div.f. 48,70 48,70Rabo Onr.g.f. 83,90 84,00
Rentalent Bel. 132,80 132,80
Rentotaal NV 31,00 31,10
RG groen 51,00 50,50
RG blauw 50,00 50,20
RG geel 49,50 49,40
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 90,00
Sci/Tech 18,00 18,00
Technology F. 17,60 17,60Tokyo Pac. H. 253,00 d 250,00Trans Eur.F. 85,50 85,80Transpac.F. 436,00 430,00
Uni-Invest 110,00 110,00
Uruco Inv.F. 79,50 79,50
Unifonds 37,30 37,30VWN 60,00 60,00
Vast Ned 125,20 125,30
Venture F.N. 38,70 39,00
"NV 82,70 82,90
VSB MixFund 51,40 51,40WBO Int. 69,80 70,00
WereldhaveNV 197,50 . 197,00Yen Value Fund 89,90 89,90
ZOM Florida $ 45,40 45,40
Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98,60 98,603'/_ EngWarL 31,70 31,20
Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,28 1,28
AUied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 66,50 66,50
Amer. Expres 29,00 29,00
Am.Tel.&Tel. 41,50 41,40

Ameritech 62,00 62,00
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 26,40 26,40
Atl. Richf. 116,70 116,70
BAT Industr. 6,95 a 6,95a
Bell Atlantic 50,80 50,80
BellCanEnterpr 38,60 38,40
Bell Res.Adlr 0,20
BeU South 55,20 55,30
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,00 17,00
Boeing Comp. 81,60 81,50
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,10 16,10
Citicorp. 23,00 23,00
Colgate-Palm. 63,00 63,00
Comm. Edison 32,80 32,80
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 20,50 20,50
Dai-Ichi Yen 2410,00
DaiwaSec. yen 1710,00 1680,00
Dow Chemical 63,00 63,00
Du Pont 40,00
Eastman Kodak 40,50 40,50
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 138,00
Exxon Corp. 46,50 46,50
FirstPac.HKs 1,45
FluorCorp. 43,40 . -
Ford Motor 46,60 46,60
Gen. Electric 68,10 68,30
Gen. Motors 48,70 48,70
Gillette 56,00 55,00
Goodyear 34,30 34,30
Grace & Co. 29,40
Honeywell 98,30 98,30
Int.Bus.Mach. 116,25 117,50
Intem.Flavor 64,75
Intern. Paper 51,40 50,40
ITT Corp. 55,80 55,80

K.Benson © 5017,29
Litton Ind. 75,10 75,10
Lockheed 35,00 35,00
Minnesota Mining 82,30 82,30
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,00 61,00
Morgan $ 37,40 37,40
News Corp Auss 10,20 10,20
Nynex 85,80 85,80
Occ.Petr.Corp 27,20 27,20
Pac. Telesis 45,60 45,60
P.& O. ® 6,30 6,30
Pepsico 70,20 70,00
Philip Morris C. 42,80 43,00
Phill. Petr. 26,30 26,30
Polaroid 42,00 42,00
Quaker Oats 47,00
StGobinFfr 595,00 590,00
Saralee , 28,50
Schlumberger 55,20 55,20d
Sears Roebuck 35,75 36,00
Sony (yen) 48,80 48,80
Southw. Bell 56,30 56,30
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 34,00 34,00
Texaco 57,25 57,25
Texas Instr. 42,50 42,25
TheCoastalC. 33,00 33,00
T.I.P Eur. 1,75 1,75
Toshiba Corp. 1110,00 1080,00

Unidanmark DX 300,00 301,00
Union Carbide 19,50
Union Pacific 70,00 70,00
Unisys 14,50 14,50
USX Corp 33,80 33,80
US West 36,50 36,40
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 34,70 34,70
Woolworth 64,20 64,20
Xerox Corp. 48,50 48,50

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 45,00 44,50
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 77,50 77,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 218,50 218,00
Boeing Corp. 152,00 152,00
Can. Pacific 32,00 32,00
Chevron Corp. 128,00 125,50
Chrysler 26,00 26,00
Citicorp. 42,00 42,00
Colgate-Palm. 116,00 116,00
Control Data 33,50 33,50
Dow Chemical 117,50 117,50
Eastman Kodak 75,00 75,00
Exxon Corp. 87,00 86,00
Fluor Corp. 85,00
Gen. Electric 127,50 127,00d
Gen. Motors 90,00 89,30
Gillette 102,00 101,50
Goodyear 65,00 65,00
Inco 46,80 46,80
1.8.M. 215,60 216,50
Int. Flavors 120,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Lockheed 65,00 65,00
Merck & Co. 156,00 155,50
Minn. Min. 154,00 154,00
Pepsi Co. 130,20 129,80
Philip Morris C. 81,00 77,00
Phill. Petr. 48,00 48,50
Polaroid 71,50 71,50
Prpcter&G. . 142,00
Quaker Oats 94,00
Schlumberger 103,00 102,50
SearsRoebuck 66,50 66,50
Shell Canada 57,80 57,80
Tandy Corp. 62,00 62,00d
Texas Instr. 78,00 76,50
Union Pacific 132,50 132,00
Unisys Corp 29,50 29,50
USX Corp 63,00 62,50
Varity Corp 3,90
Westinghouse 130,00 130,00
Woolworth 120,00 120,00
Xerox Corp. 83,00 83,00

Certificaten overig
Deutsche B. 777,00 785,00
Dresdner B. 415,00 d 416,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 284,00 287,00
.Nestlé 8800,00 8850,00
Siemens 723,00 728,00

Warrants
Akzo " 17,40 17,60'Bogamij 5,90 5,90
Falcons Sec. 25,20 25,70

K.L.M. 85-92 77,00 77,00
Stßankiers b 0,76 0,70

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,20 12,20
10/2ABN 87 95,50 95,50
13Amev85 98,00 98,75
10Amev85 103,00 103,00
11Amev 86 93,50 93,50
10/2Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 94,50 94,50
5% Amro 86 90,00 90,00
AmroBank wr 9,10 9,00
Amrozw 86 72,00 72,00
9BMH ecu 85-92 96,75 96,75
7 BMH 87 94,70 94,70
lO'/sEEG-ecu 84 99,00 99,00
93/iEIB-ecu 85 96,25 96,25
12/2HIAirLF 96,25 96,25
11'ANGU 83 100,00 100,00
2'ANMB Pb.B6 84,00 84,25
NMB Postb.war. 85,50 87,00
83/4Phil. 86 96,50 96,50
6% Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 95,50 95,50
7 Rabo 84 94,70 94,70

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,80 5,70
Bredero aand. 24,00 25,00
Bredero eert. 23,00 23,00
11 Bredero 24,00 23,80
LTVCorp. 1,40 1,30
5Nederh. 68-78 24,50 24,50

Parallelmarkt
Alanheri 26,90 25,50
Berghuizer 42,00 43,00
Besouw Vanc.. 58,50 59,50
CBI Barin Oc. yen 2100,00 2100,00
Comm.Obl.F.l 95,10 95,20
Comm.Obl.F.2 94,70 94,30
Comm.Obl.F.3 95,10 95,20
De Drie Electr. 30,10 30,30
Dico Intern. 114,00 114,00
DOCdata 20,00 f 22,00
Ehco-KLMKl. 41,50 41,50
E&L Belegg. 1 73,80 73,70
E&L Belegg.2 74,90 74,80
E&L Belegg.3 76,70 76,70
Free Rec.Sh. 34,50 34,30
Geld.Pap.c. 77,00 77,40
Gouda Vuurv e 108,50 107,00
Groenendijk 37,00 37,30
Grontmij c. 199,00 198,00
HCA Holding 55,60 56,00
Heivoet Holding 60,30 60,30
Hes Beheer 262,00 270,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,80 3,75
InterviewEur. 6,90 6,90
Inv. Mij Ned. 48,50 f 48,70
Kuehne+Heitz 50,00 51,00
LCI Comp.Gr. 16,30 16,20
Idem 8 st. 0,65 0,65
Melle 293,00. 300,00
Nedschroef 134,00 136,50
Nevas st.(cert) 0,82 ' 0,83

I Nevas st.(cpref) 0,67 0,70

Neways Elec. 9,60 9,70
NOG Bel.fonds 30,80 30,80
pan pacific 10,50 11,00
Pie Med. 13,80 13,70
Poolgarant 10,00 10,00
SimacTech. 18,20 18,10
Sligro Beh. 57,00 57,00
Verkade Kon. 400,20
VHS Onr. Goed 13,50 13,00
Weweler 77,30 77,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c okt 125,00 275 3,50 3,60
akzo c okt 140,00 253 0,90 0,90 -
akzo p okt 120,00 185 5,00 a 4,60 'akzo p okt 125,00 200 7,80 7,26
coc c jun 290,00 383 3,30 3,80
coc c jun 295,00 598 1,70 1,90 ,'
coc p jun 285,00 199 2,70 2,10 .
coc p jun 290,00 552 5,00 4.00
goud c aug 430,00 220 0,90 a 0,50
gist c jul 30,00 234 4,40 ' 4,30
gist c jul 35,00 159 1,20 1,30a*gist c okt 35,00 177 2,50 2,5Q
hein c jul 130,00 200 2,20 a 2,90
hein c okt 130,00 183 4,20 5,00 ,
hoog c jul 80,00 286 1,80 1,80
hoog p jul 75,00 238 2,50 a 2,30 ■kim c jul 35,00 295 1,20 1,60 'kim c okt 35,00 226 1,90 2,20 .
kim p 093 35,00 337 5,80 5,20 o
knp p jul 42,50 290 o,Boa 0,50 -knp p okt 45,00 500 2,10 a 1,90
nedl p jul 80,00 178 2,60 a 2,50
nedl p jul 85,00 281 4,90 4,50
natn c jul 70,00 190 6,60 6,90
natn c jul 75,00 159 2,80 b 2,90
natn c okt 80,00 387 2,20 2,30
phil c jul 35,00 445 1,00 1,30
phil c jul 37,50 341 0,50 a 0,40
phil c okt 32,50 160 3,60 4,00
phil c okt 35,00 385 2,10 2,50
phil c okt 37,50 354 1,20 1,40
phil c okt 45,00 500 0,30 0,40
phil c jan 37,50 164 2,00 2,30
phil c 093 30,00 458 10,60 11,00.
phil. c 094 45,00 424 6,00 6,10
phü p okt 35,00 519 2,50 2,30
phil p 093 30,00 511 3,50 3,20
phil p 094 45,00 260 11,20 10,80
olie c 092 135,00 196 23,50 23,70
olie p jul 145,00 15fr 4,00 3,80
olie p okt 135,00 700 2,20 2,10 a
olie p okt 140,00 727 3,90 4,00
olie p 091 105,00 169 1,40 1,20
unil c jul 145,00 152 8,30 7,60
unil c jul 150,00 153 4,50 4,30
unil c okt 150,00 217 8,00 8,20
unil c okt 160,00 205 3,30 3,30
unil p jul 150,00 187 2,90 2,40
voc p jul 40,00 205 3,60 a 3,00

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

Op zoek naar vaste voet in Europa

Mitsubishi blijft
aan Volvo denken

Van onze redactie economie
TOKIO - De hoogste baas van
Mitsubishi Motor Corporation,
Hirokazu Nakamura, maakt er
geen geheim van dat hij in Euro-
pa nog steeds wil samenwerken
met Volvo. Tegen éen kleine
groep Nederlandse journalisten
zei hij: „De Zweedse fabrikant is
een van de kandidaten, waarmee
we een 'joint venture' zouden
willen aangaan. Maar er zijn
meer opties. Een beslissing heb-
ben we nog niet genomen, maar
Volvo heeft een goed imago. We
zijn in ieder geval met Volvo in
gesprek." Ir A. Deleye van Volvo
Car bv sprak dat onlangs tegen.
Volgens Deleye zijn de verken-
nende gesprekkenmet Mitsubis-
hi enkele weken geleden opge-
schort in afwachting van de con-
sequenties van de samenwer-
king tussen het Zweedse AB
Volvo en het Franse Renault.

Nakamura omschrijft de toe-
komst van de Japanse auto in
Europa als 'onzeker. „Ik weet
nog niet hoe het in Oost-Europa

zal toegaan. Dat is een eorme
markt nu het communisme daar
zo verrassend snel afbrokkelt.
Maar ik weet zeker dat de con-
currentie moordend zal zijn."
Meer nog is men in Japan be-
ducht voor de Europese eenwor-
ding per 1992 en de mogelijke
importbeperkingen voor Japan-
se produkten. Vandaar dat Mit-
subishi in Europa een stevige po-
sitie wil veroveren, samen met
een Europees merk als bijvoor-
beeld Volvo.

„Wij verkopen nu jaarlijks
220.000 auto's in Europa. Wij be-
grijpen niet goed dat Japanse

auto's in Europa ondergewaar-
deerd worden. Inferieur zijn
onze produkten bepaald niet.
Soms zijn ze zelfs superieur.
Daarbij zijn onze prijzen lager
dan die van vergelijkbare Euro-
pese modellen. U confronteert
mij steeds met ons imago-pro-
bleem. Zegt u me nu maar eens
hoe ik dat moet oplossen. Dat
probleem hebben we in Amerika
helemaal niet. Integendeel."

Mitsubishi is evenals andere Ja-
panse merken als Toyota en
Honda bezig zich te manifeste-
ren in de hogereklasse. De dezer
dagen in Japan geïntroduceerde

'Diamante' ('Sigma' in Neder-
land) is daar een voorbeeld van.
De auto moet concurreren met
de BMW 525 en de Mercedes 300.

„Maar we willen ook nog een gro-
tere wagen maken in de geest
van de Lexus en de Infinity. We
weten nog niet wanneer, maar
zon auto komt er zeker." Mitsu-
bishi ontwikkelt zich als een be-
langrijke multinational. Niet al-
leen omvat Mitsubishi 42 ver-
schillende industrieën, ook zijn
er samenwerkingsverbanden
over de hele wereld. In Australië
en in Amerika staan Mitsubishi-
fabrieken. De Japanse dealorga-
nisatie verkoopt Mercedessen in
Japan. Een goed voorbeeld van
de manier waarop Mitsubishi in
de wereld haar vleugels uitslaat
is de 'Diamon Star Motors' fa-
briek in Bloomington (Ulinois).
Het Japanse management over-
heerst hier weliswaar (50 Japan-
se managers tegen 11 Ameri-
kaanse). Maar de 'Board of direc-
tors' bestaande uit vier Japan-
ners en vier Amerikanen wordt

aangevoerd door een Ameri-
kaanse voorzitter, Lino J. Piedra.

De fabriek is een 'joint venture'
tussen Chrysler en Mitsubishi.
Sinds 1970 onderhoudt Chrysler
een relatie met de Japanse fa-
briek. In dat jaar introduceerde
Chrysler de Mitsubishi-produk-
ten op de Amerikaanse markt.
De gloednieuwefabriek beleefde
haar officiële opening in novem-
ber 1988, tegelijk met het debuut
van de eerste produkten: de Mit-
subishi Eclipse en de Plymouth
Laser, beide min ofmeer identie-
ke sportcoupé's. Diamond Star
heeft een beeldmerk dat de dia-
manten ster van Mitsubishi en de
diamant van Chrysler beide sym-
boliseert. Op de aandrijf-unit na
worden de auto's geheel in Bloo-
mington geproduceerd. De fa-
briek is vrijwel geheel geroboti-
seerd. Niettemin vinden er drie-
duizend mensen uit de directe
omgeving werk. Een dergelijke
aanpak streeft Mitsubishi ook na
bij de eventuele samenwerking
met Volvo in Europa.

Vereniging Effectenbezitters lanceert alternatief
Alweer nieuw plan

overname Macintosh
Van onze redactie economie

HEERLEN -De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft
Macintosh en grootaandeelhouder DSM een alternatief voor-
gelegdvoor het omstreden plan, waarmee onder meer de direc-
tie het bedrijf wil overnemen. De kern van het voorstel is dat
alle zittende aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld
risicodragend deel te nemen in de nieuwe houdstermaatschap-
pij, die alle aandelen van de werkmaatschappij houdt.

Als voordelen van haar plan noemt
de VEB dat DSM haar meerder-
heidsbelang te gelde maakt tegen
de overeengekomen prijs, dat de zit-
tende aandeelhouders kunnen kie-
zen tussen verkoop van hun aande-
len of blijven deelnemen in Macin-
tosh, een aanmerkelijke versterking
van de nieuwe combinatie en een
waarborg voor de continuïteit van
de onderneming. Ook is in de opzet
een fiscale eenheid mogelijk ge-
schapen tussen holding en werk-
maatschappij, wat Macintosh als
een essentiële voorwaarde genoemd
heeft voor de uitkoop.

economie

Alcoholreclame
aan banden

MHAAG (ANP) - ledereen die in
«hoihoudende drank handelt,
?"' zich per 1 september van dit
|? gebonden aan de 'Code voor al-
Jj°lhoudende dranken. Dezee?e bevat gedrags- en reclamere-

rj> Waardoor misbruik niet verder:ae hand wordt gewerkt. Overtre-
lJ>> gesignaleerd door de Stich-
» Reclame Code, kan met een
etc Worden bestraft.

'jj^nisaties van fabrikanten, im-
fth Urs' grossiers> levensmidde-
,fc ndel> slijters en horeca onder-
alk^6ll de code gisteren in Den

T$S- Staatssecretaris Simons van
'jJ*sgezondheid nam het eerste co-
C°ekje in ontvangst.
t Sens de voorzitter van de Stich-
fo? Verantwoord Alcoholgebruik

. % va), drs A. Lems, was de branche
>fe t-°t de code genoodzaakt gezien
'Lei§en maatschappelijke verant-"{gelijkheid.
k, dtlie-uitingen mogen niet ge-
Ln' zijn opverhoging van het alco-

-k êebmik als zodanig, staat er in
L^de. Daarom is bij voorbeeld
||. ectievereclame voor een bepaal-
fteS°ort drank verboden en mag er
\m maar voor merken reclame
k n gemaakt. Reclame-uitingen
Lgen ook niet de indruk wekken
'L alcohol geen kwaad kan en

jj- aftiin de ontremmende werking
Ejptizen. Ze mogen geen succes

! jJgereren, niet naar aanbevelin-
\ Van bijvoorbeeld artsen verwij-

'jj0 of de indruk wekken dat het
iik**js tegenkwalen. Reclame voor
'°Pri- mag.niet sPeciaal gericht zijn
C^nderjarigen.
L «e van de vijf drank-reclames op
'J^eten worden voorzien van een
:itjcatieve slogan', zoals 'drink met
w? ■Reclame voor of na een sport-
er strijd, in de bioscoop, het thea-
.ty etl in de disco moet altijd van

slogan zijn voorzien.

Océ op beurs
Zwitserland

VENLO - De aandelen Océ-Van
der Grinten NV worden geno-
teerd aan de beurzen van Zürich,
Basel en Genève. De onderne-
ming probeert zo de mogelijkhe-
den voor beurshandel in Océ-
aandelen te vergroten. Op dit
ogenblik is ongeveer vijfprocent
van de aandelen in Zwitserse
handen. De notering in Zwitser-
land houdt verband met de be-
langrijke rol van dat land als fi-
nancieel centrum en leidt tot la-
gere transactiekosten voor Zwit-
serse beleggers.

Groei Schiphol blijft achter bij prognoses
SCHIPHOL - Het financiële resul-
taat van deN.V. Luchthaven Schip-
hol over 1989 gaf weliswaar een on-
verwachte stijging te zien, maar de
toename van het vervoer bleef ach-
ter bij de prognoses. Na twee jaar
van sterke groeimoest Schiphol ge-
noegen nemen met een toename
van het passagiersvervoer met 4,5
procent en een groei van het vracht-
vervoer met 1,3 procent. Die toena-
me was begroot op respectievelijk 7
en 6 procent. De groeivan Schiphol
bleef in vergelijking met de belang-
rijkste concurrenten sterk achter.

Vorig jaar maakten 15,7 miljoen
luchtreizigers gebruik van Schip-
hol. Het luchtvrachtvervoer steeg
tot ruim 582.000 ton, terwijl het aan-
tal commerciële vliegtuigbewegin-
gen met 'slechts' 2,5 procent toenam
tot ruim 191.000. Aan de tegenval-
lende groei liggen volgens de direc-
tie van de N.V. Luchthaven Schip-
hol incidentele factoren ten grond-slag, zoalshet verzadigd raken vande Europese vakantiechartermarkten de opheffing van een aantal door-
gaande diensten van de Canadese

luchtvaartmaatschappij.
De groei van het vrachtvervoer
bleef het sterkst achter bij de ver-
wachtingen.
De groei van Schiphol blijft duide-
lijk achter bij de belangrijkste con-
currenten. In passagiersaantallen
gemeten groeiden de twee luchtha-
vens Orly en Charles de Gaulle bij
Parijs het sterkst met 10,5 procent.
Zürich noteerde in passagiersaan-
tallen een groei van 8,2%, Rome 6,8
%, Stockholm 6,2 % en Londen
(Heathrow, Gatwick en Stansted)
4,6 %.

"De vertrekhal van Schiphol 'verwerkte' vorig jaar door 15,7 miljoen luchtreizigers.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.020-/22.620-,
vorige ’ 22.060-/ 22.620 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.220, vorige ’ 24.260 laten. _
Zilver: onbewerkt ’ 280-/ 350 vorige

’ 280-/ 350; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.doUar 1,815 1,935
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5,31 5,6.
canad.dollar 1,54 1,65
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,90 113,90
engelse pond 3,05 3,30
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) 120,00 126,00
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) 130,50 135,00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,88125-1,88375
antill.gulden 1,0350-1,0650
austr.dollar 1,4360-1,4460
belg.frank (100) 5,4695-5,4745
canad.dollar 1,59375-1,59625
deense kroon (100) 29,520-29,570
duitse mark (100) 112,610-112,660
engelse pond 3,1845-3,1895
franse frank (100) 33,385-33,435
griekse dr. (100) 1,0975-1,1975
hongk.dollar (100) 24,0750-24,3250
ierse pond 3,0120-3,0220
ital.lire (10.000) 15,290-15,340
jap.yen (10.000) 124,61-124,71
nwzeel.dollar 1,0765-1,0865
noorsekroon (100) 29,175-29,225
oostenr.sch. (100) 16,0300-16,0130
saudi ar.ryal (100) 50,0750-50,3250
spaanse pes. (100) 1,8000-1,8100
surin.gulden 1,0350-1,0750
zweedse kr. (100) 31,015-31,065
zwits.frank (100) ' 133,320-133,370
e.e.u. 2,3100-2,3150

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,30 199,20
id excl.kon.olie 191,60 192,40
internationals 192,30 193,30
lokale ondernem. 204,70 205,50
id financieel 150,40 150,80
id niet-financ. 258,50 259,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 264,50 265,70
id excl.kon.olie 244,70 245,70
internationals 268,00 269,40
lokale ondernem. 259,50 260,50
id financieel 201,90 202,40
id niet-financ. 315,70 317,10
Stemmingsindex (1987=100)
"algemeen 119,30 120,00
internation 106,70 107,20
lokaal 121,60 122,30
fin.instell 110,20 110,50
alg. banken 104,70 104,60
verzekering 116,50 117,40
niet-financ 125,00 125,8aindustrie 129,40 129,80
transp/opsl 127,80 129.10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond dé
volgende koersen tot stand (tussen.
haakjes delaatste notering van dezelf"
de dag):
Akzo 118,40-119,00(118,40)
Kon. Olie 143,10-144,00(143,10)
Philips 34,30-34,60 (34,30)
Unilever 150,50-152,00(150 40)
KLM 34,90-35,20 (34,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2816.65 1153.27 211.58 1023.65Hoogst 2876.19 H65.18 214.16 1040.57Laagst 2812.62 1149.18 211.14 1021.44Slot 2870.49 1162.52 213.97 1038.59Winst/
verlies +49.57 +9.78 +2.70 +14.47
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Kontakten/Klubs
Privéhuis
Donna

verhuisd van 045-227734
naar 04746-5826.

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

20-04 uur. 045-416143
Regina van de"Jachthut"

Jonge volsl. vrouw
ontv. thuis

045-729101
Pas geopend privéhuis

Byou
ontvangt u in

romantische sfeer.
Inl. 04746-5826. Zeer
discreet. Privéparking.

Tevens exclusieve kamers
te huur voor koppels.

Nieuw
Mandy en Suzie ook zat. en
zon, af 10.00 u 045-721759.

Nieuw:
Rianne privé
ma-za 13.00-01.00 uur

045-230789.

Nieuw Escort
vanaf 19.00 uur

045-324481

Op vrijdag 1 juni a.s.
zal ons kantoor gesloten zijn

wegens 25-jarig bestaansjubileum.
Accountantskantoor ’. Schmeits b.v.

[*. Sittard

____^^_^^T
____"*! " M _____■ ■■" m"C ' ___ fl Ifl r ¥1v J k fl

* Keuze uit meer dan 125 stuks

* Minimaal ’1750,- inruil voor iedere auto
(mits kenteken 3 mnd. op naam)

* 1 jaar garantie op occ. jonger dan 4 jr. GRATIS

* Elke occasion 12 maanden A.P.K.

* Zonder inruil extreem hoge kortingen

* Financiering zonder eigen geld snel geregeld

__i HtT _^ T l _^^_JTTTv_^M
___PB-_WkB_VSRVQ____-ftßl__H

____________________________MM M-HÉ_É__fe__W__H_V_W_^__H_V__Mri■ fluun _£_!■ flrri l*n* i'aH'iu■■mmh ETflf9fl!flß9_fft(H
il
ilil
I

COMBI ZIJLSTRA I
FOTO-VIDEO «AUDIO. i. H
SONY CCD-F 250 VIDEO 8 _
Eenvoudige bedieningvoor perfecte opnamen met |NU ONDERDE 20007|
ondermeer: "6x motorzoom .JÊÊÊIh I

i GESPftEBE BCTALINC 1 éÊÊ^^SL W- ■>. V \ iltfilff8^"", mog£luk ■yrj_ ! WfêÊiÈb, '-■■■ 'Wkwï

JT^ ZIJLSTRA 1
B Saroleastraat 60, Grotestraat 28,

fl fl Heerlen Valkenburg H
en natuurlijk: uw kleurenfoto's in 1 uur met de
kwaliteit van de vakman

LimburgsDagbladmpiccolo's
Van maandag t/m vrijdag

van 8.30-17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO voor het

Limburgs Dagblad
Bgl telefonisch opgeven

045-719966

. — - — v

De komende weken mag u 'm best iets
teveel op oranje afstemmen.

mÊmmmmmmm^mmmmSÊÊË MËËÊÊÈÊËÊÈËÈÈÈËËÈÈÊÈËÈËIËËËÈÈÈÈÈÊk iüi "HUP HOLLAND HUP" feest- f\ C\(\
p. mk slinger lengte 1.70 m. ■!■

' ' ■. : ■ ■■ . V: ■ "

______S2__f?v': ~^-^££fóS-ft gaMaa-BB I I t J7^_|j.yA^pgs^gggggggg i Jm

directe opname. 1 jaar Hema-garantie. _______MË_Lfi_M_____k___k_4________________ iCTITÏÏT*KtI f]P IF
g9^t7Q.Q 37 cm beeldbuis- Met infrarood afstandsbediening, 32 voorkeur- __L_L4_Ul yu Ul UL

JL Ov/_T" zenders, on-screen display en sleeptimer. 1 jaar Hema-garantie. zo herkent vaanbiedingen in de Henna
l

m
HEMADe normaalste zaakvan dewereld—. ~A

Zoveel Sanders-comfortkan zelfe
déze meneer niet weerstaan.
■

&_&____! ' j^Jf .^x^::::

&i_|: Ü|a /■% A. "1— ■ O j< < Sfeervolle 2+ 3 - zitscombinatie, bekleed
t^ÈÊÈÊIÈÊÊÊÊÊËÈ W?Z$» DriWCCrStaariDarG _£ + J^ZlltCrS met onderhoudsvnendelijk Lamara in ver-

fillllllNP^ '^ _»-».-__«*" _r* -m schillende kleuren. Ook in andere stoffen.
ij^Jl|| l|l|i ||f VOOr HOS £6£il _£UUUf Banken ook los en als fauteuil leverbaar.

1§ Ook als u, zoals deze meneer, heel bijzondere eisen aan com- Meubelstad. Zoals afgebeeld l///>
Romantisch 2 + 3-zits bankstel bekleed c _. i__ i _. o j j ___»„ *,„:i ■

met het onderhoudsvnendehjke Lamara. foft Stelt' komt SanderS U daarln VOOr Êen PnkJe tegemoet.
Leverbaar in verschillende stoffen. Ook
los en als fauteuil. IQQQ Met deze ongekend comfortabele 2 + 3-zitters. Die zitten
Zoals afgebeeld J. X 7 'ï*

*,^a_ï,^'WL^ (en uggen) zo lekker dat u metéén verkocht bent.

Daarbij hebben we ze bekleed met een speciale, onderhouds- __
illliiÉ vriendelijke stof. Dus als meneer 'ns een keer vergeet HR

Moderne 2+ 3 - zits bank in diverse zn schoenen uit te trekken, is er geen vuiltje aan de lucht. flflflMH_lflflflflflflflfl____l
bekledingsstoffen. Banken ook los en als J Jij_J Bifl W.£\ >J
IS2SST- 1999,- U TREFT 'T BIJ SANDERS

'uni l*9o'3 Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig t/m ■>y_^~--^

KERKRADE, VALKENHUIZERLAAN 20. TEL. 045M15990; DONDERDAG KOOPAVOND; 2? PINKSTERDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.

I _,
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'Zilveren' Krediet Registratie

'BKR brengt
meer heil dan
problemen'

een fe Nederlander die weleens
eeft jening heeft aangevraagd bij
■haat °f een financierings-
heeft aPPiJ of iets op krediet
b6(j 'gekocht bij een postorder-
het röf' staat geregistreerd bij
'UT' reau Krediet Registratie
Sec A125 Jaar staan daar alle

V-ens over de kredietwaar-
eenH van de Nederlander in
e6r. opgeslagen. Komt
lirie b^ de Dank om een le-
e6r° af te sluiten, dan worden
bjj l ziJn gegevens opgevraagdnet BKR. Dit bureau bestond

25 jaar.
Als ;vaniemand al van net bestaan
Cln BKR afweet, dan is diens
Saar, Van de instelling door-
bel n°gal negatief. In het goed
*oi> gde gebouw in de BetuwedaLeen zwarte lijst liggen. Sta je
vQorrtenmaal °P' dan kun Je net
g6t °-e rest van je leven wel ver-

in werkelijkheid doet het
<W niets meer dan het tegen-
eis „ elkaar zetten van inkomen
Qlre ild' met daarbÜ eventuele
bet plmatigheden in het terug-

"Er is helemaal Seen
altyVe lyst en bovendien wordt

geregistreerd wanneer
loSt d z"n leningen heeft afge-
beld>>n wordt diegene afge-
bet 'Zegt P'CM. Duijndam, di-
ICre r̂ van de Gemeentelijke
stün'etoank in Den Haag en be-C,. van net BKR.
vQor °mt nog bij dat iedereen
k^j- een tientje zijn gegevens op
leer agen, via zijn bank. Wan-
Wft jemand het vermoeden
v°ort. at er iets niet klopt, bij-
U at Peeld. Zo kan het gebeuren

om onverklaarbare rede-
rij et *n American Express card
te ho Van het Postorderbedrijf
Schotren krijgt dat je een voor-
VaH „m°et betalen, terwijl je je
**!_ .,6*en 'kwaad' bewust bent.
%k van het BKR kannelderheid bieden.

Signaal
*iet■UiVjofSeiopen jaar werd ruim 7
Va-n b keer gebruik gemaakt
gistr|t' 6Vens van de Kredietre-ve6r 3nGn Dagel«ks wordt onge-
dekt o keer informatie ver-
pats h anken, financierings-
% ncvappijen, postorderbedij-
-ofBaiviriVate label- en credit-card-
kr°owat,ies' warenhuizen en
bfmj^nkelbedrijven maken ge-
*JJH 2

Van de gegevens. Daarmee
eigen " meteen verplicht hun
N o ormatie ook door te ge-
uUreaiiP- dle.manier beschikt het
>redi~i<

ln Tieltover nagenoeg alleHet B^nsacties.'n het heeft de pricacy hoog
Ss HVa?ndel staan. De gege-
uerbpri -c bank of het postor-yf krijgt, zijn alleen de

kl a n°odzakelijke. Wanneer
'ant zelf zyn gegevens op-

vraagt, krijgt hij alles in te zien.
Om gegevens te krijgen moet de
kredietverstrekker over een spe-
ciaal telefoon- en deelnemers
nummer beschikken, moet hij
een code weten die iedere week
wisselt en moet hij het eigen
BKR-alfabet kunnen hanteren.

Ook de Consumentenbond is te-
vreden over het privacyregle-
ment van de centralekredietregi-
stratie. „Het BKR brengt meer
heil dan dat het problemen op-
roept. Een consument heeft
soms iemand nodig die 'ho
roept", zegt A. Kropff van de
Consumenten Geldgids. „De
BKR is verder heel neutraal.Als
het bureau meldt dat meneer x
één keer twee maanden niet
heeft betaald is het aan de ban-
ken om daar een conclusie uit te
trekken. Bank a zegt 'zon man
wil ik niet, bank b misschien
wel".

#P.C.M. Duindam, di-
recteur Gemeentelijke
Kredietbank Den Haag.

Rode cijfers
Ondanks de preventieve wer-
king die er van het BKR uitgaat,
komen jaarlijks ongeveer 50.000
mensen door kredietverlening in
de rode cijfers terecht, schat
Duijndam. „Dat zijn er 50.000 te

veel, maar er valt weinig meer
aan te doen. Er is dan toch te
slordigkrediet verleend èn geno-
men. Ik ben ook bang dat er
voorlopig geen daling in dat ge-
tal op zaltreden. Er is een nieuwe
golf in opkomst door de credit-
card-cultuur. Daar moet nodig
voor gewaarschuwd worden".

Nederland is een van de weinige
landen met een systeem zoals het
BKR. Alleen lerland en West-
duitsland hebben een soortgelijk
systeem. In Groot-Brittannië is
ook een centrale kredietregistra-
tie, maar die geeft in plaats van
objectieve gegevens een subjec-
tief advies. Alleen de negatieve
informatie komt naar buiten. In
landen als Zweden en Denemar-
kenzijnbankgegevens juist weer
strikt geheim. Alleen onderling
wisselen de banken gegevens
uit.
In oktober gaan de verschillende
bureaus overleggen hoe ze in het
Europa zonder grenzen samen
kunnen werken. In principe
moet het danmogelijk zijn datje
als Nederlander geld leent bij
een Italiaanse bank. Maar die
moet dan wel eerst met het BKR
bellen èn vervolgens de nieuwe
gegevens ook doorgeven aan het
BKR.

consument

Vet in koffie verhoogt cholesterolgehalte

Reclame Code
Commissie
treedt op
tegen
misleiding

Vetten in koffiebonen'kunnen een aanzienlijke verhoging
van het cholesterolgehalte veroorzaken. Dit blijkt uit on-
derzoek van de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Bij
koffie die gezet wordt met een papieren filter blijven deze
vetten achter in het filter.

Set was al bekend dat zogenaamde keteltjeskoffie of boerenkoffie,
baarbij de koffie met water wordt opgekookt, cholesterolverhogend

en filterkoffie niet. Hoe datkwam, was tot nog toe een raadsel.

öe onderzoekers in Wageningen lieten een aantal proefpersonen zes
lang iedere dag een puddinkje eten waarin koffievet, in de

v°rm van een extract uit kookkoffie, was verwerkt. Het cholesterol-
gehalte nam bij deze groep personen toe mét 23%. Ter vergelijking:
het eten van een extra portie slagroom van een kwart liter per dag
heeft hetzelfde effect.

Jfadat ze gestopt waren met het eten van dit soort puddinkjes, zakte
"et cholesterolgehalte binnen een paar weken tot het gewone peil.

Set onderzoek verklaart waarom in Scandinavische landen het drin-gen van koffie lange tijd zon invloed had op het cholesterolgehalte:
kookkoffie was er van oudsher favoriet.

" Wie kookkoffie drinkt, krijgt ook de vetten uit
de koffiebonen binnen.

Helft klachten over
reclame is gegrond

Regelmatig verdwijnen er
reclamespotjes van radio en
tv en advertenties uit bla-
den, omdat de reclame is
veroordeeld door de Com-
missie. ledere particulier
kan gratis en ieder bedrijf
tegen betaling van 500 gul-
den, een klacht indienen bij
de Reclame Code Commis-
sie. In het afgelopen jaar be-
handelde de Commissie 398
klachten, waarvan ruim 50
procent gegrond bleek te
zijn.
Al ruim drie maanden missen we
in het Ster-blok de trommelende
speelgoedkonijnen. In dit recla-
mespotje hielden deze konijnen
een voor een op met trommelen
tot er nog eentje overbleef: een
konijn 'gevuld' met een Duracell
batterij...
Een man uit Maasbergen diende
een klacht bij de Reclame Code
Commissie tegen deze Ster-spot
in. De Commissie veroordeelde
daarop deze reclameboodschap.
Met als gevolg dat de adverteer-
der, Duracell Benelux NV, de re-

clame van de buis moest halen.
Aan het einde van het spotje
werd een batterij getoond metdaaronderde tekst 'Duracell gaat
tot vijf maal langer mee dan ge-
wone batterijen. Deze tekst is
volgens de commissie mislei-
dend. „Duracell is een alkaline
batterij en die batterij met gewo-
ne batterijen te vergelijken, is ap-
pels met peren vergelijken endus misleidend", legt mr P.E.C.Ancoin-Kors, directeur van deStichtingReclame Code uit.
De' Stichting Reclame Code
werd in 1964 opgericht. Alle
groepen die met reclame te ma-ken hadden, adverteerders, re-clamemakers, media en consu-
mentenorgansiaties, besloten ge-
zamenlijk dat het beter was re-
gels te maken, zodat de reclame-
makers niet in excessen zouden
vervallen. De organisaties zijn
niet alleen de oprichters, maar
ook de financiers van de Stich-
ting. „Voor de makers was en is
het een rustgevend idee dat er re-
gels zijn waar ook hun concur-
rent zich aan moet houden", al-
dus Ancion.
„Overigens zou de overheid in-

grijpen, wanneer de brancheor-
ganisaties dat niet zouden doen.
Het is daarom handiger en beter
de zaken in eigen handente hou-
den."

Wanneer een bedrijf of een parti-
culier een klacht indient, duurt
het twee tot drie maanden voor
de zaak is afgehandeld. Soms- vorig jaar waren dat 80 van de
465- neemt de Commissie de
klachten niet in behandeling.De
voorzitter van de Commissie, in
de meeste gevallen een rechter,
kan een kjacht weigeren, wan-
neer hij vindt dat de klacht van te
weinig belang is of wanneer hij
de klacht op het eerste gezicht
ongegrond acht.

Ruim de helft van de klagers zijn
particulieren. „En die worden
steeds mondiger en bewuster,
waardoor hun klachten steeds
vaker gegrond worden ver-
klaard", zegt Ancion.
Maar er zijn natuurlijk ook ge-
noeg voorbeelden van klachten
die de Commissie als ongegrond
heeft bestempeld. Een mevrouw
uit Uden diende begin dit jaar
een klacht in tegen het spotje van

Choq, waarin een jongen, aange-
kleed als een volwassen yuppie,
via zijn antwoordapparaat hoort
dat zijn vriendinnetje er vandoor
is. Naargeestig gaat hij op zoek
naar nog aanwezige Choq die hij
uiteindelijk in een kluis achter
een schilderij vindt. Hij begint
de lachen en schenkt genietend
een glas cholademelk in. De
klaagster vindt dat in de recla-
meboodschap over de gevoelens
die optreden wanneer iemand uit
je leven verdwijnt, wordt heen-
gewalst.
„De Commissie achtte de klacht
ongegrond, omdat deze reclame-
spot niet in strijd is met de basis-
regels. Je moet denk ik ook een
onderscheid kunnen maken tus-
sen iets wat grappig is bedoeld
en iets wat serieus is bedoeld."

Volgens Ancion krijgt de Com-
missie tegenwoordig met steeds
meer zaken te maken waarin het
milieu een rol speelt. „Omdat het
milieu komt er zo snel mogelijk
naast de bestaande codes zoals
de alcohol- en tabakscode een
milieucode. Ik denk dat deze
code er voor het einde van het
jaar is", meldt Ancion.

Bank moet
betalen na

misbruik pas
Voor het eerst in het be-
staan van de geldautomaat,
moet een grote bank een
cliënte schadeloos stellen,
nadat onbekenden duizend
gulden uit 'de muur' had-
den gehaald met haar bank-
pas en pincode.

Deze uitspraak van de geschil-
lencommissie voor het bankbe-
drijf is opmerkelijk. Verzoeken
om schadeloosstelling werden
altijd afgewezen, omdat mis-
bruik zonder de pincode te ken-
nen onmogelijk is. De klant moet
dan onzorgvuldig gehandeld
hebben door de code aan iemand
te vertellen of door een briefje
met het nummer achter te laten
in de portemonnee. Alleen bij
een technische storing is debank
aansprakelijk.

Volgens de geschillencommissie
van het bankbedrijf, die de bank
vorige week verplichtte tot scha-
deloosstelling, kon in het bewus-
te geval de bank niet aanneme-
lijk maken dat de klant onzorg-
vuldig was geweest. „Dat kan
ook nooit", zegt een woordvoer-
der van de Consumentenbond.
„Zowel bank als klant kan niet
bewijzen of er al dan niet sprake
was van onzorgvuldig hande-
len".

Uit de uitspraak mag niet gecon-
cludeerd worden dat de klant nu
optimaal beschermd is tegen
misbruik van bankpas en pinco-
de, meent de Consumentenbond.

Kattebak-
vullingKNP

bekroond
De 'Puik Fris' kattebakkorrels
van deKNP in Maastricht zijn op
een beurs in Neurenberg be-
kroond met de 'European Pet
Product Award'. KNP maakt
deze kattebakvulling van de res-
ten die bij papierproduktie over-
blijven.
Deze prijs werd toegekend door
het 'Business Magazine Pets
Europe' voor de beste industriële
bijdrage aan natuur, milieu en
leefklimaat. Volgens de jury le-
vert de KNP-kattebakvulling
een actieve bijdrage aan het be-
houd van het milieu. Met iedere
kilo papieren kattebakkorrels,
bespaart men minimaal driekilo
aan afval.

Natuurprodukt met culinaire mogelijkheden
Meer waardering voor lamsvlees

In het buitenland geldt Ne-
derlands lamsvlees als een
delicatesse, in ons eigen
land wordt het nog altijd
niet naar waarde geschat.
De Nederlandse consump-
tie bedraagt tot nu toe nog
circa 800 gram per hoofd
van de bevolking per jaar.
Verwonderlijk, want kwali-
tatief gezien doet lamsvlees
absoluut niet onder voor an-
dere vleessoorten. Het is
bijzonder smakelijk en
biedt culinair legio moge-
lijkheden. Dat benadrukte
Chr.W.C. van Gisbergen,
voorzitter Voorlichtingsbu-
reau Vlees, bij de officiële
opening van het 'seizoen'
van dit niet-seizoensgebon-
den produkt.
Het lijkt er op dat het lamsvlees
langzaam maar zeker meer be-kendheid krijgt. In restaurants
zien we vaker lamsbout, -filet,
-rug of -zadel op de kaart staan.Het aantal verkooppunten is zo-
danig gestegen dat men momen-
teel bij een op de drie slagerijenterecht kan voor een 'puur-na-
tuur produkt' van hoge kwaliteit.De 'kritische' consument lijkt de
vooroordelen over lamsvlees -
waarvan men vaak denkt dat het
sterk smaakt- te verliezen.
Het lamsvlees dat de Nederlan-
dereet is helaas vaak van buiten-
landse afkomst. Kwalitatief niet
slecht, maar klassen minder danhet Nederlandse lamsvlees, dat
voor een groot deel naar het bui-
tenland gaat.
In Frankrijk is men verzot op
onze Texelaar, meer dan de helft
van de totale Nederlandse export
gaat naar dit land. Ook Italië,
België en Luxemburg importe-
ren er veel van.

Een ander argument dat voor
meer consumptie van deze vlees-
soort pleit: lamsvlees is niet be-
paald vet. Het karkas is welis-
waar licht bedekt met onder-
huids vetweefsel, maar het vet in
de spierweefsels is gering. De
smaak mag er ook zijn. Niet
sterk, maar aan te duiden als
'pré-salé', licht gezouten doorhet

grazen van de dieren op de licht
.ziltige weidegronden van Texel
en Holland.
Lamsvlees is niet, wat velen mis-
schien zouden denken, het vlees
van pasgeboren lammetjes. Het
is het vlees van stevige, uit de
kluiten gewassen Texelaars, Fle-
volanders of Swifters, derasaan-
duiding voor dieren die schoon
aan de haak tussen twintig en
vijfentwintig kilo wegen.
Mager lamsvlees kan net als het
zogenaamde grootvlees als zadel
of bout gebakken, geroosterd of
gebraden worden. Het kan ook
als vulling dienen voor bijvoor-
beeld flensjes of als pastei in
combinatie met granen, fruit, ha-
ricots verts, roergebakken
groenten of kruisbessenpuree.
Kortom er kan met lasmvlees
fantasievol gecombineerd wor-
den.

"De voorzitter van het Voorlichtingsbureau Vlees, Chr. van Gisbergen, kijkt toe bij het
aansnijden van een gebraden lamsrug met achterbouten.

(ADVERTENTIE)

t^o&i§ U Het enige echte
£%%it Grieks
Ë M il Specialiteiten-
\.£jsbjs Restaurant

* mmm
is gevestigd in Heerlen

Dautzenbergstraat 17C, 6411 LA Heerlen Tel. 045-719544
Dagelijks geopend van 16.30 - 23.30 uur

76108 Afhalen is mogelijk.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / I

Nic. Dassen aanhangwagens Dakdekkersbedrijf Adams ri^_P_^____Ö7ïrnï^!_Mi Lenders Onroerend Goed Rijwielzaak Beckers
Verk., verh.,repar., speciaalbouw. on- Autorijschool Ger Scheyen Voor al uw dakwerkzaamheden of repa- PllT M L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfs- Barrier 81, 6343 RA Klimmen, tel:
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10 BOVAG-erkend, tel. 045-415601, 27 ratie van schoorstenen Vraag vrijbl ' makelaardij, tax. Adres: O.L. Vrou- 04405-3422. Evt. accessoires + repa-
Kerkrade, tel. 045-455088/452501. jaar een begrip. J. v. Maerlantstr'. 21, offerte. 045-726716 Amerstr 4 wepl. 25 Voerendaal. Tel. 045-750612. ratie-

-6416 TV Heerlen. „ , Bude TaxiAanhangwagens Jo Knops Dakservice H. Arndts Ro i.
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- * Inspektierapporten/adviezen * on- Alrinrarin / Rin Rn<s<_ ' ctnSLhnl „oJÏ?,40

?9?S"TerSSSe9Zuid Verkeersschool Leo Cremers S+^ Makelaarskantoor van Werseh Nijs van Bijnen brommers-rijwielen vervoer. .195 bittert, iel. U449U urn.
vrachtauto, stenen * isolatï. Desoewéns? me triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX Bemiddeling bij aan: en verkoop taxa^ Gazelle * Raleigh * Batavus * Sparta *

"u/ nohokonccon R U bus- aaphangw. opl. All chauff.dipl SXsTsche bereken? en Hou Hoensbroek. !es- bem^hng bi. hff?,e"
9,?- Giant * Peugeot * Vespa * Puch *,W. DabekaUSSen B.V. Reeweg '139

y
Land

M
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Flirt
«rtiêm', ook de titel van zijn
."eest recente album, zou het
< est kunnen worden geïnterpre-
k erd als een flirt met de klein-
-2p n?t. Aan het eind van de jaren
o*stig0*stig rook hij daar al even aan
P de Antwerpse academie,
j.°ordat hij pianist werd bij Jo-
e© Verminnen. 'Raymond op

Vai+ fascinerende fluistertoon',
Soh Jonan Anthierens dit even
achfre a*s SUDUeme project kern-
jfttig samen, daarmee vooraljoelend op de kracht van Van
if, t Groenewouds voordrachts-
QU«St.

aat dit onmiskenbare talent

van deze volbloedzanger straks
verder ontwikkeld worden, zoals
menigeen vermoedt en hoopt?

Raymond durft daar geen con-
crete voorspellingen over te
doen. „Er is al zo vaak gezegd dat
ik veel meer aandacht zou moe-
ten besteden aan mijn mogelijk-
heden als acteur. Ik wil dat mis-
schien ook wel, maar de echte

motivatie ontbreekt. Laat datbeestje in mij maar langzaamgroten, is min of meer mijn op-vatting. Die zou anders zijn als iknog een jong beginnend artiestzonder werk op een klam zolder-kamertje was, maar zo eentje benik niet meer. Zolang ik van mijnmuziekkan blijven leven, kies ikhever voor de geleidelijke ont-plooiing".

Heimwee naar de geweldige po-
pulariteit, zoals hij dierond 1980
beleefde, heeft Raymond van het
Groenewoud in het geheel niet.

Hij kijkt op afstand met genoe-
gen naar de hem zo bekend voor-
komende rage rond Clouseau
dan wel naar voorman Koen
Wauters, maar is blij geen mid-
delpunt meer te hoeven zijn van

een dergelijke hausse in geliefd-
heid.
„Je loopt in zon periodesoms ze-
ker op wolken en je ijdelheid
wordt best gestreeld, maar je
wordt het allemaal eenkeer moe.
Omdat je nergens kan komen
zonder dat je lastig gevallen
wordt en omdat je zoveel te ma-
ken krijgt metmensen van wie je
niet weet of het goed met jou
voor hebben of dat ze alleen
maar aan de kassa denken. Voor-
al dat laatste, het telkens in twij-
fel moeten trekken van iemands
integriteit, is heel vervelend. Ik
ben blij van die zorg af te zijn.
Bomvol hoeft voor mij niet meer,
bij gezellig vol ben ik meer ge-
baat".

Hits kleine Vlaamse 'chansonreus' op verzamelalbum

Muzikale flirt van Raymond
Van onze showpagina-redactie

ÖRUSSEL - Raymond van
het Groenewoud, de kleine
Vlaamse chansonreus, is
helemaal in de ban van zijn
herkansingen. In de Brus-
selse Jetstudio's' neemt hij
ten behoeve van een verza-
'"elalbum zijn grootste hits
Van weleer op. Zijn aange-
boren melancholie kan de
j*U veertigjarige, in het
«russelse Schaerbeek- ge-
boren, cabaretier nooit lang
°hderdrukken. „Ik kan nu
senmaal moeilijk baden in
<je sfeer van 'Ik ben zo blij

ik leef. Waarom weet ik
eigenlijk niet eens, want ik

mezelf nooit. Mu-
*tek is voor mij niets andersdan een gevoelszaak", stelt

dié niet wil ont-
kennen dat hij zo nu en dantoch in het opgewekte re-
pertoire ('Meisjes', 'Vlaan-
derenBoven') zijn mannetje
staat.

ch ja, die energie is er soms
t ?t> maar dat is niet mijn identi-

Dat geef ik tegen-
woordig als solist meteen af door
J^et het lied 'Ontevreden' te ope-en. E>an js hei (je zaal (jjj-ect dui-
"eüJk dat ze te maken heeft meten beetje lastig ventje, dat ont-man is van alle glamour en glit-, r- Een heel enkele keer echter
*an zon eerste dreun te hard
vVerkomen, heb ik inmiddels er-
j^en. Zo kwam er laatst na af-
°P een vrouw naar me toe om

Za Lmee te delen dat net allemaal
.° hopeloos was. Daar was ik zelf
erbaasd over, want het is na-
j^rlijk niet mijn bedoeling om
/*leen maar wanhoop en zelf-
moordplannen op te roepen".

"Raym,ondvan het Groenewoud: „Die energie is er soms wel, maar dat is niet mijn identi-teitskaartje".

Terugblik
Dat zijn eerstvolgende platen-
project juist een zorgvuldig op-
gepoetste terugblik is op de wil-
de jaren rond 'Je veux de I'a-
mour' is ook niet zijn schuld. „De
platenfirma kwam met dat idee
van een 'Best of-album aanzet-
ten, met de bekende commercië-
le motieven. En omdat ik niet zo
verschrikkelijk tegendraads ben,
heb ik mijn medewerking toege-
zegd. Ik meende dat het accepta-
bel was omdat mijn optredens
met m'n band nog altijd een
mengeling zijn oud en nieuw.
Die successen van vroeger op-
nieuw opnemen was voor mij
wel een voorwaarde. De herinne-
ring aan die tijd mag wel iets be-
tekenen, maar we hebben toch
ook rekening te houden met de
actualiteit".
De tijdrovende herkansing zal
wat hem betreft uitdraaien op
een behoorlijke 'ontpolijsting'
van zijn bekendste werk(en).
„Eens te meer ben ik er achter
gekomen dat we destijds te lief
zijn geweest. Het had allemaal
veel rauwer moeten zijn. Als ik
met een groep speel fantaseer ik
toch het meeste weg bij een ste-
vige, funky aanpak".
Tegenover het plezier van het
verbeteren staat voor hem de
eeuwige frustratie van het gemis
aan 'esprit' in de studio. „Con-
tent zal ik nooit kunnen zijn, om-
dat ik in zon ruimte mijn schil-
derij niet kan maken. Het blijft
altijd een kunstmatige situatie,
waar ik niet goed raad mee
weet", aldus Raymond van het
Groenwoud, die zijn verzamelal-
bum zal aanvullen met een nieu-
we single getiteld 'Ik ben de
man. „Wat voor een nummer dat
is? Zeker geen serieus lied.
Noem het een tongue in check
macho song. Wat zou het anders
kunnen zijn?"

show

Ontmoeting in Maastricht leidt tot samenwerking

Freek schrijft show
voor Liesbeth List

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT - De cabaretier
Preek de Jonge gaat schrijven
v°or de zangeres Liesbeth List.
to hetkomend seizoen brengt de
zangeres, die in de loop van de ja-
ren steeds meer afstand heeft ge-
komen van het repertoire van de
klassieke vedette, een nieuwe
tour de chant in de theaters.
Daarin past volgens haar de keu-
ze van Freek de Jonge. Hij levert
twintig minuten repertoire.
Liesbeth List: „Ik ben er ver-
schrikkelijk blij mee. We hebben
elkaar min of meer toevallig ont-
boet tijdens een optreden in
Maastricht. Daarbij kwamen we

* gesprek. Toen bleek dat er op
de een of andere manier contact
?ntstond en het gevolg is dat ik

* mijn nieuwe theatershow
Werk van Freek opneem."
Liesbeth is met haar huidige pro-
gramma 'List Nu!' anderhalf sei-
nen onderweg geweest, waarbij
Je sterk uiteenlopende nummers
wacht. Naast oude musical-stuk-ken van Annie M.G. Schmidtvoerde ze enkele stevige num-mers uit in het cabaret-genre. Ze
soos tevens enkele monologen

zonder muzieken diekant wil ze
sterker benadrukken in het nieu-
we programma.
„Freek wees me ook op een tekst
van Brei van wie ik uiteraard al
het werk ken en de meeste chan-
sons heb gezongen. We hebben
dus ook over Brel-vertalingen
van zijn hand gesproken."
List heeft ook gekozen voor
werk van Peter van Straaten, be-
kend als tekenaar van kritisch-
karikaturale platen, en als schrij-
ver van korte verhalen, strips en
columns. Gevestigde cabaret-
auteurs als Jan-Simon Minkema
en Boudewijn Spitzen zullen
wellicht ook in haar programma
vertegenwoordigd zijn. Het is
echter nog te vroeg om exact aan

te geven wat ze zal doen op het
podium.
„Ik probeer een programma te
maken in de sfeer van het caba-
reteske chanson. Hansvan Willi-
genburg heeft de muziek uitge-
kozen. Ik verwacht dat we in ja-
nuari 1991 in première gaan."
Liesbeth List wordt aan de vleu-
gel weer begeleid door Rob van
Dijk, een broer van Louis. Met
hem werkt ze al geruime tijd.
De naam van de nieuwe show is
nog niet bekend. Liesbeth List:
„Wat me spontaan te binnen
schiet, is : 'List en Omstreken,'
maar misschien wordt het heel
wat anders."
Op de televisie is Liesbeth List
op zaterdagavond voorlopig voor

de laatste keer te zien bij RTL
Veronique als vast jurylid in de
finale van het programma
'Showmasters' van Sandra Ree-
mer. Daarinvalt ze op met een af-
gewogen oordeel, waarin ze ele-
gante kritiek en gevoeligheid
niet schuwt." Freek de Jonge

" Liesbeth List

'Van geluk gesproken':
humoristische tv-film
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De Nederlandse
speelfilm 'Van geluk gespro-
ken, vanavond om 21.55 uur
op tv 2, is gebaseerd op het ge-
lijknamige boek van Marijke
Howeler. Een aantal uiteenlo-pende mensen in een etagewo-
ning in een Amsterdamse
volksbuurt ZOrgt voor een
mooie schildering van dit bur-
gerlijke milieu. Regisseur van
deze uit 1987 daterende film is
Pieter Verhoeff
De levens van de hoofdpersonen
ontwikkelen zich geheel los van
elkaar en wanneer ze elkaar al
spreken, dan is het alleen op de
trap van het pand. Derode draad
in boek en film is moederliefde,
ofhet ontbreken ervan. Wie geen
liefde heeft gekregen, kan geen
liefde geven, is het motto en dat

wordt op drie manieren uitge-
werkt.

De wat wereldvreemde man al-
leen, die beneden woont, kan
zijn demente moeder niet in huis
nemen en lijdt daar zeer onder.
Het bijstandsgezin boven hem
heeft het niet breed, maar heeft
in de moeder (Marijke Veuge-
lers) een spil, die niet kapot is te
krijgen. Boven wonen dezoon en
dochter van de eigenaar van de
woning, die zelf in het buiten-
land verblijft.

De dochter (Mirjam Sternheim)
leeft een teruggetrokken leven,
waarvan de eenzaamheid wordt
doorbroken door haarliefde voor
een vriend van haar vader. Deze
vrouwengek (Peter Tuinman)
verleidt haar, maakt haar zwan-
ger en laat zich vervolgens niet
meer zien. Het meisje heeft ech-
ter geen moederliefde gehad en

blijkt het zelf dan ook niet te
kunnen geven.

Het snel gemonteerde eerste deel
van de film is volks, humoris-
tisch, druk en snel. Het tweede
deel legt meer accenten op de
trieste kanten van het leven. Erg
evenwichtig is de film er niet
door geworden, maar hij biedt zo
wel 'elek wat wils. Verhoeff
kreeg in elk geval weer de kans
te tonen dat hij filmisch goed kan
vertellen. Bovendien wordt er
vakkundig geacteerd.

De Enschedese Mirjam Stern-
heim redt zich uitstekend, Marij-
ke Veugelers is hartveroverend
en dat geldt ook voor haar twee
dochters en voor GerardThoolen
als fraaie scharrelaar. 'Van geluk
gesproken' was toentertijd overi-
gens de Nederlandse Oscar-in-
zending, maar werd niet genomi-
neerd.

Bananasplit
populair bij
Vlamingen

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Eén op de tien
kijkers van het BRT-nieuws is in
Nederland woonachtig. Bij de
door de BRT uitgezonden
Australische serie Zonen en
dochters is zelfs éénderde deel
van het kijkerspubliek afkom-
stig uit Nederland. Vlamingen
weten het TROS-programma Ba-
nanasplit weer enorm te waarde-
ren; één op de vijf kijkers naar
dit programma komt uit Vlaan-
deren. Dat blijkt uit cijfers van
de dienst Kijk- en Luisteronder-
zoek van de NOS.

NOS en BRT zullen binnenkort
beginnen met driemaandelijkse
rapporteringen over het kijken
naar eikaars tv-zenders in Neder-
land en Vlaanderen. Het onder-
zoek zal worden uitgevoerd door
onderzoeksbureau Aspemar
AGB Belgium N.V. in Vlaande-
ren en door AGB Intomart B.V.
in Nederland. Als een voorproef-
je op het komende onderzoek
publiceert de NOS de eerste uit-
komsten van een in maart gehou-
den steekproef.
Volgens deze gegevens bestaat
het totale publiek van BRT-pro-
gramma's voor 84 procent uit
Vlamingen en voor 16 procent
uit Nederlanders. Vooral BRT 2
mag zich in de belangstellingvan
de Nederlanders «verheugen;
meer dan een kwart van de kij-
kers naar dit station is in Neder-
land woonachtig.
Het publiek van Nederland 1, 2
en 3 bestaat gemiddeld voor 93
procent uit Nederlanders en voor
7 procent uit Vlamingen. Daarbij
heeft de Vlaming een voorkeur
voor Nederland 2; één op de tien
kijkers naar dit net woont in Bel-
gië.
Het 8 uur Journaal op Nederland
2 en 3 trok in maart gemiddeld 2
miljoenkijkers. Vier procent van
deze kijkers zijn zuiderburen.
Andersom bestaat het publiek
van het BRT-journaal voor 11
procent uit Nederlanders. De
conclusie dat dus meer Neder-
landers naar het Vlaamse tv-
nieuws kijken dan andersom,
mag echter niet worden getrok-
ken. Immers, Vlaanderen heeft
een veel kleinere bevolking dan
Nederland (een bevolking van
5,2 miljoen mensen versus een
populatie van 13,3 miljoen).
Als éénprocentvan de Nederlan-
ders naar de BRT kijkt, betekent

dit dus dat hetBRT-publiek voor
meer dan een procent uit Neder-'
landers bestaat. Omgekeerd
geldt dat, wanneer één procent
van de Vlamingen het NOS-jour-
naal aanzet, de totale kijkers-
groepvan het NOS-journaal vooif
minder dan een procent uit Vla-
mingen bestaat.

# Ralph Inbar, presentator
van Bananasplit, bedenkt
ook de onderwerpen voor dit
programma met de 'verbor-
gen camera.

Prijs voor speurders
volksliedjes

HEERLEN - Het echtpaar
Doornbosch, dat al jaren ons
land afstruint om volksliedjes te
zoeken en te registreren, krijgt
dit jaar de Visserneerlandiaprijs
van het Algemeen Nederlands
Verbond (ANV). De prijs be-
draagt 7.500 gulden.
Het echtpaar Doornbosch neemt
de gevonden volkliedjes op de
band op om ze te laten horen in
het NOS-radioprogramma 'On-
der de groene linde.

TROS start nieuwe filmrubriek
Vrouwen volgen
Van Collem op

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - „Zoals Si-
mon van Collem het heeft
gedaan, daar moeten we
niet meer aan denken", zegt
TROS-producent Bert
Meyer. Vrijdagavond start
de TROS om 22.35 uur op
Nederland 2, een jaar na het
overlijden van tv-monu-
ment Van Collem, een nieu-
we filmrubriek: 'Hollywood
Boulevard.

„Een rubriek over nieuwe speel-
films hoort in het TROS-pakket.
Als Simon niet zo plotseling was
overleden waren we met hem
doorgegaan. Uit piëteitsgevoe-
lens jegens hebben hebben we
met de voortzetting van een ru-
briek een jaar gewacht. Dat is
een gevoelskwestie", meent tv-
directeur Cees den Daas van de
TROS.
In de afgelopen maanden is bin-
nen de TROS een redactie ge-
vormd om de formule van de
nieuwe rubriek vast te stellen.
Van buitenaf werd voor inter-
views aangetrokken de freelan-
ce-filmjournaliste Mylène de la
Haye, die ondermeervoor 'Avant
garde' en 'Aktueel' over film
schrijft. Voor Mylène betekent
de nieuwe rubriek haar tv-de-
buut.
De presentatrice vond de TROS
in eigen gelederen: Tineke Ver-
burg van TROS-Aktua. Tineke
zitook in deredactie van de nieu-
we rubriek en ze zal in de toe-
komst studio-interviews gaan
maken. Ook Bert Meyer is als
producent al jaren verbonden
aan TROS-Aktua en aan het tv-
magazine van Linda de Mol. Als
redacteur is ook aangetrokken

Henk Mock, hoofdredacteur van
het blad Preview.

Invalshoek
Meyer: „Een grote invloed van
de informatieve afdeling van de
TROS-tv, inderdaad. Dat zal be-
tekenen, dat we een journalistie-"
ke invalshoek kiezen. Maar
iedere vergelijking met Simon
van Collem gaat mank, want Si-
mon had een unieke, geheel
eigen wijze van onderwerpkeu-
ze".
De titel van het programma Hol-
lywood Boulevard is gekozen
omdat deze beroemdste straat
van filmstad Hollywood onder-
werp is van de introduktie-song
'Celluloid Heroe's' van de pop-
groep The Kings. Hierin worden
de afdrukken van de voetzolen
van beroemde sterren in de trot-
toirs van de Hollywood Boule^
yard bezongen.
In de eerste aflevering is een ge:
sprek met Jan de Bont, de Ne-
derlandse cameraman die in Hol-
lywood carrière maakt, te zien.
Voorts is een reportage gemaakt
op de set van de nieuwe Neder-
landse speelfilm 'My blue Hea-
ven', waarin Blue Diamond-zan-
ger Ruud de Wolff zijn filmde-
buut maakt en waarin verder
Leen Jongewaard en Koen Wau-
ters (van de Belgische groep
Clouseau) meespelen.
Aan iedere aflevering van 'Holly-
wood Boulevard' is voorts een
prijsvraag verbonden waaraan
de kijkers mee kunnen doen.
Het wordt een soort competitie,
waarvan de winnaar of winnares
na een jaar tevoorschijn komt.
Tot 1 oktober zal het programma ,
één keer in de maand op vrijdag1-'-
-avond laat te zien zijn. Na 1 oktor ,
berkomt 'Hollywood Boulevard'
elke veertien dagen op tv.

Animatiefilm
Paul Driessen
onderscheiden

TREVISO - 'De schrijver en de
dood' van Paul Driessen uit Den.
Haag is aangewezen als de beste
buitenlandse film op het anima-
tiefilmfestival Trevisocartoon 90
in het Italiaanse Treviso. Behal-
ve een trofee kon Driessen een
bedrag van ruim 4800 gulden in
ontvangst nemen. Eervolle ver-
meldingen waren er voor 'Pas de
deux' van Monique Renault en
Gerrit van Dijk, die er eerder de
Gouden Beer van Berlijn mee
wonnen, en voor de computera-
nimatiefilm 'Eurhytmy' van de
in Groningen werkende Ameri-
kanen Susan Amkraut en Mi-
chael Girard. Op het zojuist
beëindigde festival werden de
beste internationale animatie-
films sedert 1987 gekozen.
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Executieverkoop
Op donderdag 31 mei 1990 om 11.00

uur vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van

H.J.H. Weusten te Heerlen.
Te koop wordt aangeboden:

een complete café-inventaris
w.o. een stereo-installatie,
barkrukken en twee
tap-installaties met koeling.

De goederen bevinden zich in uitstekende
staat van onderhoud.

De plaats van verkoop is Bokstraat 49,
Heerlen. De goederen zijn een uur voor de
verkoop te bezichtigen. Alleen contante
betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdracht
van de ontvanger van de
Belastingdienst/Ondernemingen, Terra
-Nigrastraat 10, Maastricht. Telefoon
043-468468.

De deurwaarder
belast met executie

Belastingdienst

■

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. jaarrentevanaf 12,2%. Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk
Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

. — 1 ; !

De zeehondencrèche in Pieterburen geelt f" —" "" —» — —
Ja, Ik red een zeehondelevenl Maak mij donateur

zieke zeehonden een kans op overleven. En dat I «nstuure.n acceptgiro t.rwaard. vanL _ I
I Naam I

is van vitaal belang voor ons totale milieu.
| Adres |

Zolang er nog steeds mensen afval storten
| Postcode |

in hun leefgebied zullen wij om een storting . „, .J Plaats |
Op Ons gironummer blijven Smeken. I zonder postzegel opsturen naar: Stichting Zeehondencrèche, I

* Antwoordnummer 950, 9950 Wl Pieteröuren. Giro 8020.
Geef de zeehonden die laatste kans. Word l_ ________ _ — — — — — ______ — —i

donateur van de Zeehonde.ncrèche Pieterburen. Zeehondencrèche piete. b U f e f)

___L _^____L m. È -______ _____ ______ ________ ___________________ _____
_______________r ______ _______________r ______ ______________r ______ _____ _____

___r ___^^^V ___r _____i ___r ______f^____ _■ ______^^^^B

liladalj
Met de Lada 2105 beschikt u over een uiterst is uiterst gastvrij en biedt een royale ruimte **m f^k I
comfortabele en betrouwbare auto voor jaren- voor vijf volwassenen en heeft een ruime koffer- W I *^B TTJ
lang rijplezier. Of unu kiest voor de 1200 of inhoud van maar liefst 350 liter. De Lada 2105 mmAJ%eM M~i
1500 cc viercilindermotor, in een 2105 rijdt u is echter ook een veilige auto door zn kreukzone ~-, EtVn/Teen royale wagen tegen minimale kosten. Naast voor en achter en een veiligheidsstuurkolom. i-Jfc fclNlvifc
een bescheiden brandstofgebruik biedt deze Met zn bescheiden prijs van f 9.995- is de atTTQwagen vele onverwachte extra's. De Lada 2105 Lada 2105 delaagstgeprjjsde auto van Nederland. AU l

INDEZE U
EEN PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS! rKIJ jKLAjbfc j ||

'"n

BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 710$
KERKRADE AUTOMOBIEIBEDRUF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHT AUTOBEDRUF J. VAN AMEIK SIBEMAWEG *" I
TEL. 043-612310, VOERENDAALAUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13,TEL. 045 - 752999 fi
1 Piijzen mcl. BTW enkatalysator, excl. afleveringskosten en ML-behandeling. Wijzigingen voorbehouden. —"

____
i -■- — ; ' ~ ■■' - - r

— Uw badkamer wil zich ookwel hs opfrissen.—TfHill "

Washand. 15x20cm. Douchelaken. 80x150 cm. Amerikaanse badlakens. Zeer royaal van maat: 69x132 cm. '^W^? IL j
pP*' Van 3,95 voor O Van39,95 voor In diversekleuren. Van 39,95 voor 4Q — mSto»~ %

ISSSSBSÊÊSSÊSI — — —'t Wordt steeds leuker bij V&D. -~^f'
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor -doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 Superchamps. Sportspektakel

in zeven delen voor de jeugd. Deel 5.
Presentatie: Chiel van Praag en Bart
de Graaff. (herh.)

16.55 BOf human bondage. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1934 van John
Cromwell. De jonge en arme Bartho-
lomew uit New Vork erft een Brits
landgoed en moet opeens als een
Lord door het leven gaan.

18.20 The edge and beyond. Specta-
culaire sporten.

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

19.25 (TT)Only one earth. Serie over
milieu en ontwikkeling. Afl.: Peru.
(herh.).

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Mig 21. De Russische piloot
Patchenko kaapt een Mig 21 en
vlucht naar VS. Het plan is echter om
hem weer uit te leveren aan Rus-
land...

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine. Presentatie: Hans Emans en El-
semieke Havenga.

21.55 (TT)Van geluk gesproken. Ne-
derlandse speelfilm uit 1987 van Pie-
ter Verhoeff.

23.40 Pin up club. Erotisch magazine.
00.00 Cash. Beleggingsspel live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
00.30-00.35 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.00 Agrarisch Nederland

13.00 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

13.05 Studio Sport. Tennis, Roland
Garros.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Zie het eens anders. Docu-
mentaire over de positie van buiten-
landse meisjes in het Nederlands on-
derwijs, (herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Uitzending van D'66.
19.21 Studio Sport. Tennis, Roland

Garros. Oefeninterland Oostenrijk-
Nederland in Wenen.

20.15 Yvonne van Gennip in Kenia.
Film van het Nederlandse Rode
Kruis.

20.25 Studio Sport. Vervolg.
22.00 Nos-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Charles Groenhuijsen.
22.50 Studio Sport. Nacompetitie be-

taald voetbal.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Alfred Lutter en Ellen Burstyn in 'Alice doesn't live her
anymore'. (RTL Veronique - 21.55 uur)

Duitsland 1
8 >*■!/W Ynter der Sonne Kaliforniens.
deJ.~ anse serie. Afl.: Raus aus"C 2eschaft.
(W ewe9"ng macht Spass.
'Cuastiek- Afl. 9.
'".te S6Ute-
''nst i ast im Scnnee- Das Palace
|Ge^„,Moritz, afl. uit de serie: Hotels -
W.sn clchte und Geschichten. (herh.).
■|Yl" tine Welt für alle. Hundert
:g© nst6rwerke. Vandaag: Erinnerun-
:ahr,.-ai? die Traumzeit, portetten van
h.Oo'9'nals. (herh.).
i u "eute.

11.03 ■Volltreffer ms Glück. Engel-
se speelfilm uit 1957 van John Boul-
ting.

12.30 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. Kinderpro-

gramma.
14.30 Spuk in der Schüle. Australi-

sche jeugdserie. Afl. 8: Der geheim-
nisvolle Gang.

15.00 Tagesschau.
15.03 Gutmanns Erzahlungen. 3-de-

lige serie over de beeldvorming van
devrouw en derelatie tussen man en
vrouw op de televisie in de jaren 60.

15.30 Falsch-Falscher-richtig. Quiz
met Angelika Neumann.

16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie naar een roman van Ja-
nete Clair.

16.30 Die Trickfilmschau. Teken-
films.

16.45 ooKinder im Scheinwerfer-
licht. Kennismaking met de kinderen
die in deeerste Die Kinder vom Müh-
lental de hoofdrol gespeeld hebben.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Einsatz in Manhattan. Serie.

Afl.: Urn Haaresbreite.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die Glückliche Familie. Serie.

Afl.: Titian.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooMoffengriet - Liebe tut, was

sic will. Tv-film van Eberhard Itzen-
plitz. In 1943 ontmoet Tiny in het be-
zette Nederland de Duitse soldaat
Bernd Verspohl. Ze worden verliefd
op elkaar, maar de oorlog staat hun
liefde in de weg. Na de bevrijding
heeft Tiny als 'moffengriet' geen le-
ven meer, en ze besluit naar Bernd in
Duitsland te gaan.

22.10 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Ekstase und Schichsal. Tv-

film van Christopher Nupen over het
leven van de componist Tsjaikovsky
t.g.v. zijn 150-ste geboortedag.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

tln het midden Armemarie Steen in 'Moffengriet - Liebe
ut> Kas Sic will'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Vo0r ren CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant
wit programma

00 -Ü stereo geluidsweergave
■p-p * tweetalig bij stereo-app.
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TELEVISIE
N«H*[jan«J 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

""and 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
' e 5ms«n presenteert. Prinses
feeks TUstraliscne Jeugdfilm uit de
ogil vje £Ucn the Sun van George
?P cpn eis een verwend meisje.

9 ontdekt ze dat haar lief-
Hbe n d® ouders haar geadopteerd
I et hu ' onder rekening te houden
_l6 _ta»„ gev°elens besluit ze op zoek

■30 nlnaar haar echte moeder.A-rvf w°udlopers. Engelse serie.ifö m! 9eesten bij het meer.e.OQ Nieuws.
,'°S pi tak- Animatieserie. Afl. 275.

lijster " Afl,: Plons en de Rodde-

V°°r laiTleleon1aiTleleon- Doe-programma
n Deren- Var>daag: Sieraden

«Ken Elic_'r.\-sresentatie: Danny Verbiest""35i £ Sleuwaegen.
4Qfikenlie en Adr'aan en de ver-
Hiaa" stad- Nederlandse serie van
j^nTr^Van Toor metBas en Adriaan
'°0 F«rtlAfL 26: De stad Atlantis.

96 Aüst als of the world- 12-deli-Vgn ai k'iscne d°cumentaire-reeks

"«V^S? Falzon'Deel 1: Carnaval

lNr?ile^.edelin9en en programma-

«O.Qq
% GÜthort- Duitse misdaadserie.

im onderzoek. De dochterSwp.Tr Wilbrandt is op een avond96|übrilie?. Later vindt hÜ een los-
I 'er. De Wilbrandts zijn niet rijk,llllllli.,

maar een tante is bereid het geldvoor
te schieten. Diens bankier haalt haar
echter over de politie in te schakelen.
Aansl.: Baraka-trekking.

21.35 Krokant. Culinair magazine.
Hoofdthema: Soepen. Presentatie:
Nest Mertens.

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

sen.
22.45-22.50 Coda. Schatplichtig, van

Leonard Nolens.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programa

ARD/ZDF

11.00 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-
nationale Franse kampioenschap-
pen, vanuit Parijs. Commentaar:
Eberhard Figgemeier en Hermann
Ohletz.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dem.

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

17.50 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-
rie. Afl.: Der Fremde in der Hütte.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-

rie. (Vervolg).
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««Die Volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Presentatie: Carolin Rei-
ber.

20.10 ZDF Sport extra. En heute-jour-
nal.

22.10 Kontext. Wie im Himmel so auf
Erden, verslag van de Katholikentag
in Berlijn.

22.55 ZDF sport extra. Met Tennis:
Internationale Franse kampioen-
schappen, vanuit Parijs, samenvat-
ting.

23.15 Natalia. Franse speelfilm uit
1988 van Bernard Cohn. Frankrijk
1940: Natalia Gronska, dochter van
Poolse Joden, droomt van een cariië-
re als actrice. Het lukt haar een rol te
bemachtigen in een film van regis-
seur Paul Langlade.

01.10 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mirte; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100 3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93 7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 132.
19 00 Buren. Australische serie. Afl.

364 Paul heeft het met Susan over
haar rol in Clive's plan. Susan en Cli-
ve moeten, tot hun schrik, dekomedie
langer dan verwacht opvoeren.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

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

Traiathlon van Geel; Rond Rik, de
mémoires van Rik de Saedeleer;
Autosport; Paddock. Aansl.: Ver-
keerstip.

België/RTBF 1
-16.15 Vacaturebank. 16.30 Noubaven-
ture, kinderprogramma met de teken-
films Les Schtroumpfs, Kinderfilm en

Naturimages. (herh.). 17.30 Campus
show, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Conflits. 18.00 Les années cour de
coeur, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Toute la gomme. 18.30 Jamais deux
sans toi, magazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, actualiteiten. Aansl.: Paarden-
koersen. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.10 C'est a voir, reportage en
discussie. Presentatie: Pierre Mathias.
21.40 Baraka, spelprogramma. 21.45
Le tiroir secret, 6-delige serie. Afl. 6: Le
retour. Colette Lemarchand weet nog
niet wat zij wil met de charmante Fran-

co. Hij probeert haar te overtuigen met
hem mee te gaan naar Itali'e. Dan belt
haar man, die acht maanden geleden
begraven is, 0p... Aansl.: Télé 21 è la
une. 22.50 Coup de film. Filmmagazi-
ne. Presentatie: Terry Focant. 23.10
Paardenkoersen, Weerbericht en laat-
ste nieuws. 23.35 Bourse, beursberich-
ten. 23.40-23.50La pensee et les hom-
mes, filosofisch magazine.

"Rik De Saedeleer in
'Sportavond'. (België/TV 2 -
20.00 uur)

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

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

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

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

18.00 Journaal.

18.15 Prijzenslag.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Are you being served.
19.20 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin.
20.25 Jaap Aap.
20.40 All in the family.
21.10 De keus van Koos.
21.55 Alicedoesn't live here anymo-
re. Amerikaanse speelfilm uit 1974
van Martin Scorsese. Na de dood van
haar man gaat een vrouw, achterge-
bleven met een zoon en zonder geld,
op zoek naar een beetje geluk. Bur-
styn kreeg voor deze rol een Oscar
voor de Beste Actrice.

23.50 Journaal.
00.00 Monsters. Amerikanse griezel-

serie.
00.30 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia.
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 1.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Afl. 7. (herh.).
11.50 Schooltelevisie.
12.25 Kontraste.
13.10-13.25 AK-zwo. (herh.).
15.50 Teletekstoverzicht.
16.15 One world. Discussie.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 10.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-Eff. Vrijetijdsmagazine.
22.30 Sport im Westen extra. Tur-

nen.

22.50 Rückblende. Documentaire ■over de 115 jaar geleden gestorven "Eduard Mörike, schilder en dochter.
23.05 «Kein Frieden unter den OM- :
venbaumen. Italiaanse speelfilm uit i
1950 van Giuseppe de Santis. Wan- :
neer de arme Francesco Dominici na i
de oorlog in zijn geboortedorp terug- j
keert, blijkt zijn hele bezit gestolen te i
zijn door de rijke Agostino Bonfiglio. ;

00.45 Laatste nieuws. Aansl.: AK- ■
ZWO.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes, filoso-
fisch magazine. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 Le rêve d'lcare, 12-
-delige documentaire serie over de ge-
schiedenis van de luchtvaart. Afl. 11.
(herh.). 20.55 Carré noir. Babel, lettre a
mes amis restés en Belgique, autobio-
grafische documentairefilm van Boris
Lehman. deel 1. 23.45-23.50 Weerbe-
richt, laatste nieuws en
beursoverzicht.

TV5
16.05 Tennis a Roland-Garros. 19.00
Montagne. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Carnets de
Route. 20.55 Objectif sciences. 21.30
Découverte. 22.00 Journal Télévisé et
Météo. 22.35 Sacrée Soiree. 23.55-
-00.55 Ex Libris.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Radio I
Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.07Tijdsein. (17.30 Nws). 18.57
Metterdaad hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.03
Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
mance. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 Van-
daag... donderdag.

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

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise inthe
morning. 7.04 Ronduit music-tirne.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 De avondspits.
19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53Het

levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek uit de Barok. Muz.
voor viool, viola da gamba en kla-
vecimbel. 10.30 Orkestpalet. 12.35
In de schaduw van de meesters.
12.10 Promenade: London Sinfo-
nietta. 13.00Nws. 13.02Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise: Kerk-
muziek. 14.30 Telekaart. 16.00
Over componisten gesproken.
17.00 Jacco's keus.lB.oo Nws.
18.02 CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Radio Symfonie Orkest met piano.
21.30 Voorbij de tijd: Muziek uit
1904. 22.30-24.00 Voor het stil
wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
*> Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-
"jvoor de vrouw.
45-11.00 TV-fruitmand. Verzoek-
Mramma met geestelijke liederen,
hj-sentatie: Heleen van Dijk.
;°-13.05 Nieuws voor doven en

5> Mag ik 's met je praten. Van-
Don Stephens van Jeugd met

[J* Opdracht, (herh).?° Ronduit muziek. Gospelmu-ziek. Antarctica. 2-delige natuurdo-
«^entaire. Afl. 1: De laatste grens.
7® Torn Sawyer. Serie. Afl. 30: De
"T*' op de som.
i* (TT)Kinderkrant. Gevarieerd
i^dprogramma.
■,2 ""Journaal.
I?0 Tijdsein 1. Nieuws en actualitei-

■.^ Avonturenbaai. Canadese
Mdserie. Afl. 14: Hoge ambities.
;ark Taylor blijkt een talentvolle me-

te zijn. Maar er worden al
"esters verkocht, voordat het on-
Ij^oek is afgerond.
8"0 ""Journaal.
r® Ronduit Radar. Jongerenma-

;'6 Campbells. Canadese serie.
[5 7: De ongrijpbare Mr. Smith. Mr.
d
enry Smith is een slimme dief, be-

|, le9er en een expert in het ontsnap-

\fi Bunkeren. Alternatief actualitei-
JO,nPr °gramma.
i|J:5 De natuur in Australië. Serie
■^documentaires. Afl.: Australië
fc^'in isolement.
C 0Open cirkel. Praatprogramma
ïfo.Wim de Knijff. Vandaag: Open-
b 1l?' n de opvoeding.
|j'° Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.
fi* Wit begint, zwart wint? Dick. Ves over het verdwijnen van hel-
toon' 11 de westerse cultuur,
i ° Journaal.
n„.

23.10-23.55 Kanaaltunnel. Docu-
mentaire over de economische gevol-
gen van de tunnel tussen Calais en
Dover.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 57. :
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus fy- :

sische technologie. Les 10.
14.40 Turnfest-Magazin.
15.00 Eine Welt für alle. Wieviele =Menschen kann die Erde sich leis- ;

tem? Debat uit de Bergen-conferentie ;
over de jaren '90.

15.45 Kontraste.
16.30 Schlag urn Schlag. De ge- {

schiedenis van het dirigeren.
17.00 Situation. Wir und die Kinder. E

Afl. 2: Ein geschenktes Jahr, Tanja na :
de niertransplantatie.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische j
technologie. Les 10. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Matt und Jenny. Abenteuer in ■Ahornland, Kanada 1850, serie. Afl. ■8: Der Deserteur.
18.52 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. :
19.30 Schlaglicht. Met thema van de j

week.
20.10 Agatha Christie. Detektei j

Blunt, serie. Afl.: Knisternde Blüten. ■De Python Club schijnt de uitvalsba- ■sis van een bende valse munters te i
zijn. En inderdaad stuiten Tommy en i
Tuppence bij hun speurwerk op veel iverdachte personen.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn !
Neun.

21.15 Guten Abend. Amusements- j
programma met artiesten, live vanuit j
Bad Bergzabern. Presentatie: Hans- ■Ulrich Stelter.

22.15 Der Mann aus dem Westen, j
Amerikaanse speelfilm uit 1958 van i
Anthony Mann. Na een treinoverval !
vallen Link en nog twee reizigers in i
handen van de bandieten. Het blijkt i
datLink vroeger deelvan deze bende i
heeft uitgemaakt. Link doet alsof hiji
zijn oude werk weer opgenomen i
heeft.

23.50 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Léven op leeftijd.
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10Wereldwijzer. 14.00 De
sterren. 14.30 Werk zoeken., werk
vinden. 15.00 Meer over minder.
16.00 Schlagerfestival. 17.00 Die-
renmanieren. 17.40 Basiscode 3
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten.lB.oo Nws. 18.10
Kinderforum. 18.20 Uitzending van
het CDA. 18.30 Astrologica. 19.00

Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Van quantum tot quark.
21.00 Het Griekse vuur. 21.30-
-21.45 Slapen kun je leren.

SSVC
13.00 Rod, Jane and Freddy
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 In the Making.
14.45 Colombo.
16.00 Children's SSVC.
16.15 OWLTV.
16.35 Eyespy.
17.00 Docurama.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 The Kon-Tiki Man.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment. /
19.05 Little and Large.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 Army Lives.
21.15 The equalizer.
22.00 News andweather.
22.30 Making News.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine,
met elk half uur RTL aktuell.

06.05 Du schon wieder. Amerikaan-
se serie. (herh.).

06.30 European Business Channel.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Ragazzi. Muziekprogramma

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

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

te RTL Orkest.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

serie. Afl.: The fisch watchers.
(herh.).

15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Killer Instinkt, (herh.).

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Quincy. Amerikaanse serie.

Afl.: Der letzte der Giganten, (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Opfer
der Gewalt.

20.15 Heiratsannoncen. Amerikaan-
se tv-film uit 1986 van Don Taylor.

22.00 Stern TV. Magazine met Gün-
ther Jauch.

22.30 Das Model und der Schnüffler.
Amerikaanse serie. Afl.: Ein Kinder-
spiel wird ernst.

23.30 RTL aktuell.
23.40 Ein blendender Spion. 7-deli-

ge serie. Afl.1.
00.35 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. (herh.).
01.20-01.25 Aerobics.

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 Match Point.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News.
12.05 Junior Kick Start.
12.30 Volgens aankondiging.
13.00 News and Weather.
13.05 Secret Rivers.
13.50 The Travel Show.
14.00 News.
14.30 Open Space.
15.00 Present Imperfect.
16.30 Notes in the Margin.
16.40 By Line.
17.35 The Movie Game.
18.00 News.
18.10 Moondial.
18.35 Country File.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 Words Apart.
21.50 Points of View.
22.00 News.
22.30 The Insurance Man.
23.45 Newsnight.
00.15 The Late Show.
00.55 Weatherview.
01.00-01.05 Thursday's Viewing

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Das Erbstück.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.
Amerikaanse serie. Afl.: Hilfe, ich habe
drei Frauen. 09.50 Teletip Haushalt.
Aansl. Ihr Horoskop. 10.00SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Jonas,
der im Jahre 2000 25 Jahre alt sein
wird. Frans/Zwitserse komedie uit 1976
van Alain Tanner. 12.15 Glücksrad.
13.00 Telebörse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05ALF - Erinnerungen an
Melmac. 14.30 Teletip Gesundheid.
Aansl. Horoskoop. 14.40 Love Boat.
Afl.: Gopher, der Ehestifter wider Wil-
len. 15.30 Verliebt in eine Hexe. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Ave, Ceasar.
15.55 SAT.I Teleshop. 16.05 Verrück-
ter Wilder Westen. Amerikaanse serie.
Afl.: Die Nacht der Kamera. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl.: Die
starkste Waffe einerFrau. 17.35Teletip
Tier. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Raumschiff Enterprise. Afl.: Die
Reise nach Eden. 18.45 SAT 1 Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Wetter, aansl. SAT.I
Bliek. 20.00 Mike Hammer. Amerikaan-
se serie. Afl.: Der geheimnisvolle Mr.
Flynn. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Pretty
in Pink. Amerikaanse komedie uit 1986
van Howard Deutch. 22.45 SAT.I Bliek.
22.55 Damon Weib. Engelse speelfilm
uit 1957 van Joseph Losey. 00.40-
-00.50 Programmaoverzicht.

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 4. 09.00 Ek turnen voor he-
ren vanuit Lausanne, samenvatting.
10.00 Frans Open Tennistournooi van-
af Roland Garros, live. 19.00 Trans
world sport. 20.00 WK boksen. 22.00
WK special, vooruitblik op het WK voet-
bal 1990. Deel 5. 22.30 Basketball:
NBA play-offs. 00.00-02.00 Frans
Open Tennistoernooi vanaf Roland
Garros.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
at the Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTV's Af-
ternoon Mix. 16.00 Non Stop Pure Pop.
17.003 From 1 at 5. 17.15 MTV's After-
noon Mix. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 MTV's Afternoon Mix. 18.30
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes.
21.30 MTV's US Top 20 Countdown.
23.00 MTV's Coca Cola Report. 23.15
VJ Maiken Wexo.

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

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & CO. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14.00Ca-

napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckfoon.
20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

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

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
GutAufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzért. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway undKudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and
Goodyear Weather Report foliowed by
Hello Austria Hello Vienna. 08.45 The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.45 Time Warp.
20.00 ITN News Review. 20.30 Der
Spiegel. 21.00 Today's world. 21.30 Fi-
nancial Times Business Weekly. 22.00
World news and Goodyear Weather
Report. 22.15 ITN News Review. 22.45
Der Spiegel. 23.15 Financial Times Bu-
siness Weekly. 23.45 Today's world.
00.15 News and Goodyear Weather
Report. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp.

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 Sport-Shop. 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.
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IVI BIOGARDE STAND jQQI _ :;, 3êL ,/'■ , Beker 500 gram JL49- ±___£%/ ■ ■■-W&|
/ ffi: I \- BIOGARDE ROER IQQ MÉllWfc/jk_fll "*A Beker 500 ml l&èr JL.*£*J * &

flj j|| pak 0,8 liter Z49 K-i/i/ jjt,
lg 3-vrucht of 4-vrucht, 1 C%C%.■ pak 1 liter 169 JL.+J+J P: Il

GREENFIELDS ROSBIEF BIEFSTUK QCQ & //
Per 100 gram Q QQ Per 100 gram êCUZJ WL*,? \

mgk RUNDER TARTAAR ÉtK^ "- <^~.. .;:_S#r
Per 100 gram 1 OO «I **■'"MmmXj^

HELE KIP KALKOEN BIEFSTUK
Kilo CQQ Per 100 gram 1 "TQ

GEKRUIDESCHOUDER- VARKENSFRIKANDEAU
XII Ug^ GOUDSE BELEGEN KAAS KARBONADE Q RfJ Persoogram fi /IQ

mmÊ^ p^^ Vers van't mes of vacuüm Kilo 77m%J\J O.HT*/
verpakt, 11 Qf\

Bsggfj| kilo liW&ll.^U

\ VERSE ROOMKAAS , JlpPli HÉÉL' Ananas of perzik, . ""- -.
vers van't mes, 1 fiQ ’# i'perlOOgram .2^X-U*/ /!$ 1

1 Op donderdag en vrijdag %
FROMAGE AUX NOIX 1
125 gram O AC\ %*. !Ü

"^ X I
">.-" 3—Q^ï" ■ *___r

CROKYCHIPS
Naturel, paprika, [_____<-
bolognese of smokey bacon,
in extra grote oranje zak,
250 gram 1 OQ
AJAX ALLESREINIGER
Wit ofcitroen, Q fiQ £fles 1000 ml ZB9L.U7 f, ■ *N

ROBIJN FLEUR EN FIJN
pak2ki'°

EUROGRILLBRIKETTEN

AANMAAKBLOKJES
Wit, 1 IQ 1
pak 28 stuks JLsfr±_..Lg J
SERVETTEN
Wit, 1 ÓQ
pak 100 stuks Jk69 J-Og (
BOERENBRUIN 1 QQ l
Heel 2X3L.W

" Ce
ZALMSALADE
Bakje Q CQ *250 gram A^O.^/^ *
VERPAKTE ACHTERHAM *100 gram Q 1 Q >*_2^9_£.l*/ :■- 4
UIT DE DIEPVRIES: *AARDAPPELSCHIJFJES
Zak 450 gram f\ f\Q 8

SLAGROOM Q f\Q 'Pak 0.5 liter 3^O.\J^\,

Kunt u zich de tijd nog herinneren!
dat\ in Beek nog goedkoop was?

COBERCOUMER l
___-«_*"""'' Mm* DE RUYTER CHOCO- ' mm? W^ a hk ■ _^N f\f\

DUBBELDRANKEN H_i^Ü^i^K k _^ r-^^ _.■■ J __^^1 Xi Pal/ oc;n ni->m i _J^_^ f
Diverse smaken, IQQ j Gezouten of ongezouten, 500 gram Nu éCSJV i g 1.99 \

UIT DE BEDIENINGSAFDELING: DERUYTERVLOKFEEST 'ê °ïi _f\_Tl
JOHMASELLERIE-OF Pak2oogram 1/IQ ■ 7 ] .99 !
VLEESSALADE f| QQ XX»LJ¥Ó Wf ____&__*__} _±_i^_^fj^
PerlOOgram 1*29 \J.Z/Z/ Win een vlokfeest in de sneeuw. §1 W CALVÉ SLASAUS J

h, r HAUST KROKANTE V^B »B W JÉf W JU7S -L.T"*/ \
P^nn t^" % ***«*& DELMONTEANANAS"Pak 100 gram 0,55 J-.\JU JJJII uiT DEBEDIENINGSAFDELING: Uitl stuk, QIQ <
HAUSTSNACKCUPS li WL JAMBON D'ARDENNES QOQ blik 560 gram Z-X*/
rond 1 O/N H PerlOOgram 3*09 éL.»\JZI -""""!
dl inn i^l DELMONTE ANANAS-Pak 100 gram JL59^ __L.v/«S wßEltfgi exi^i/c 4 _*>/% s- -J , * UIT EIGEN BAKKERIJ: STICKS 1 QQ
HAUST PARTY EXTRA f* & VRUCHTENTAART QQQ Blik 432 gram 2JX X.l7*/
Paklsogram IOQ .* Middel 021 cm. DOPPINDA^S■ mÊm i£& JLmO^j w do pp in das ,

B» ~ ,«,, Win een Frans kaaspakket *< f Zak 250 gram - gyQ o

f UITDEBEDIENINGSAFDEÜNG: ter waarde van f 25.-. P || -U^±-^?_ b

I FILETAMERICAN gL. WÈ r emir wr nr ei a 2__Pr P inn 4 —wr\ JwRÈ ; GEMENGDE SLA, .. ''jpr Keriuugram n yQ UIT EIGEN BAKKERIJ: 'WÈL # -SLA EXTRA OF J
„* lt STOKBROOD Jk -WITLOFSLA 1 "TC 8: |hi | 400 gram jyQ V ' Zak2oogram i-/^ j

HUk '" ■■"'llillllll'-- LUXE KRUISBESSEN* ms (tmr^ ~ 'ft Jfr — __.___ __.___.__.__.__.'_____-t
" VLAAI METSCHUIM Ü ,

~T _ti^_tm d_^cdi i # £■ PO MM ES FR ITES METüt H vlaa mtiatnuiiw v UIT EIGEN BAKKERIJ: W IIP ffnrairfhakt■b. s Pee cti iU _»■* _c^ _■" 1 . tw ; ï# Pw-sia"*' cc r. bml ucnMni

>■■ -*Bw «">i 9.95 KRENTENBOLO CQ \ fi 50

RI # --^wmmewrr^^ i

ï fIHP \é\-Ë-* ■ ——J
22.30.90 ''IS Pr m È MM Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 2 junia.s.. L t

1"' Mf^%_B^^M^^^B^t____^^

Lage prijzen enwlnkelgemakonderéén dak.
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op banenmarkt
in Brunssum
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damtoernooi

KERKRADE - De stichting Natuur en Milieu maakt zich ernstige zorgen over de gang van zaken rond de bodemonderzoeken op het Domaniale mijnterrein in Kerkrade. De stichting heeft aan de provincie ccvraagd een brugfunctie tussen de overheid en de betrokken burgers inKerkrade te mogen vormen, teneinde een betere controle te kunnen uitoefenen. Gedeputeerde Emiel Mastenbroek liet weten in eerste instantic positief tegenover het voorstel te staan.

Van onze verslaggeefster

Handbal
Hrit oirsbeek zullen tijdens he\
% Ksterweekeinde diverst
lteri°Pese talen worden gespro-

l9rt' .an wordt namelijk het
to- ® internationale handbal-
Crooi van Zwart-Wit Oirs-
-4„ Qehouden. Op vrijdag-
My Worden de velden be-
9in ' door familie- en vereni-
'eUorffeams- Een dao later is de
"kia aan de beurt- Voordat
r_ n n-dag de junioren-en senio-
op aan de stag kunnen, vindt
_er^°ndag de internationale
s oQJ"Oedermg plaats tijdens de
%g aamde handbaljamboree.
&'lo acflt herkomst of vereni-Jitie?r,borden dan alle deelne-
iji k handballers ingedeeld
%-aTS' Zowel vrijdag-, zater-
hr zondagavond is erfeestkorthal In de Pollack.

duidelijk beeld van de werkelijke
verontreiniging te krijgen.
„We hebben het eigenlijk over twee
soorten stoffen. Zo zijn er vluchtige
stoffen, zoals andere koolwaterstof-fen en alcohol die uit steenkool vrij-
komen, aangetroffen. Daarnaast be-
vat mijnsteen sulfaten enpyriet. Die
stoffen worden in de grond omgezet
in ondermeer zwavelwaterstof. Om
sporen daarvan te vinden moet je
veel dieper zoeken. Ook is niet dui-
delijk of het grondwater vervuildis."

De provincie wil voor de vervuilde
mijnterreinen een stuurgroep en
een begeleidingscommissie in het
leven roepen. De stuurgroep moet
de besluiten voor Gedeputeerde
Staten voorbereiden en toetsen. Lu-
cas Reijnders van Natuur en Milieu
probeert daarom een lid van de
Limburgse Milieufederatie in die
groep te krijgen. „We willen wat
meer vaart zetten achter de hele
operatie. De vraag is: wat weet de
provincie nu precies over dje samen-
stelling van de grond? Tot nu toe
wordt er veel aandacht besteed aan
de vervuiling door Pak's. Maar er
kunnen ook andere schadelijke
stoffen in de grond zitten."

Van onze verslaggever
HEERLEN - Binnen nu en een jaar
krijgen de Heerlense raadsleden
hun raadstukken en ook de notulen
van de diverse vergaderingen per
computer aangeleverd. Al een
maand na de vakantie wordt begon-
nen met een training in het gebruik
van computers. In een later stadium
moeten ook collegebesluiten en ex-
terne databanken bereikbaar wor-
den via de computer. i

Dit blijkt uit een ambtelijke nota.
Voor dit alles definitief wordt, zul-
len de raadsleden eerst zelf mogen
aangeven ofde voorgestelde metho-
de aan hun verwachtingen voldoet.
Zo zullen ze bijvoorbeeld 75 gulden
per maand moeten gaan betalen
voor hun personal computer. Het
totale project gaat 670.000 gulden
kosten.

De hele operatiekwam voort uit on-
genoegen van deraadsleden over de
beperkte toegankelijkheid van de
leeskamer, het tijdrovende van het
opzoeken van informatie en het feit
dat die vaak niet actueel is.

Boringen
Reijnders verbaast zich over het feit
dat er op het Domaniale terrein
geen andere vervuiling is aangetrof-
fen. Dat wijt hij aan het feit, dat er
slechts tot op geringe diepte is ge-
boord. De 137 verrichte boringen
gingen tot een maximale.diepte van
2 meter. De 200 meer gedetailleerde
boringen waarmee binnenkort
wordt gestart, gaan zelfs niet verder
dan 1,5 meter. En dat is volgens Na-
tuur en Milieu onvoldoende om een

Aan het gevaar van Pak's voor degezondheid twijfelt milieudeskun-
dige Lucas Reijnders niet. „Er be-
staat niet zoiets als een veilige bloot-
stelling aan Paks. Je zou aleen een
discussie kunnen voeren over hoe
groot het risico is. Van Paks weten
we al sinds 1976 dat ze kanker-verwekkend zijn. Die kennis be-
stond ook in Nederland, zeker vanaf
de jaren dertig. Mensen die zeggen
dat cc daar niets van wisten, hebben
zich dom gehouden. Daarom wordt
het nu tijd, dat we eindelijk een goe-
de oplossingvoor het probleem krij-
gen", zegt hij.

Discussie

Bewoners 'Eikske'
slaan handen ineen

Informatieavond over vervuiling rustig verlopen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De wijkverenigin-
gen Koempels en Mijnbuurt in de
met Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (Paks) vervuilde
wijk 't Eikske in Landgraaf gaan sa-

men de belangen van de bewoners
die wonen op het voormalige mijn-
terrein van de ON-2/Wilhelmina be-
hartigen. Dat bleek gissteravond op
de zeer druk bezochte informatie-
avond in gemeenschapshuis Carré
te Schaesberg. De avond duurdeon-
geveer drie uur en had een zeer or-
dentelijkverloop.

Steunfraude

Al die jaren had hij echter met tus-
senpozen als uitzendkracht ge-
werkt.

MAASTRICHT - Een 29-jarige
Maastrichtenaar moet van politie-
rechter mr Swane tweehonderd-
veertig uur dienstverlening verrich-
ten. Dit als alternatief voor zes
maanden cel, de hoogste straf die
cc» politierechter kan geven. De
man had de gemeenschap voor
veertigduizend gulden benadeeld
door gedurende de periode 1985 tot
1989 telkens 'nee' in te vullen op de
vraag of hij naast een uitkering nog
inkomsten uit arbeid genoten had.

De honderden aanwezigen kregen
eigenlijke hetzelfde verhaal te ho-
ren als de bewoners van het even-
eens verontreinigde, voormalige
Dominiale Mijnterrein gisteren in
Kerkrade: de risico's voor de ge-
zondheid zijn nihil. Desondanks zal
de Biltse firma Grondmij nieuwe
onderzoeken gaan verrichtten. Het
betreft 450 boringen tussen de an-
derhalf en twee meter diep, en tien
boringen tot op een diepte van ze-
ven meter. Met name de plaatsen
waar vroeger de briketfabriek stond
en de slikvijver lag worden nauw-
keurig onderzocht.

Aanvallub
fiet<W gebeurde tijdens een

Jet 'uniemis in Heerlen. Op
Son fcent dat de consecratie
\zioi, ef de harmonie een

e„ufc aan. De eerste no-
net het°?nden overeenkomsten
%«"; °egin van een bekend
i^ts Althans vol-
lxkkte jarige Ralf die metVno et 'Aanvalluh...' zelfs de
l*en Lnie overstemde. Het hoefte kert 9 dat de hilariteit in

rK groot was.

Lentemarkt
''ebbe erlense marktkooplui
V)af

n «oor de klanten weer
ten teaardias. in petto. Op de

rnar'c£. aanstaande zater-
lo(iaVri'krden aan hef W-bliek

aco° Keppels. Daarmeenen met korting bood-
Zity PPen inslaan. Bovendien

eien r*e Lenteprijzen te ver-
"^Sen'jP-6 gelukkige winnaars
tfe m °y iedere kraam die op
ding staat ietsvan hun ga-
sefta "l(zoeken. Eew grote bood-

pPentas is dus geboden...

PTT
ttilg -t"ers kunnen meer dan
/o0n,n. dieven bestellen of tele-
adn tJnen aanleggen. Wie hier-
lans?09 wocht twijfelen, moeteens ande zaterdag maar
en 9aan kijken in het Sport-
b^Jyereatiecentrum Glaner-
i)an „ln Geleen. Daar strijden
kar» i6-0° uwr dertien PTT-
f>yj, s uit het gehele land om de
öat "5actfooetbaiu. isseltrofee.
kritjg I PTT-ers naast voetbal-
*iO(j| kwaliteiten ook over de■ fantasie beschikken,
tic ö'ijken wit de namen van
<kchteelnemende teams. Watïele' u Van Posthoorn Heerlen,
k<> n ornboys Utrecht, Post Ge-
Hfa,,., en Loonadministratie

BRUNSSUM -De gemeente Bruns-
sum betaalt mee aan de financieringvan het Open Nederlandse Dam-
kampioenschap '90 dat in augustus
in D'r Brikke Oave wordt gehou-
den. Volgens het college is een der-
gelijk toernooi goed voor het imago
van Brunssum. Vandaar dat aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld
een subsidie van 10 mille beschik-
baar te stellen. Bovendien wil de ge-
meente zich garant stellen voor een
eventueel exploitatietekort. De or-
ganisatie van het damkampioen-
schap kan daneen financiële bijdra-
ge van maximaal 7.500 gulden tege-
moet zien.

Tenten
vernield

LANDGRAAF - Jeugdvoetballers
die het afgelopen weekeinde deel-
namen aan het Strrjthagentoernooi
inLandgraaf hebbenvoor tien mille
schade aangericht aan de tenten
waarin ze waren ondergebracht.
Volgens de politie werden van de
zestig tenten er 17 ernstig bescha-
digd.
Zoals het LD al eerder meldde heb-
ben de toernooideelnemers de poli-
tie handenvolwerk bezorgd. Zo ver-
nielden ze een telefooncel, staken
brand in een vuilniscontainer, ver-
oorzaakten opstootjes en zorgden
voor veel geluidoverlast.
Volgens de organisatoren heerst in
Landgraaf door de politieberichten
de onterechte indruk dat het hele
kamp zo ongeveer plat is gegaan.
„Er waren 6500 kinderen, waarvan
er slechts honderd voor overlast
zorgden. In totaal hadden we de be-
schikking over 240 tenten. Er wer-
den inderdaad aan 17 tenten vernie-
lingen aangebracht, maar deze viel
mee en bovendien zijn we tegen
vandalisme verzekerd", werpt orga-
nisator Wiel Smit tegen.

NBBV start in
juni campagne

tegen fokbedrijf
dat men een bedrijf binnen de
gemeentegrenzen kan krijgen,
dat niets dan dierenleed veroor-
zaakt."

Bestuurders
op de bon

WethouderWiel Heinrichs stelde in-
dien gewenstruimte in het gemeen-
tehuis ter beschikking voor de afge-
vaardigden van de bewoners die
straks deel zullen nemen in een be-
geleidingscommissie. Ook midde-
lenen de steun van een milieu-amb-
tenaar zei hij toe.

Steun
ONDERBANKEN - De regio-groep Zuid-Limburg van dë Ne-
derlandse Bond tot Bestrijding
van de Vivisectie (NBBV) startop 1 junihaar campagne tegen de
komst van het Harlan-proefdie-
renfokbedrijf naar Onderban-
ken.

Van onze verslaggever

Zorgen maakt burgemeesterRiz-
ter zich over de uitkomst van het
referendum. Punt is namelijk dat
het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen eerder al een
miljoenensubsidie aan Harlan
toekende voor vestiging in On-
derbanken. Daarmee heeft Den
Haag zich vóór de komst van het
fokcentrum uitgesproken, ter-
wijl een meerderheid van de bur-
gers van Onderbanken daar wel
eens anders over zou kunnen
denken. Indien de raad in dat ge-
val beslist zich te binden aan de
mening van de bevolking, gaat
Onderbanken regelrecht in tegen
het overheidsbeleid.

Subsidie

we staan ook niet te juichen. De
NBBV belicht de zaak immers
slechts van één kant, terwijl wij
als gemeente juist alle aspecten
rond de komst van zon bedrijf
onder de aandacht van de bevol-
king willen brengen. De burgerij,
dient over alle voor en tegens'
voorgelicht te worden."

De inwoners van met name de
kern Schinveld zullen dan via
een folders geïnformeerd wor-
den over het leven van dieren in
proeflaboratoria en fokstations.

De actie van de NBBV loopt
enigszins parallel met het voor-
nemen van de gemeente Onder-
banken, die heeft aangekondigd
rond de komst van het fokcen-
trum onder de bevolking een,
volksreferendum te willen hou-
den. De gemeente is van mening
dat voorafgaand aan het referen-
dum de burgerij terdege geïnfor-
meerd moet worden.

Referendum

Speeltuinen
H$ juinen blijven maar

e(Ünoys,en van allerhande in-
?t>eei<, .n- Gisteren vielen
Sf De Linde-
rT^ent- stichting Openbare

A* ■p^leweide Übachsberg in
y}r°Us'>i.en" an burgemeester
ï^eni 9m ze ieder een Zo-%, Qll l-cheque van 2500 gul-
%. iïyegen. De Lindelauf is

'^P>
an9er bestaande speel-

9insf' die het geld zal
t^an^l voor onderhoud en
*estelJ chaf van nieuwe speel-
}'Vt e stichting Openba-

* WIF-VfWeide heeft onlangs
r 1te£ lkklng gekregen over
2 Üh', fl7} aan de Dirkstraat
reltv,-nsber9 en wü daar eenNn „I 1 fn een ieu de boules-uT^^en. Daar kan nuborden begonnen.

BRUNSSUM - De politie in Bruns-
sum heeft gisteren bij een snel-
heidscontrole op de Trichtêrweg
zestien automobilisten bekeurd. De
gemeten snelheden varieerden van
65 tot 99 kilometer per uur. Op de
Trichtêrweg geldt een maximum-
snelheid van 50. Aan de snelst rij-
dende bestuurder werd ter plaatse
een schikking van 500 gulden aan-
geboden. Daartoe werd besloten
omdat het de derde snelheidsover-
treding in korte tijd was.

De bewoners steldenover het alge-
meen rustig hun vragen. Sommigen
hadden zo hun bedenkingen bij het
doorgeven van informatie aan de
wijkraden, andereu spraken de
vrees uit dat hun huis minderwaard
zal worden of dat de nieuwe borin-
gen in verband met de zomervakan-
tie nooit op tijd afgerond kunnen
worden.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Meer dan dertig be-
drijven en instellingen uit de Ooste-
lijke Mijnstreek zullen opwoensdag
13 juni enkele honderden vacatures
presenteren tijdens een banen-
markt in Brunssum. De markt vindt
plaats in gemeenschapshuis Dr
Brikke Oave en wordt rond tien uur
door het TweedeKamerlid Moor ge-
opend.

Regio-coördinator Van der Lin-
den: „De actievan 1 junimoet ge-
zien worden als een eerste aanzet
om uiteindelijkte komen tot eendefinitief 'nee' van de bevolking
tegen de komst van het foksta-
tion. De bevolking dientte weten

Ritzer wilde daar gisteren nog
niet op vooruitlopen. „Van be-
lang is wat de raad met de resul-
taten van het referendum gaat
doen. Nog voor het referendum
zal hierover volstrekte duidelijk-
heid geschapen moeten worden.
En daarna zien we wel verder."

Burgemeester Vincent Ritzer
hierover: „We hebben geenenkel
bezwaar tegen een dergelijke
vporlichtingscampagne. Maar

Of dat een verhoging van de las-
tendruk voor de burger inhoudt,
wordt pas op zijn vroegst in sep-
tember bekend, wanneer het col-
lege een totaalbeeld van de las-
tendruk voor de Heerlenaar pre-
senteert.

Schadepost van twee miljoen door hoge rentestand

Heerlen somber over
financiële situatie

desnoods moeten andere zaken
herzien worden."HEERLEN - De eerste drie

maanden van 1990 duiden erop
dat Heerlen aanzienlijk slechter
bij kas is, dan nog enkele maan-
den geleden werd gedacht in de
Winternota. Bij de presentatie
van de voorjaarsnota sprak wet-
houder Jos Zuidgeest dan ook
van 'een somber verhaal. In
plaatsvan een jaarlijksoverschot
van een miljoen, wordt Heerlen
tot en met 1994 geconfronteerd
met een tekort tergroottevan dat
bedrag.

Van onze verslaggever

rente zal dalen, waardoor deze
schadepost een structureel ka-
rakter krijgt.

wagenzorg. Deze afrekening in-
eens kost Heerlen ruim zeven
ton.
„We dachten eindelijk uit de fi-
nanciëleproblemen te zijn, dat er
eindelijk weer wat mogelijk zou
zijn, maar dat valt tegen", zegt
Zuidgeest. Als het aan de wet-
houder ligt, wordt desondanks
jaarlijks een miljoen gulden ge-
reserveerd voor nieuw beleid.
„Dat moet geen sluitpost zijn,

Als hoofdoorzaak wordt ge-
noemd de grote rentestijging.
Daardoor moet Heerlen 2,2 mil-
joen meer betalen dan in de be-
groting gereserveerd was. Het
valt niet te verwachten dat de

Een meevaller wegens een afge-
nomen aantal te verstrekken uit-
keringen (bijna negen tön),
wordt bovendien grotendeels ge-
compenseerd doordat de reke-
ning is binnengekomen van het
beëindigen van de streekge-
westelijke taakopdracht Woon-

Het tekort wordt voorlopig ge-
dektuit de algemene reserve, die
daardoor echter onder de mini-
mumnorm terecht komt. Eind
juni moet dan met de jaarreke-
ning 1989 bij de hand de princi-
piële keuze gemaakt worden tus-
sen het op peil brengen van de
reserve en het uitvoeren van de
plannen uit de nog optimistische
Winternota.

André van Bergen (PvdA) en Jac-
queline Borger (D66) wezen erop
datElzinga een vertekend beeld van
de enquête gaf. Zij wensten een na-
der onderzoek om te bezien of el-
ders in Brunssum een tweede open-
bare school gerealiseerd kan wor-
den.

BRUNSSUM - De raadsleden El-
zinga van het CDA en De Hoop van
deBCD hebben tijdens devergade-
ring van de raadscommissie voor
onderwijs vraagtekens gezet bij de
uitslag van een enquête naar de be-
hoefte aan openbaar onderwijs in
Brunssum. Uit deze enquête blijkt
dat 42 procent van de ondervraagde
ouders hun kinderen op een open-
bare school wil plaatsen, mitsdie in
de buurt aanwezig zou zijn.

berg. Alvorens te bepalen of er een
tweede openbare school in Bruns-
sum moet komen, zou volgens hem
eerst bekeken moeten worden of
het niet beter is de huidige openba-
re school te verplaatsen.

Heerlense raad
krijgt stukken
per computer

Natuur en Milieu heeft weinig vertrouwen in aanpak Volgens Elzinga is de vraagstelling
in de enquête zeer suggestief. Bo-
vendien neemt slechts elf procent
van de ouders op dit moment de
moeite hun kinderen naar de open-
bare school in Treebeek te brengen,
waaruit volgens Elzinga blijkt dat
de behoefte aan een tweede openba-
re schoolniet echt groot is. Al met al
vraagt hij zich af hoeveel waarde
aan de enquête mag worden ge-
hecht. Ben de Hoop van de BCD
wees er daarnaast op dat de behoef-
te aan een openbare school in Tree-
beek slechts 29 procent is tegen bij-
voorbeeld 39 procent in Brunssum-
Noord of 35 procent op de Lange-

'Onderzoek Domaniaal
terrein nog onvolledig'
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Ze zijn
er weer

Ze zijn er
weer: de zo-

merkoninkjes.
Niet uit de kas

of uit een
warm en zon-

nig land,
maar gewoon
van eigen bo-

dem, zoals van
de koude

grond in Ten
Essschen.

Duur zijn ze
trouwens wel

nog, de nieuwe
aardbeien.

Maar hoe meer
er de komende

dagen onder
invloed van

het stralende
weer zullen
rijpen, hoe

goedkoper ze
worden.

Foto: MARCELVAN HOORN

BCD: twijfels over
juistheid enquête

openbaar onderwijs
Van onze correspondent

Crescendo
tJQ*e?iengd zangkoor Crescen-
jCe Uis Doenrade heeft een suc-
jij^°'weekeinde achter de rug.

%t> ÊTls een nat*oTlaa^ concours
ipe zo-ngkoor Con Amore in
j ert behaalde Crescendo on-
W '■eiding van dirigent Ton
ite°piHsefc met 87 punten de eer-
Ik *>r^s *n e suPerieure afde-\l'J^et puntental was tevens
Coi, oo 3ste van het hele con-
dg **■ Dat leverde de zingende

<^es en heren uit Doenrade
jty n°9 een beker op die was ge-

nken door de gemeente
8 :ert; Het succes wordt vrijdag
k 9evierd met een receptie
jv ''et streektrefcentrum in
„^""ade, van 20.30 tot 21.30
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Op zaterdag 2-6-1990 zijn onze ouders en grootouders

Hein Ermers en
Netje Ermers-Widdershoven
50 jaar getrouwd.
Uit dankbaarheidzal een plechtige heilige mis
worden opgedragen om 16.30uur in de St. Vincentius
a Paulokerk te Rumpen-Brunssum.
Receptie van 19.00 tot 20.00 uur in deRumpenerlinde,
Heugerstraat te Brunssum.

Kinderen, en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t .
In de bloei van haar leven is, door een noodlottig
ongeval, van ons weggenomen, onze lieve

Claudia
Zij werd slechts 16 jaar.

Nettie en Jo
Lilian en Mehmet
Monique en Mustafa
George

6118 AJ Nieuwstadt, 29 mei 1990
Limbrichterstraat 15
Haar heengaan uit ons midden gedenken wij in de
eucharistieviering op vrijdag 1 juni om 11.00uur in
de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Nieuwstadt, waarna begrafenis op de algemene be-
graafplaats aan de Elsenwal.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, donder-
dagom 18.45 uur in voornoemde kerk.
Claudia is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg, haar innemen-
de goedheid en voorbeeldige levenswandel voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat God tot
Zich heeft geroepen, in de gezegende leeftijd van
81 jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, schoonzus, tante
en nicht

Clara Dorscheidt
weduwe van

Johan Königs
Zij overleed in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkra-
de, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Breda: familie De la Roy-Königs
Veldhoven: familie Königs-Wierts

Chèvremont: familie Königs-Arts
Odeleite (Port.): familie Mertens-Königs

Gracht: familie Patelski-Königs
Familie Dorscheidt
Familie Königs

Kerkrade, 28 mei 1990
Chèvremontstraat 80
Corr.adres: Toupsbergstraat 45, 6463 EA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 1 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming te
Chèvremont, Nassaustraat, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op debegraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, donderdag 31 mei om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, is, naeen kort-
stondige ziekte, van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan Lambert
Bonekamp

begiftigd met de eremedaille verbonden
aan de orde van Oranje-Nassau

echtgenootvan

Maria Lucia Pijpers
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 84-jarige leeftijd.

Geleen: M.L. Bonekamp-Pijpers
Wouw: Jan en Jacqueline

Lambert
Stem: Jacques en Bertha

Bert
Schimmert: Karel en José

Eric, Mare
Geleen: Jos en José

Tim, Bob
6166 AC Geleen, 28 mei 1990
Beekhoverstraat 34
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 1 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Je?us, paters karmelieten,
Rijksweg Noord te Geleen, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen, plaatsvindt.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen op donderdag 31
mei om 19.00uur in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis, Walram-
straat te Sittard, dagelijks van 17.30tot 19.00 uur.

I t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheiden behulpzaamheid, is, na een moedig ge-
dragen ziekte, omringd door ons allen en te vroeg
van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, in de leeftijd van 72 jaar, mijn lieve vrouw,
onze dierbare moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Jeanne Savelberg
weduwe van

F.H. Jacobs
echtgenotevan

Sjeng Hausoul
Meerssen: Sjeng Hausoul
Schinnen: Frans en Maria

Jeannyen John
Roger
Yvonne en Patrick

Gulpen: Marga
Bertien en Jan, Monique
Frans en José
Jacky
Marianne

Meerssen: Maria en Pierre
Hub en Corine
Nanny en Adri
Richard

Eindhoven: Hub en Elly
Ingrid
Erik
Nicole

Schinnen: José en Harry
Jenny en Hub
Maurice

Meerssen: Jack t
Familie Savelberg
Familie Hausoul
Familie Jacobs

6241 JE Meerssen, 28 mei 1990
Pastoor Sterckenstraat 41
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op za-
terdag 2 juni om 10.30 uur in de parochiekerk van
St.-Jozef Arbeider te Meerssen-West, gevolgd door
de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Avondmis vrijdag om 18.15 uur in voornoemde kerk.
Jeanne is opgebaard in derouwkapel van Timmer-
mans, Volderstraat 22 te Meerssen; bezoek dage-
lijks van 18.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Temidden van haar kinderen, is, op maandagmor-
gen 28 mei 1990, thuis, in haar vertrouwde omge-
ving, overleden, onze lieve, dappere mama en oma
Lien

Wendelien E.F.
Linssen-Peerboom

geboren te Maasbree op 3 december 1924
weduwe van

Gerard J.A. Linssen
Brunssum: André Linssen

Han Linssen-Mantelaers
Martijn en Geert

Eindhoven: Louis Linssen
Tamara en Kim

Susteren: Anneke Linssen
John van Lier
Gwen en Mick

Weert: Eef Linssen t
Willie Linssen-Oomen
Lotie, Aagje en Eefje

Brunssum: Josien Stoop-Linssen
Henk Stoop
Tim en Kitty

Rekem (B): Gé Linssen
Wendy Huinck
Marion

28 mei 1990
Patersweg 16, Hoensbroek
Corr.adres: Kruisbergstraat 50, 6444 BG Brunssum
De uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 1
junias. om 11.00 uur in deparochiekerk van het H.
Hart van Jezus te Mariarade, Hoensbroek, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan de Randweg te Hoensbroek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Mama wordt bijzonder herdacht tijdens de avond-
mis op donderdag31 mei om 19.00 uur in de crypte
van voornoemde kerk.
Zij is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaart-
centrum, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegen-
heid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, geheven deze annonce als zo-
danigte willen beschouwen.

Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij
Na een voltooid leven is in zijn negentigste levens-
jaar overleden

Hoppe van Dijk
* Arnhem 19 januari 1901

t Heerlen 28 mei 1990

Joop Steen-van Dijk
Jan Steen
Iris en Anton-Jan
Laura, Mirjam
Axel en Monique
Bart en Ingrid

De rouwdienst vindt plaats in het crematorium te
Heerlen aan de Imstenraderweg op zaterdag 2 juni
a.s. Bijeenkomst om 12.15 uur.
Daar is ook gelegenheid om van te voren schrifte-
lijk en na afloop persoonlijk te condoleren.
Corr.adres: Mgr. Nolensstraat 18,
6431 JN Hoensbroek.

I —
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, maar ook
bedroefd om het scheiden, delenwij u mede dat, na een werkzaam leven,
in Gods vrede is overleden, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Muller
echtgenote van

Egidius Hubertus Kleijkers
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar,in de verpleegkliniek te
Heerlen, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlerheide: E.H. Kleijkers
Hoensbroek: Annie en JacDamoiseaux-Kleijkers
Voorschoten: Hubert Kleijkers, montfortaan

Spaubeek: Wiel enLenie Kleijkers-Rompelberg
en al haarklein- en achterkleinkinderen
Familie Muller
Familie Kleijkers

6413 EG Heerlen, 29 mei 1990
Kampstraat 150
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 juni as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide, waar-
na aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Hetrozenkransgebed tot intentievan onze dierbare overledene, wordt ge-
beden op vrijdag 1 juni om 18.45 uur in voornoemde parochiekerk; aan-
sluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te willen beschouwen.

Een jaar geledenhebben wij afscheid moeten nemen van mijn echtgenote
en onze moeder

Johanna Catharina
Maria Canton-Goris

De jaardienstis zaterdagavond 2 juniom 19.00 uur in deparochiekerk van
Christus Hemelvaart te Vrangendael-Sittard.

F.M.G. Canton
Mieke en Maurice
Erik

I f 1
,iZie, ik heb u in mijn
handpalmen gegrift."

Tot onze grote ontsteltenis is, geheel onverwacht, overleden, mijn lieveen
zorgzame man, onze vader, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Sjer Mertens
echtgenoot van

Mayke Habets
op de leeftijd van 70 jaar.

Benzenrade: M. Mertens-Habets
Leeuwarden: Karin Kersten-Mertens

Martin Kersten
Nijmegen: Marlies mertens
Nijmegen: Paul Mertens

Familie Mertens
Familie Habets

28 mei 1990
Benzenrade 39, 6419 PH Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 1 junias. om
11.00 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Weiten, Heerlen, waarna aan-
sluitend debegrafenis op hetr.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donderdag 31 mei om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.
..

I !"tRitst nu maar uit, u hebt uwstrijd gestreden.
U hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen wat u hebt geleden?
En wie kan voelen wat u hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is zacht en kalm van
ons heengegaan, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria
Smeets-Merlo

weduwe van

Hendrik Jozef Smeets
Gesterkt door de h.h. sacramenten der zieken,
overleed zij enkele dagenvoor haar 79e verjaardag.

Schinnen: Martha Smeets t
Schinnen: Paula en Huub Vrouenraets-Smeets

Martha en Jo
Geleen: Mathieu en Lies Smeets-Meijers

Yvonne en Sjra
Marie-José en Bert
John en Miriam

Schinnen: Jean en Barbara Smeets-Hornesch
Monique
Familie Merlo
Familie Smeets

6365 EA Schinnen, 28 mei 1990
Hegge 23
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 1 juni om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H. Dionysius in Schinnen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof al-
daar.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed donderdagom 18.45 uur, waarna
aansluitend de avondmis zal plaatsvinden in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis in Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor de belangstelling bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Bertha
Bachaus-Daemen

Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk, of in de
vorm van bloemen enh. missen tot uiting gebracht,
was ons een grote troost en zal in dankbare herin-
nering blijven.

Kinderen Bachaus
Mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op pinksterzondag 3 juniin de hoogmis van 10.00
uur in de St. Vincentius a Paulokerk te Rumpen,
Brunssum.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden, vrij onver-
wacht, na een kortstondige ziekte, van ons is heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in de
leeftijd van 63 jaar, mijn lieve man, mijn dierbare
vader, schoonvader, onze broer, zwager, oom en
neef

Agnes Johan Willem
(Willie) Leinders

echtgenoot van

Annie Paumen
De diepbedroefde familie:

Sittard: Annie Leinders-Paumen
Munstergeleen: Mathilde Moling-Leinders

Theo Moling
FamilieLeinders
FamiliePaumen

6131 JJ Sittard, 29 mei 1990
Engelenkampstraat 80 "
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 1 juni as. om 10.30 uur in de dekenalekerk
van St.-Petrus (GroteKerk) te Sittard.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de
algemene begraafplaats te Broeksittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van donderdag 31 mei
as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid totafscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van mevrouw

Cobi Sijstermans
echtgenotevan

Nico Govers
In haar functie als leidinggevendepoliK.N.0., heb-
ben wij haar leren kennen als een aimabel, integer
persoon, die door haar wijze van optreden velen
voor zich wist in te nemen.
Gaarne betuigen wij haar echtgenoot en familie
onze oprechte deelneming en wensen hen veel
sterkte toe.

In plaats van kaarten
Wij willen u hartelijk danken voor uw
medeleven bij het overlijden en de cre-
matie van mijn echtgenoot en onze pap

Dré Pagen
Mevrouw Pagen-Rongen
en kinderen

De zeswekendienst zal gehouden wor-
den in de Pancratiuskerk te Heerlen op
zondag 3 junia.s. om 12.15 uur.

tMaria Wolters, weduwe van Frans Giesbers.
Roerzicht 2, 6041 XX Roermond. De plechtig ;

uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 3 <■
mei om 14.00 uur in de H. Geestkerk te Roermond

tCatharina Peters, 95 jaar, weduwe van Wille"?
Claessen, corr.adres: Elmpterbaan 13, 6071 AU

Boukoul. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 1 juni om 11.00 uur in de palo'
chiekerkvan de H. Theresia te Boukoul.

tWendi Willemsen, 44 jaar, echtgenote van Ar-
noud Hellemans, Florasingel 75, 6043 WC Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ëe'
houden donderdag 31 mei om 14.00 uur in de Min'
derbroederskerk te Roermond.

tJef Yerna, oud 55 jaar, echtgenoot van Nettie
Ummels. 6222 XX Maastricht, Kasteel HiUen'

raadweg 70. Eucharistieviering in de parochiekerk
van St.-Antonius van Padua te Nazareth-Maas'
tricht op donderdag 31 mei om 11.00 uur. Schrifte' I
lijk condoleren in de kerk.

"{"Franciscus Montulet, oud 75 jaar, weduwnaar
1 van Johanna Smeekes. Corr.adres: Kalfstraat 3a

6212 GW Maastricht. Eucharistieviering in depar°' j
chiekerk van St.-Pieter op de Berg te Maastricht op
donderdag 31 mei om 11.00 uur. Gelegenheid tot ,
schriftelijke condoleance achter in de kerk.

tMarginus Ziedses des Plantes, oud 66 jaar, 621"
AH Maastricht, Reinaartsingel 47. De rou*: (

dienst zal worden gehouden op donderdag 31 me> ij
om 14.00 uur in de St.-Janskerk te Maastricht-
Schriftelijk condoleren achter in dekerk.

tLam Slangen, oud 65 jaar, echtgenootvan Nettie .Gilissen, 6222 AS Maastricht, Kasteel Terworjn-
straat 29A.De uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 31 mei om 14.00 uur in de parochie'
kerk van de H. Antonius van Padua te Nazareth' ]
Maastricht. Er is geen condoleren.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk^
bedanken voor de vele blijken van medeleven, "■
bloemen en deh. missen, tijdens deziekte en na he
overlijden van mijn inniggeliefde man, onze zorg'
zame vader, schoonvader en opa

May Koenderink
betuigenwij u langs deze weg onze hartelijke dar*

T. Koenderink-Collombon
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 'op zaterdag 2 juni a.s. om 19.00 uur in deparochie'
kerk van de H. Drievuldigheid te Schaesberger
veld-Heerlen.

Dankbetuiging
aan dr.Roos en het GroeneKruis voor de goe-
de hulp tijdens de ziekte en het overlÜdel
van mijn man.

M. Pennock-Toonen
Venweg 80, Brunssun»

Voor de vele blijken van belangstelling oïl'
sdervonden bij het overlijdenen de begrafenl

van

Albert Baburek
advocaat en procureur

betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Baburek-MichoriuS
Heerlen, mei 1990
Vrusschemigerweg 215

De plechtige zeswekendienst zal worden é
houden op zaterdag 2 junia.s. om 19.00 uur i <de parochiekerk van O.L. Vrouw van def3
Carmel te Leenhof. \

vervelend", zegt Gualthérie van
Weezel. Het is niet netjes wat Van
Zeil doet. En ik denk dat een hoop
mensen in Limburg het daar mee
eens zijn. Ik hoop dat Van Zeil hier-
voor zijn excuses aanbiedt aan Van
derLinden."

CDA-Kamerlid laakt
uitlatingen Van Zeil
over Van der Linden

Directeur Bert Havenithvindt de eisen van de hon'

gerstakers niet reëel. „Zij claimen een voorkeurs-
behandeling, diewij niet willen en niet kunnen g£
ven." Het argumentvan de Iraniërs dat zrj in teg?"]
stelling tot andere asielzoekers 'echte vluchtene
gen' zijn snijdt volgens Havenitz dan ook êe~
hout. „Het is onze taak de aan ons toevertrouw»
vluchtelingen onderdak, voedsel en begeleiding l
bieden, ongeacht herkomstof motieven."

Asielzoekers
gaan door met
hongerstakingOverigens liet ook oud-gouverneur

Kremers vorige week in een inter-
view blijkenVan derLinden niet de
geschikte figuur voor zijn opvolging
te vinden. „De gouverneur is geen
gouverneur meer" doet Gualthérie
van Weezel de uitlatingen van Kre-
mers simpel af.

Volgens directeur Havenith bestaat er medisch g..
zien nog geen gevaar voor de hongerstakers. ~*«
worden regelmatig gecontroleerd, maar het is cc
hoogst onprettige situatie. Ik hoop dat de twee ai
nog tot het inzicht komen dat hun actie niets u
haalt."

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Burgemeester Piet
van Zeil van Heerlen heeft met ne-
gatieve opmerkingen over dekandi-
datuur van het Limburgse CDA-Ka-
merlid René van der Linden voor
het gouverneurschap in de society-
rubriek van het dagblad De Tele-
graaf grote wrevel gewekt in Den
Haag. Van Zeil noemt Van der Lin-
den 'te weinig gezaghebbend en ge-
zagdragend' voor de post van gou-
verneur. Het invloedrijke CDA-Ka-
merlid Hans Gualthérie van Weezel
vraagt zich af waar Van Zeil zich
mee bemoeit. Volgens het 'zeer
geërgerde' Kamerlid schrijft Van
Zeil een stukje staatsrechtelijke ge-
schiedenis door zich 'als eerste zit-
tende burgemeester zo uit te laten
over de mogelijke nieuwe gouver-
neur' van zijn provincie.

uitlatingen bij een benoeming van
Van derLinden niet tot een onwerk-
bare situatie tussen Heerlens burge-
meester en de nieuwe gouverneur
leiden, antwoordt Gualthérie Van
Weezel 'dat dat aan Van Zeil ligt.
Volgens het CDA-Kamerlid handelt
Van Zeil staatsrechtelijk onjuist
door zich uit te laten over kandida-
ten. Het oordeel over de geschikt-
heid van kandidaten is aan het kabi-
net, aldus Gualthérie van Weezel.

Bovendien vindt het Kamerlid het
bijzonder oncollegiaalvan Van Zeil
om dergelijke uitlatingen te doen
over een oud-collega; zowel Heer-
lens burgemeester als Van der Lin-
den zijn staatssecretaris geweest.
Daarnaast vindt Gualthérie van
Weezel ook de plaats waar Van Zeil
zijn uitlatingen deed - in een socie-
ty-rubriek - ongepast.

„Het is voor Van der Linden zeer
De mogelijke nieuwe 'baas' dus van
Van Zeil. Op de vraag of Van Zeils

De strijd over het gouverneurschap
gaat nog tussen Van derLinden en
de Nijmeegse hoogleraar S. Kort-
mann. Het kabinet neemt vrijdag
een beslissing wieKremers gaat op-
volgen.

SWEIKHUIZEN - De twee, in het Sweikhuizense
asielzoekerscentrum Moorheide verblijvende Ira-
niërs, die sinds vorige week dinsdag in hongersta-
king zijn gegaan, blijven volharden in hun weige-
ring voedsel tot zich te nemen. Gisteren ondernam
de directie van het centrum een poging om de Ira-
niërs te bewegen hun actie op te geven. De twee
bleven echter onvermurwbaar. Zij willen pas weer
eten als zij een woning krijgen toegewezen.

Van onze verslaggever

Volgens de zogenaamde ROA-regeling (rege^ 'opvang asielzoekers) komen de twee Iraniërs P g
half juni voor een woning in aanmerking. Hier. or.
nemen zij geen genoegen. Zij eisen dat hen op K

tere termijn een huis wordt toegewezen.
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Het probleem is alleen dat alle
melders verschillende namen
noemen. De genoemde personen
wonen bovendien verspreid in
het land, zo laat een woordvoer-
der van de Roermondse politie
weten.

Het onderzoek heeft in elk geval

nog niet geleid tot aanhouding
van de mogelijkedader(s). De ne-
gen maanden oude baby werd op
vrijdagavond 13 mei jongstleden
uit de auto van de ouders wegge-
haald toen die even wat eten wa-
ren in een shoarma-zaak in Roer-
mond.

Concentratie in meubelbranche

Frans bedrijf
koopt Artifort

Bovendien wilde Castelli ondanks
afspraken met Wagemans een eigen
distributie-organisatie op gaan zet-
ten. En onlangs liep ook de samen-
werking met de tweede Italiaanse
partner, Trau in Turijn vast. Trau.
verkeert namelijk in financiële
moeilijkheden en tracht nu een'
overnamekandidaat te vinden. Wa-
gemans Maastricht BV wilde daar.
niet bij worden betrokken, en ging
daarom een band aan met de Steel-
ease Strafor-groep.

Van onze redactie economie
MAASTRICHT- De Steelease Stra-
forgroep uit Straatsburg is groten-
deels eigenaar geworden van Wage-
mans Maastricht BV, beter bekend
als makers van de moderne Artifort
design-zitmeubelen.De familie Wa-
gemans en enkele andere aandeel-
houders hebben de aandelen in de
Artifort-fabriek verkocht, omdat
onder de vleugels van de Steelease
Straforgroep de toekomst op lange
termijn gewaarborgd is.

Van onze verslaggever
DEN BOSCH - Wegens het plegen
van ontucht met een minderjarige
veroordeelde het Gerechtshof te 's-
Hertogenbosch dinsdag een 30-jari-
ge Kerkradenaar toi drie jaar on-
voorwaardelijke gevangenisstraf en
terbeschikkingstelling van de over-
heid (TBS) en zijn eveneens 30-jari-
ge vrouw tot drie jaar gevaagenis-
straf waarvan één voorwaardelijk.

maanden cel. Voor het Hof in De.
Bosch eiste procureur-generaal me
vrouw mr Franken veertien dage
geleden respektievelijk vijfjaar ge
vangenisstraf en TBS en drie jas
waarvan één voorwaardelijk. He
Hof heeft thans ten aanzien van d 'vrouw de PG in haar eis gevolgd e
de man twee jaar minder opgelegd

Maureen Smeets
(13) weer thuis

De man wacht verplichte verple-
ging in een psychiatrische inrich-
ting, terwijl de vrouw in dat opzicht
afhankelijk is van eventuele aanbe-
velingen tijdens een proeftijd van
twee jaar.
Hettweetal werd ervan beschuldigd
ontucht te hebben gepleegd met
een tienjarig dochtertje uit een eer-
der huwelijk van de vrouw. Het
kind zou ook zijn mishandeld. Voor
de rechtbank in Maastricht eiste of-
ficier van justitiemrKolkert eerder
tegen de man zes jaar gevangenis-
staf,TBS en dwangverpleging en te-
gen de vrouw driejaar gevangenis-
straf waarvan één voorwaardelijk.

Op donderdag 21 december vori
jaarverliet zij de ouderlijke wonin______ samen met haar vriendin kers'
inkopen te doen in Heerlen. Z
keerde niet meer naar huis terug.

Van onze verslaggever
WIJLRE - De 13-jarige Mauree: :
Smeets uitEtenaken bij Wijlre is ge
zond en wel weer thuis. Zij is giste
ren in Zeist door depolitie opgepak
en thuis afgeleverd. Vijf maanden i
zij weg geweest. Maureen heeft i 'die tijd in Utrecht doorgebracht.

door peter bruijns
HEERLEN- De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is
laarstig op zoek naar methoden om dekwaliteit van het Lim-
'Urgse drinkwater in de toekomst veilig te stellen. En dat is

'ard nodig, want zelfs indien vanaf vandaag geen enkele boer
a Zuid-Limburg nog mest uitrijdt over het land, zal het ni-
ra atgehalte omstreeks het jaar 2000 de wettelijke grens over-
lijden, terwijl de EG-norm nu al ruimschoots wordt ge-
bonden. Volgens directeur ir H. Vliegen zal dekomende ja-
?n een prijsverhoging van een paar dubbeltjes nodig zijn om
'? investeringen van enkele honderden miljoenen guldens in
üeuWe zuiveringstechnieken en -installaties te bekostigen.

De grootste zorg van de WML be-
treft de pompstations aan de we-
strand van het plateau van Margra-
ten. De pompstations De Dommel
in Eysden, IJzeren Kuilen in Amby
en Roodborn in Wittem laten een
snel toenemende stijgingvan hetni-
traatgehalte zien. Volgens ir M. den
Blanken, technisch adjunct-direc-
teur bij de WML, zijn de bronnen in
het Mergelland en omgeving extra
kwetsbaar. Nitraat, een meststof die
na de bemesting van het land door
de boer in de bodem verdwijnt, kan
in dit gebiedongehinderd diepin de
aarde doordringen en zo de water-
bronnen bereiken.

Van onze verslaggever

- Voor de laatste
u* Wordt aanstaande vrijdag in
«Haag het jaarlijksevoortgangs-eegeg gehouden in het kader van

j, Dit jaar loopt name-
J* de PNL-ondersteuning af, die
16maal vier jaarheeft geduurd.

Laatste
overleg

over PNL
Het honderdjarige bedrijf Wage-i
mans Maastricht BV heeft zich, met;
een produktiebedrijf in Lanaken, in
de afgelopen jaren ontwikkeld tot:
een van de toonaangevende Euro-,
pese fabrikanten van moderne des-;
ign-zitmeubelen. De Artifort zit-,
meubelen sieren een 70-tal luchtha-'
yens over de hele wereld, inclusiei
Schiphol. En in tal van ministeries
rechtbanken, ziekenhuizen er. ■schouwburgen staat Maastrichts
zitmeubilair. Heel recent is aan he:,
bedrijf de opdracht verleend vooi
het inrichtenvan deraadszaal in he 'stadhuis van Tokio.

Hof tilt zwaarder
aan incestzaak
dan rechtbank

De Steelease Strafor-groep is de J
grootste Europese fabrikant var
kantoor-inrichtingssystemen me
6700 werknemers en een jaaromze
van 1,3 miljard gulden. Het bedrij
heeft produktie- en verkoopfacili
teiten in alle belangrijke Europesi
markten.

<

Artifort houdt onder de nieuwe
eigenaars de eigen identiteit. Bo-
vendien is bij de verkoop het be-
houd van de werkgelegenheid voor
het voltallige personeel bedongen.
Bij het meubelbedrijf werken 125
mensen. H. Wagemans blijft direc-
teur. Het opgaan in een grotere
meubelonderneming was volgens
hem nodig omdat in de hele meu-
belbranche concentraties aan de
orde van de dag zijn met het oog op
de Europese eenwording.
Eerder had deMaastrichtse meubel-
maker geprobeerd de positie in
Europa te verstevigen door samen
te werken met Italiaanse bedrijven.
Maar dat heeft twee keer op rij tot
een mislukking geleid. In het najaar
van 1989 moesten in Maastricht 14
mensen worden ontslagen doordat
na een brand bij de Italiaanse part-
ner Castelli de toevoer van bureau-
meubelen was stilgevallen.

De kalksteen en de lössgrond in
Zuid-Limburg zijn namehjk niet in
staat nitraat af te breken of vast te
houden. In kleigronden elders in
Limburg en de veenlagen elders in
Nederland is dat wel goed mogelijk.
Het water dat bij Schiffers Food in
Hoensbroek uit de kraan komt,
haalt de Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML) voornamelijk bij
het pompstation in Roodborn bij
Wittem. Zes jaar geleden had de
frisdrankenfabrikant nog water van
uitstekende kwaliteit, op het ogen-
blik zit er bij Roodborn zon 32 mg
nitraat in een liter water.

" Bedrijfsdirecteur Ad Arnoldussen van Schiffers Food in Hoensbroek, bij de Herschi-limonade-
flessen dieworden afgevuld met gebruikmaking vanLimburgs leidingwater.

Archieffoto: DRIESLINSSEN
En hoe zit het met de bierbrouwerij-
en die her en der in Zuid-Limburg
zijn gevestigd? Bij de Alfa bierbrou-
werij in Thull maakt men zich voor-
lopig geen zorgen over het nitraat-
gehalte in het bier. De brouwerij be-
schikt over eigen bronnen die tot
een diepte van 160 meter gaan. He-
lemaal onderin is het nitraatgehalte
praktisch nihil, hogerop in de bron

neemt het gehalte toe. Door een ver-
meniging van het water bereikt hetAlfa-pils nu stabiele gemiddelden
van 16 mg per liter. Directeur H.Meens laat het bronwater regelma-
tig onderzoeken. In de loop der ja-
ren heeft hij slechts een lichte stij-
ging van. het nitraatgehalte gecon-
stateerd.
Soortgelijke geluiden laat Hoofd

kwaliteitszorg H. Moonen van
Brand in Wijlre horen. De brouwerij
beschikt over drie eigen bronnen,
waarvan het slechtste water met 20
mg nitraat per liter bevat. Het water
uit die bron wordt alleen als spoel-
water voor de bierflessen gebruikt.
De andere twee bronnen, die onder'
dikke kleilagen liggen, bevatten
zeer weinig nitraat.

De Maas
Volgens Den Blanken ontkomt het
waterbedrijf er niet aan in de ko-
mende jaren grondwater te winnen
met een nitraatgehalte dat boven de
toegestane waarde ligt. Al zal zo no-
dig niet geaarzeld worden om de
pompstations in Amby en Wittem
stil te leggen. Het bedrijf is echter
naarstig op zoek naar maatregelen
die het gehalte tot een toelaatbaar
niveau kunnen reduceren. Het win-
nen van oppervlaktewater heeft op
het ogenblik niet de voorkeur. De
waterkwaliteit van deMaas is name-
lijk uiterst onbetrouwbaar. De
WML is echter wel bezig met een
project voor de winning van opper-
vlaktewater langs de Maas in Pan-
heel. In het midden van de jaren ne-
gentigkan Panheel het eerste drink-
water uit de Maas leveren. De capa-
citeit van andere Limburgse rivie-
ren is niet toereikend.

Technieken
Meer heil ziet Den Blanken echter
in nieuwe technische zuiveringsme-
thoden. De WML denkt bijvoor-
beeld serieus aan zuivering van het
water door 'ionenwisseling', of door
het inzetten van bacteriën die het
nitraat omzetten in stikstofgas. Op
het ogenblik loopt op dat gebiedeen
proef in Roosteren. Die techniek zal
op zijn vroegst pas in 1997 kunnen
worden ingevoerd en er zullen enor-
me bouwwerken voor moeten wor-
den opgetrokken, hetgeen in Zuid-
Limburg tot grote planologische
problemen zal leiden.

Een andere techniek die wordt
overwogen is de 'electrodialyse',
waarbij simpel gezegd nitraat wordt
gescheidenvan de watermoleculen.
Technisch is het mogelijk dit pro-
ject binnen drie jaar te realiseren.
Maar de kosten zijn enorm hoog.
Bovendien weet de WML nog niet
precies wat er na de zuivering met
het afval moet gebeuren. Daarover
moet nog met het Waterschap Zui-
veringsschap Limburg worden on-
derhandeld.

L Mastenbroek en Pleu-
(je elcers overleggen op het ministe-
QVp Van Economische Zaken nogr een aantal projecten die dit jaar

Hoofdmoot van het ge-
-Ber ï met de Haaëse delegatie on-
Lading van staatssecretaris Piet
jL^an is toch echter de voortzet-
Von lan een afgeslankt PNL-beleid
C * gebied Oostelijk Zuid-Lim-
t 0 S. Aangezien de werkloosheids-
biSp°hent in die regio nog achter-
in bij de werkloosheidscijfers in
L est van de provincie.
ViL . ovincie verwacht de komendenajaar 80 miljoen gulden van het
*0n terie van Economische Zaken
&M de Oostelijke Mijnstreek. Een
W deel daarvan (20 miljoen) is
WlJad Voor het vliegveld te Beek,
Uien de rest ten goede moet ko-
jtatl aan projecten ter stimulering
Wj. sociaal-economische struc-
ïelf van oostelijk Zuid-Limburg

Zes jaar en TBS
voor doodslag

v Van onze verslaggever
Sea^h BOSCH - Voor bewezen
%J} e. doodslag op een 35-jarige
*°Wel 'n Sittard en beroving van
W , een pompbediende als twee
°Qm arsters in Maastricht ver-
denk het gerechtshof in 's-Her-
%ft ch dinsdag een 29-jarige

uZes Jaar gevangenisstraf en
hejjj nikkingstelling van de over-
}>a(j '-^BS). De procureur-generaal
V Veertien dagen geleden acht

gevangenisstraf en TBS geëist.
t)e „4taJt

er°ordeelde is geboortig van
Vri uht maar verbleef ten tijde
Sittg^hem verweten feiten in het te
%ta , gevestigd hostel van psy-
«al S?dlsch streekcentrum Vijver-
lig aar zou hij op 4 februari van
fiel h I5r een medebewoonster de

dichtgeknepen en ver-
Sooi^ 1S uit het dakraam hebben ge-

{ie te
rnte instantie meende de poli-

er, ?Bi?en te hebben met een geval
Se ,J lft*ioord. Enige tijd later legde
&d.et echter uit eigen beweging
W^dleerde verklaringen af die
V<wn mdc richting van doodslag,
flezp k echtbank en Hof herriep hij
Vat kentenis-Vp de officier van justitie tien
"ow^yangenisstraf had geëist, ver-
J'Ht!) de rechtbank in Maas-
het t deman tot zes jaar. De PG bij

daSSChe H°f Plaatste zich veer"
So0r gen geledentussen beiden in

~ acht jaaren TBS te eisen.

De officier ging bij het Gerechtshof
in beroep nadat de rechtbank het
tweetal had veroordeeld tot aan-
zienlijk lagere straffen dan was
geëist. De man kreeg anderhalfjaar
en TBS opgelegd, de vrouw zeven

Over de reden van haar weglope
alsmede over het verblijf van he ■meisje in Utrecht wenst de politi
nog geen enkele mededeling t
doen.

Schadeclaim bij Ministerie van Onderwijs

VJV-directeur vrijgesproken

Staartje
Met deze vrijspraak is de VJV-zaak
niet ten einde. De ex-directeur Van
R. is namelijk van plan een schade-
claimin te dienen bij het ministerie
van Onderwijs, die de zaak - naar
aanleiding van een zwartboek van
een adjunct-directeurvan het VJV-aanhangig maakte. „Ik heb vanaf
1988 wachtgeld tegoed. Het ministe-
rie hééft altijd beweerd dat ik door

eigen schuld werkloos was gewor
den, omdat ik veroorzaker zou ziji
van het faillissement van het VJV
maar met deze vrijspraak verander
daarin wel iets." Het ministeriekar
dus een forse schadeclaim van de
oud-directeur gemoet zien.

Behalve dat is de rijksrecherch.
nog steeds bezig met onderzoel
naar mogelijke malversaties bij d(
vroegere VJV's van Maastricht, me
name bij die van VJV-'t Vloot die
per 1 januari 1987 fuseerde met d<
VJV-Bogaardenstraat en Meerssen
Derijksrecherche wil weten of er te
veel aan subsidies is betaald en wie
daarvoor verantwoordelijk zijn
Duidelijk is nu wel, dat ex-directeui
G. v. R. niet alleen verantwoordelijk
is voor het failliet gaan van de VJ\
te Maastricht.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De vroegere VJV-directeur te Maastricht, de 43-jarigeu. van R., is gisteren door de recht-bank in die plaats vrijgesproken.
Van R. werd verdacht van fraude.Mede daardoor zou het VJV teMaastricht in januari 1989 failliet
zijn gegaan. De rechtbank acht datechter met bewezen en daaromvolgde gisteren, tot grote opluch-
ting van Van R., die altijd zijn on-schuld heeft bepleit, vrijspraak.
De officier van justitie mr. P. van
Hilten had zelf veertien dagen gele-
den al een groot deel van zijn be-
schuldigingen aan het adres van
Van R. teruggenomen. Op drie van
devier telastegelegde puntenkwam
hij zelf tot de conclusie dat vrij-
spraak moest volgen. Op één deel,
namelijk het niet kunnen overleg-

gen van een deugdelijke admini-
stratie, achtte hij de ex-VJV-direc-
teur wel schuldigen daarvoor vroeg
hij 5000 gulden boete of 100 dagen
hechtenis. Maar de rechtbank was
het niet eens met hem.
In eerste instantie liet de rechtbank
weten dat de officiervan justitiewel
op grond van het vooronderzoek
kon veronderstellen dat er strafbare
feiten waren gepleegd. De advocaat
van de ex-VJV-directeur, mr Cor
van den Bom had de officier name-
lijk verweten op oneigelijke gron-
den de rechtzaak te voeren, name-
lijk om de hele VJV-kwestie in de
openbaarheid te brengen en om te
laten zien dat het Openbaar Ministe-
rie om niemand heen gaat. Dit in
verband met het feit dat een rechte-
re-commissaris als bestuurslid be-
trokken was bij de zaak.

Na het oplossen van dit 'ontvanke-
lijkheidsvraagstuk' kwam de eigen-
lijke uitspraak. De rechtbank acht
niet wettig en overtuigend bewezen
dat Van R. zich schuldig heeft ge-
maakt aan fraude. Verder is er ook
niet gehandeld in strijd met de sta-
tuten. Vrijspraak was dan ook de
conclusie.
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(ADVERTENTIE)

r Mogen wij u even wakkerschudden?!
- Select dekbedovertrek. In uni satijn-

0' '~'jm' SS streep' Van 100% katoen- ln wit'blauw'Mm lüb zalm, mint en roze.
135x200cm.Van79,-voor PA _

jJÉÉg|| 200x200 cm. Van 119,- voor QQ,„II
240x200 cm. Van 139,-voor 4AQ'Hf IV#j"
Select hoeslaken. In bijpassende, uni
satijn-streep. Van 100% katoen. In wit,

\''*\^ ? ' blauw'zalm'mintenroZe'f 90x200 cm. Van 39,95 voor .
JPIÉIJ 140x200 cm. Van 49,95 voor Afik^

180x200 cm.Van 59,-voor CA „,,

■lil I |h Wordt tfppds leuker bii V&D—^ '~_ Aanbiedingen geldig t/mzaterdag 9 juniofzolang devoorraM strekt, t YVOrUI SieeQS ICUKCf DIJ V«U

I* Mrc\ Stork, ambassadeur van Nederland inRoemenië, wijst naar eenfoto die tijdens de
revolutie in Boekarest is genomen. Foto: widdershoven

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Na Amsterdam
is Maastricht de tweede stad in
Nederland waar de World Press
Photo-tentoonstelling te zien zal
zijn. De expositie omvat 250 fo-
to's die zijn geselecteerd uit een
totaal van meer dan elfduizend.
Zij werden door 1280 fotografen
uit 64 landen ingezonden.

In Maastricht is World Press
Photo ondergebracht in het Ge-
neraalshuis aan het Vrijthof en 'daar tot 17 juni te bezichtigen op

World Press
Photo open

maandag van 13 tot 16 uur en van
dinsdag toten metvrijdag van 11
tot 16 uur. 's Zaterdags kan men
er terecht van 11 tot 14 uur. 's
Zondags en op 2 en 4 juni is de
tentoonstelling gesloten.

De opening in Maastricht ge-

beurde gisteren door de ambas-
sadeur van Nederland in Roeme-
nië, mr C.F. Stork. Ten tijde van
de recente onlusten in dat land
kreeg ambassadeur Stork alom
bekendheid door zijn toelichtin-
gen en commentaren tijdens te-
levisiereportages. Bij de opening
hield hij een inleiding met als
titel 'Derol van de media bij poli-
tieke omwentelingen. Acteurs
van de groep 'Tact' voerden en-
kele toneelfragmenten op, geba-
seerd op het thema 'Mensen in
systemen en hun verzet daarte-gen.

Vijf mensen
herkennen stem
van ontvoerder

Drie dagen later, op maandag-
avond 14 mei jl., belde een totnu-
toe onbekende man naar de poli-
tie met de mededeling dat de
baby teruggevonden kon wor-
den bij een tankstation aan de
Ringbaan Weert. De politie vond
Dennise inderdaad op dieplaats.

Tijdens het televisieprogramma
Opsporing Verzocht liet de poli-
tie de stem horen van de man die
met de politie via de telefoon
kontakt opnam. Ook werd kle-
ding getoond, die de baby aan-
had.

ROERMOND - Zeker vijf men-
sen menen jn het tv-programma
Opsporing Verzocht de stem her-
kend te hebbenvan de mogelijke
ontvoerder van baby Dennise
Grutter uit Kessel.WML op zoek naar

nieuwe technieken

Om drinkbaar water in toekomst te waarborgen
Limburgs dagblad provincie



Bommen
In de jachtnaar resultaat liet Jan
Kuijpers, als leider van het Re-
cherche Bijstands Team, de twee
neergeschoten Australiërs twaalf
uur op de plaats van het misdrijf
liggen. Dat was hard. Kuipers:
„Het moest om twee redenen.
Ten eerste: Explosiegevaar. Met-

van de slachtoffers opgevan-
gen?" Steens: „Op een bepaalde
plaats".

Aan de andere kant van de lijn
een dame, die zich gemeld heeft
als familie van een van de
Australiërs en - net als de vier bij
de aanslag betrokkenen - voor
vakantie naar Nederland geko-
men. Ze wil niet dat er sectie
wordt uitgevoerd op Nick Spa-
nos en Stephen John Melrose.
Daarover is ook al gebeld door
een advocaat uit Sydney. Kuij-
pers heeft het er druk mee. De
slachtoffers worden op dat mo-
ment al onderzocht in het ge-
rechtelijk laboratorium te Rijs-

Een snelle carrière. Op zijn 26e
(„En dat is laat hoor, voor een po-
litieman") bij het korps van Roo-
sendaal. Na zijn opleiding met-
een naar de officiersschool; dé
eerste agent van Nederland die
deze studie in deeltijd volgde. In
1979 inspecteur gemeentepolitie
Maastricht, waar hij er een ka-
deropleiding ME bijnam; hij is
nu compagniescommandant
provincie Limburg. Vier jaar la-
ter inspecteur in Roermond, een
jaar later hoofdinspecteur, te-
vens plaatsvervangend groeps-
commandant. De belangrijke za-
ken waarbij hij betrokken raak-
te, regen zich snel aaneen; het
criminaliteitspercentage in
Roermond ligt hoog.

Gedenkwaardig in zijn loop-
baan: de nacht van 30 april op 1
mei. De IRA had voor het eerst
toegeslagen in Roermond. Kuij-
pers draaide bij afwezigheid van
zijn korpschef piketdienst. En zo
was het - oh toeval - afgelopen
weekeinde ook. Hij zat zondag-
avond nog wat met zijn pc te
stoeien ('Hobby') toen de mel-
ding binnenkwam. Voor de
tweede keer in zijn carrière gaf
hij groot alarm. Natuurlijk dacht
hij meteen aan een vlucht van de
daders naar het buitenland. Een
ontsnapping de andere kant op
sloot hij niet uit („Je moet nooit
iets uitsluiten"), maar de grens
over lag het meest voor de hand.
„Dat zou ik ook doen. Je bent
hier binnen drie, vier minuten, in
het buitenland. Daarom was het
ook zo moeilijk voor ons. Pro-
beer ze maar eens op het spoor te
komen als de kansen om te ont-
snappenzo grootzijn en zo dicht-
bij liggen".

JanKuijpers, leider rechercheteam IRA-aanslag:

'We zijn op jacht
naar resultaat'

Woensdag 30 mei 1990 " 18

§ Hoofdinspecteur Kuijpers: ,JErvaring met eerste IRA-
aanslag groot voordeel." Foto: JANPAULKUIT

Britse en Australische journalis-
ten toonden zich verbaasd en
verontrust tegelijk, over de ge-
ringe grensbewaking in het Lim-
burgse; alleen in Roermond is 's
nachts controle, alle andere pos-
ten liggen er op die tijd verlaten
bij. Kuijpers op zijn beurt vindt
de kritiek daarop onbegrijpelijk.
„We zijn toch bezig met grens-
vervaging, met één Europa... Of
niet soms?!"

mjk; een procedure die in het
/erlengde ligt van de ernst van
ie misdaad. Dat probeert Kuij-
pers in het telefoongesprek ook
iuidelijk te maken, maar het
ukt niet.

Gloedvol

een na het voorval zochten we
het in de richting van de IRA. En
wie aan de IRA denkt, denkt aan
bommen. Het stoffelijk over-
schot uit deauto halenzonder in-
spectie vooraf door de Explosie-
ven Opruimings Dienst, was on-
verantwoord. Die kwikschake-
laars waar ze mee werken... Een
beetje beweging in het voertuig
en het is boem. We moesten dus
wachten op de EOD. Ten twee-
de: het zoeken naar sporen kon
vanwege het nachtelijk uur niet
meteen voluit beginnen. Hetrisi-
co dat we belangrijke aanwijzin-
gen zouden wissen, lag te hoog
om het lijk naast dewagen tever-
wijderen. Dat het niet piëteitvol
i5..."

Jan Kuijpers zei het al eerder.
„Het gaatnu om resultaat". Is dat
hard? „In het belang van het
werk is niks hard". Nooit emotio-
neel betrokken? „In dit vak leer
je een knop omzetten". Dat be-
gon al vroeg. Zoon van een gara-
gehouder in het Westbrabantse
Rucphen. Mee met de takelwa-
gen als er een ongeluk was ge-
beurd. „De eerste keer dat ik een
zwaar gewonde zag, heb ik een
paar dagen niet gegeten en nau-
welijks geslapen. Vreselijk was
dat".

.Mevrouw, de stoffelijke over-
schotten zijn in beslag genomen
loor justitie. Dat betekent dat
vij hetrecht hebben om sectie te
aten uitvoeren. Dat kunt u niet
egenhouden. Nee, ook wettelijk
liet. Tja, dat zeg ik hard maar het
s niet anders. U wilt het tegen-
ïouden vanuit geloofsovertui-
ging? Onmogeüjk. Daar kunnen
ve echt geen rekening mee hou-
len. Da's ook hard ja. Misschien
tan ik u geruststellen. Sectie be-
ekent niet dat we organen gaan
jebruiken voor transplantatie.
Daar gaat het ons niet om. Waar
iet ons om gaat, zijn bewijzen
iie kunnen helpen de daders te
.inden".

Twee uur na de schietpartij in
het centrum van Roermond, had
Jan Kuijpers de meeste van de
belangrijkste autoriteiten rond
de tafel. Hoofdofficier Booster
prees de volgende dag in gloed-
volle bewoordingen de organisa-
tie die zo snel en zo vakkundig
op gang was gekomen. Kuijpers:
„Op dit punt heeft de ervaring
met de eerste IRA-aanslag groot
voordeel opgeleverd. Wat we nu
op gang kregen, danken we aan
toen". Niet meer? Kuijpers:
„Misschien. Onbewust. Concreet
kan ik geen aspect opnoemen
waarvan ik zeg: dit of dat doe ik
bewust vanuit de les die ik in '88
leerde. Bij elke zaak neem jewat
mee van de vorige, en de vorige,
en van die daarvoor. Je slaat dat
ongemerkt op. Maar ook al zou je
bewust handelen vanuit eerdere
positieve ervaring, dan nog is dat
geen garantie. Je komt altijd
weer voor verrassende situaties
die theorieën onderuit halen. In
die zin is deze zaak nieuw voor
me".

het gesprekzakt JanKuijpers
n een fauteuil en zegt op de toon
iie de feilen kenmerkt: „We zijn
_p jachtnaar resultaat". Over de
/orderingen wenst hij niet te pra-
en. Daar is politievoorlichter
-/ouis Steens voor. Maar in de
:oektocht naar aanvullende ge-
gevens is het dwalen met Steens,
/raag: „Hoeveel kogels zijner af-
gevuurd?" Steens: „Meerdere".
/raag: „Waar worden de dames

Zou het ontstaan van de Benelux
het grensverkeer niet zo vereen-

afkomstig uit Tilburg, moet ook nog 2350 gulden
betalen aan verschillende mensen aan wie hij scha-
de berokkend heeft. Een ander, afkomstig uit Ca-
dier en Keer kreeg ook nog een geldboete van 300
gulden en een rijverbod van drie maanden terwijl
twee auto's van hem verbeurd werden ver'.daard.

Van onze verslaggever
VIAASTRICHT - Drie inbrekers die begin februari
lit jaar in Hulsberg,Maastricht en Thull hebben in-
;ebroken zijn gisteren door de rechtbank veroor-
leeld tot respectievelijk 5, 6 en 7 maanden gevan-
genisstraf met aftrek van voorarrest. Eén van hen,

patiënt blijkt uit een onderzoek dat drs Renata
Klop heeft gehouden. Vrijdag promoveert zij aan
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht op haar
proefschrift: 'Rechten van patiënten bij overdracht
van zorg, een gezondheidswetenschappelijke stu-
die.

Drs Klop heeft onderzoek verricht naar de wijze
waarop artsen en verpleegkundigen bij overdracht
van zorg om dienen te gaan met de rechten van de
patiënt. Zon moment van overdracht is bijvoor-
beeld als een patiënt naar het ziekenhuis verwezen
wordt of daar ontslagen wordt. Het gaat daarbij om
de volgende rechten: recht op informatie, het toe-
stemmingsvereiste, het recht op vrije keuze, het
recht op informationele privacy en het recht op in-
zage.

Het blijkt dus dat in de gezondheidszorg geen groot
verschil van mening bestaat over de rechten van de
patiënt op zulke momenten.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Patiënten, artsen en verpleeg-
kundigen zijn het grotendeels eens over de vraag
velke rechten en plichten hulpverlenersen patiën-
en in de gezondheidszorg hebben. Een eerste aan-
et tot verwoording van die rechten en plichten
;taat in het Voorontwerp geneeskundige behande-
ingsovereenkomst (een civielrechtelijke regeling
roor de rechten van de patiënten) en de Wet op de
>ersoonsregistratie.
De eensluidende mening over de rechten van de

Overeenstemming
over rechten
van patiënt
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door peter heerkens voudigd hebben dat de werkge-
legenheid aan de overgangen er-
door in de knel kwam, dan was
Jan Kuijpers nu geen hoofdin-
specteur/plaatsvervangend

ROERMOND - Binnen het Roosendaalse politiekorps
waar hij in 1971 zijn carrière begon als agent in de verkeers-
dienst en de surveillance, stond hij bekend als 'een felle.
Een familielid van een van de IRA-slachtoffers in Roer-
mond noemt hem 'een harde. Die kwalificatie is goed te
volgen. Jan Kuijpers, de leider van het Recherche Bij-
stands Team, herhaalt de woorden meerdere malen in een
telefoongesprek dat hij voert met geduld en begrip. „Ik
kan me voorstellen dat ik hard overkom, maar we moeten
ons werk doen". >

korpschef in Roermond geweest,
maar declarant. Bij de dreiging
van ontslag gafhij dat beroep op.
Van het 'wat dan?' wist hij alleen
dat het iets moest zijn met onre-
gelmatige („heerlijk") diensten.
Dan zitje bij de politie goed.

Snel



Van onze Haagseredacteur

rl^ HAAG -De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft gro-
I^ijfels over de forse financiële bijdrage van het rijk en de
l°vincie Limburg (in totaal 110 miljoen gulden) aan de ïsola-
£ van woningen rond vliegveld Beek na aanleg van de Oost-
£stbaan De regeringspartij zet ook vraagtekens bij de (be-
Fkte) wijze waarop het kabinet de gekozen geluidnorm voor
Seek' wil toepassen.

E pvdA-fractie vreest dat de over-
kp °P zeer hoge kosten wordt ge-
j?0 als ook de woonwijken rond

£ere vliegvelden in Nederland,
jE°nder Schiphol, volgens de-
lf1*6 strenge(re) geluidnorm moe-
jL^prden geïsoleerd als die rond

* ■Die andere vliegvelden kun-
i üan in navolgingvan 'Beek' ook
» en overheidsbijdrageaanspraak
Wl7S' aldus het Kamerlid Jaap
fe Feenstra.

lijk. Want de leidingvan het Brit-
se Rijnleger heeft deBritten dui-
delijk verboden gezamenlijke
ontspanningsbijeenkomsten te
houden in het wijkcentrum De
Donderie, op een steenworp af-
stand van het winkelcentrum.

De zetbaas van de stichting heeft
nog namen van twee Britten die
tot twee jaar geleden in het be-
stuur zaten van 'The Dutch/Bri-
tisch Club' en 'The Britisch Com-
mittee' Maar de kattebelletjes
zijn vergeeld en de telefoonnum-
mers achterhaald.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Eigenaar Jacob
Mous van de friture annex cafe-
taria in winkelcentrum Donder-
berg, die zijn lokaal een eetcafé
noemt, is laaiend. Hij meent de
bezoekende pers te kunnen op-
dragen de pen neer te leggen en
herhaalt hardop 'de afspraak' dat
er over de Britse gemeenschap in
zfjn lokaal niet gesprokenwordt.
„Dat is veel te gevaarlijk. Die af-
spraak is gemaakt met de politie
Roermond. U mag hier niemand
aanspreken, u mag niets op-
schrijven", probeert hij.Conflict

De PvdA'er gaat ook in op het con-
flict tussen Maij en de provincie
over de eventuele meerkosten van
de isolatie rond 'Beek. Volgens de
minister moet 'Limburg' daarvoor

Ook over de gekozen variant van de
Griefahn-norm zelf stelt de PvdA-
fractie kritische vragen. Zo wil
Feenstra weten welke consequen-
ties het toepassen ervan heeft voor
alle omwonenden. Deze vraag
houdt verband met de vaststelling
van Griefahn, dat enkele procenten
van de bevolking- met name zieken
en ouderen - al bij zeer lage geluids-
niveaus schadelijke ontwaakreac-
ties vertoont. Hen volledig bescher-
men zou inhouden dat het betref-fende lawaai helemaal voorkomen
wordt, iets waarvan al bij een nacht-
vlucht geensprake meer is. Bij meernachtvluchten zou de getroffen
groep al vlug groeientot 10 a 15 pro-
cent van de omwonenden.De PvdA-er wil verder weten waar-om de Griefahn-norm alleen nog
maar voorlopig en niet al definitief
gaat gelden.

Feenstra wil weten hoe het kabinet
zich zal opstellen als ook andere
luchthavens zich melden voor rijks-
bijdragen in de isolatiekosten van
woonwijken. Het Kamerlid vraagt
ook naar de kosten van die isolatie
als ook bij andere (regionale) vlieg-
velden voor toepassing van (onder
andere) de Griefahn-norm wordt ge-
kozen. Daarnaast wil Feenstra we-
ten uit welke pot de aanzienlijke
rijksbijdragen voor 'Beek' moeten
komen; alleen Verkeer en Water-
staat al moet 60 miljoen bijdragen.

cent in West-Duitsland is ontwik-
keld voor de nieuwe luchthaven
'München ll'.
De norm houdt onder meer in daf
het lawaai binnen een goed geventi-
leerde woning zowel 's nachts als
overdag niet hoger mag oplopen
dan 55 dßa. Als gevolg van de toe-
passing van deze norm en het feit
dat de vliegtuigen door de houding
van de Belgisch regering na aanleg
van de Oost-westbaan al cirkelend
boven Limburg moeten opstijgen
(het 'Betonnen Muur-concept') val-
len de isolatiekosten van de wonin-
gen rond 'Beek' ongeveer 200 mil-
joen hoger uit, schreef Maij aan de
Kamer. Zij meldde een overeen-
komst over de verdeling van die
kosten tussen verschillende minis-
teries en de provincie, terwijl het
bedrijfsleven ook 85 miljoen moest
gaan bijdragen.

Roermond telt 668 Britse onder-
danen van wie er vele honderden
woonachtig zijn in de Roer-
mondse wijk Donderberg. De
meesten wonen in kleine huisjes
aan straten die de namen dragen
van alle mogelijke planeten en
hemellichamen. Het straatbeeld
is grauw en saai, maar kinderen
spelen op straat en op het veldje.

K 0 ScePsis van de PvdA, onder
t^waardeh wel voorstander van
Wk>anleg van de Oost-westbaan,

uit een lange rij (feitelijke)
&,. '"elijke en vaak kritische vra-
E van Feenstra aan minister Maij-
|Ner i 1 van Verkeer en Waterstaat
OL. besluitvorming rond de
tert .e3tbaan. Maij schreef daar

-jf Wj d geledeneen brief over aan
Va

Wjede Kamer. Zij meldde on-g andere dat het kabinet heeft be-
£ J1datvoor nachtvluchtenvanaf

ef^t-westbaan de zogenoemde
gaat gelden, die re-

Terug in het café speelt een En-
gelssprekende jongedame een
partijtje poolbiljart met een Ne-
derlands sprekende jongeman.
Ze scoort het ene punt na het an-
dereen lijktzich te amuseren. Ze
weigert echter te reageren op de
zondagavond in Roermond ge-
pleegde IRA-aanslag die een
'vergissing' bleek te zijn. Blijk-
baar wordt de angst doodgezwe-
gen in 'Donderberg'

nemer in het winkelcentrum
over die zogenaamde afspraak
van frietuitbater Mous „Waarom
zou er een afspraak zijn? Meneer
Mous is gek. Hij is een 'enfant
terrible' uit de Roermondse ge-
meenteraad. Hij wil gewoon op-
vallen." Ook de in het winkelcen-
trum gevestigde keurslager is
niets bekend van een afspraak
dater niets verteld wordt over de
aanwezigheid van de vele hon-
derden in de wijk woonachtige
Britse gezinnen. „Veel van hen
komen hier winkelen, maar pra-
ten over de aanslag doen ze niet.
Ze lijken weinig angst te kennen.
Verder hoor of zie je ze niet."

Pomphouders kondigen
reeks van acties aan

Kaars voor tekenen van adhesiebetuiging

De Britse gezinnen hielden daar
in het verleden bingo-avonden,
vergaderingen, partijtjes en or-
ganiseerden spelen voor de kin-
deren. „Ik kwam hier op 1 mei
1988 in dienst, de dag dat de IRA
met een kogelregen vanuit een
automatisch wapen een Britse
militair vermoordde. Vanaf die
dag werden alle Britse bijeen-
komsten in De Donderie afge-
zegd. Een Brit heeft een paar
maanden geleden nog een zaaltje
gereserveerd om zijn huwelijks-
feest hier te mogen houden. Dat
was allemaal geregeld, maar een
paar dagenvoor de bruiloft belde
hij af. De legerleiding had het
hem verboden."

„Ik wil er met geen woord over
praten. Nog een paar dagen en
dan ga ik terug naar mijn land. Ik
wil er niets over horen", zegt ze
heel pertinent. Dan krijt zij haar
keuen schiet de groen-gekleurde
biljartbal als een kanonskogel in
een van de gaten van het biljart.
Ze lijkt vervolgens alleen maar
bezig te zijn met het spel.

De bewoners wordt geleerd te le-
ven met het gevaar. In samen-
werking met de Britse autoritei-
ten wordt voorlichting gegeven
over veiligheidsmaatregelen. Zo
is de gewoonte ontwikkeld om
de auto voor het wegrijden uit-
voerig te inspecteren.

Voor de gemeentepolitie is deze
Britse kolonie een permanente
zorg. De Royal Air Force-politie
patrouilleert er, hoewel dat offi-
cieel wordt tegengesproken, re-
gelmatig. Maar daarvan was gis-
teren weinig zichtbaar.

Meisje (16)
verongelukt
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o RD ~ De 16-jarige bromfiet-
Skp' S' uit Nieuwstadt is bij een
tan rsongeluk in Sittard om het
Ü^J. gekomen. Het ongeluk ge-
oji ,} 6 gistermiddag om twee uur
W e kruising Nusterweg/Millener-

Binnenkort gaat ook een brief met
een verzoek om begrip en steun
naar de colleges van B & W van alle
Limburgse gemeenten, naar alle
raadsfracties, naar alle leden van ge-
deputeerde staten en naar alle Lim-
burgse belangenorganisaties.

Haag. Op het Binnenhof gaan ze
biertjes tappen uit een omgebouw-
de benzinepomp. Een dag eerder
zullen deLimburgse pomphouders
proberen het telefoonverkeer bij het
ministerie van verkeer en water-
staat te ontregelen, door met zn al-
len de hele dag naar minister Maij-
Weggen te bellen.

Of ze lopen zelf weg. „We zijn
niet gerechtigd met u te praten",
klinkt het dan nog snel in plech-
tig Engels.

De in Donderberg woonachtige
Britse militairen zeggen niets. Ze
hebben opdracht gekregen de
media naar hun perskaart te vra-
gen en hen vervolgens vriende-
lijkdoch dringend de deur te wij-
zen.Achterhaald

Sinds 1988 is derest van de Brit-
se gemeenschap in Donderberg
overigens 'uitgespeeld. Letter-

Van onze redactie economie
THORN - Boze Limburgse pomp-
houders hebben gisteren unaniem
besloten tot het voeren van een
groot aantal acties tegen de aange-
kondigde accijnsverhoging op ben-
zine. De 135 aanwezige pomphou-
ders op de actievergadering in
Thorn lapten ieder honderd gulden
om de kosten te dekken.

„Onzin", zegt een andere onder-

OnzinBh
lit gj.rachtwagen, bestuurd door F.
Np u' wilde rechts afslaan en
Kt ■ de bromfietster, die recht-
zat ]>lchting Nieuwstadt reed, te
&<_ v * meisJekwam onder de wie-
Joes?n de vrachtwagen terecht en
*&asl ernstig gewond naar het
!Jbra a^ dziekenhuis worden over-
«<}g t- Daar overleed zij later op
kvai 6 aan de gevolgen van het on-

Dezelfde minister, die voorstander
is van de accijnsverhoging, zal bin-
nenkort verrast worden met een wa-.
gen met daarop een nagebouwd
benzinestation in haar tuin. En bij
alle benzinestations in Limburg zal
vanaf vandaag een poster hangen
waarop een benzineslang is uitge-
beeld als 'de strop van Maij-Weg-
gen'.

Aanstaande dinsdag wordt actie ge-
voerd bij alle benzinepompen.
Klanten wordt gevraagd een kaartje
te ondertekenen waarop staat dat de
verhoging van de benzine-accijnsoneerlijk is. In ruil daarvoorkrijgen
ze een kaars. „Daarmee willen wesymbolisch uitdrukken dat voorons het licht dreigt uit te gaan", al-
dus actieleideren pomphouder Ge-
rard van der Hart.

Kaarsen
Een nieuwe accijnsverhoging leidt
tot een verdere verslechtering van
de concurrentiepositie van de Lim-
burgse pomphouders ten opzichte
van hun collega's in België en voor-
al West-Duitsland. In een uitgebrei-
de petitie, die door alle pomphou-
ders is ondertekend, zal dat op dins-
dag 19 Juni aan minister J. Andries-
sen van Economische Zaken wor-
den uitgelegd. Andriessen bezoekt
dan devoorjaarsvergaderingvan de
Limburgse Organisatie van Zelf-
standige Ondernemers (LOZO) in
Buggenum.

F-16 maakt foto's
omgeving Roermond
Vanuit een F-16 van de Koninklijke
Luchtmacht werden gisteravond
zogenoemde fotoruns gemaakt bo-
ven het gebied Roermond en het
Belgische Leopoldsburg (vluchtau-
to teruggevonden) en de volledige

route tussen beide plaatsen die zes-
tig kilometer van elkaar vandaan
liggen. Op deze luchtfoto's zou de
politie bijvoorbeeld mogelijke
schuilplaatsen en wapendepots
kunnen ontdekken. Een dergelijke
'fotorun' bij de aanslag in 1988 le-
verde niets op.

Inmiddels zijn alle Britten die zich
zondagavond in hunauto in het cen-
trum van Roermond bevonden op-
geroepen zich te melden bij de poli-
tie. De oproep werd via de Britse le-
gerzender SSVC uitgezonden en
heeft reeds verschillende reacties
opgeleverd.
In het Belgische Leopoldsburg is de
Rijkswacht gisteren in crisisberaad
bijeen geweest. Daar brak men zich
het hoofd over de vraag waarom de
daders het plaatselijke militaire
schietterreinhadden uitgekozenom
de vluchtauto veilig te stellen en
van daaruit hun vlucht voort te zet-
ten.

Eind juni, op de dag dat de accijns-
verhoging wordt behandeld in de
TweedeKamer, reizen de Limburg-
se pomphouders massaal naar Den

De Limburgse pomphouders, die
ondersteund worden door de Lozo
en de Bovag, hopen dat ook de grote
ohemaatschappen geld zullen ge-
ven voor de actieplannen.Ziekeoplichter

ontsnapt uit
KlinikumAken

Ï^opkll van het ongeval worden
Js hi:,ht contact op te nemen met
"°59(jT ie van Sittard, tel. 04490-

(tegen de IRA) wil zeggen, is dat
Lyndal en ik geschoktzijn. Ik denk
niet dat we nog enige emotie over
hebben om woede of wat voor ge-
voel dan ook jegens de moorde-
naars te koesteren".

Vrouwen doen in Londen relaas van aanslag:

'Het was een
nachtmerrie'

door cees van zweeden 'ik dacht aanvankelijk dat kinderen
met vuurwerk bezig waren".

Voor de bevolking van Roermond
hadden beideAustralische vrouwen
slechts lof. „De mensen in de stad
waren geweldig. Ze hadden niet be-
hulpzamer kunnen zijn", vertelde
Lyndal. „Het is droevig dat deze
plaats voor de tweede keer het to-
neel was van IRA-geweld. Het is een
leuk stadje, geenszins een vreselijk
oord".Het duurde een ogenblik voordat ze

mannen met zwart-gele bivakmut-
sen ontwaarde die 'korte geweren'
droegen. Ze dook achter de auto-
stoel tot het schieten ophield.

LONDEN - „Het was een nachtmer-
rie, een scène uit een horror-film".
Voor het eerst sinds de moord op
haar man afgelopen zondag in Roer-
mond sprak Lyndal Melrose tegen
de pers. Samen met Vicki Ross,
vriendin van het andere slachtoffer,
deed Lyndal Melrose gisteren op
een persconferentie in Londen haar
relaas van de IRA-aanslag.

De weduwe vertelde dat zij over-
weegt om naar haar geboorteland
Australië terug tekeren. Ze woonde
met haar man, een advocaat uit
Australië, in Londen. Het andere
slachtoffer had eveneens de Austra-
lische nationaliteit en werkte op
hetzelfde Londense advocatenkan-
toor.

„Toen een autoruit aan diggelen
ging, begreep ik dat het ernst was.
Ik dacht dat de aanvallers elk mo-
ment naar de auto zouden komen,
maar dat gebeurde niet. Toen ik op-
keek, zag ik Nick en Stephan op de
grond liggen. Vicki begon te
schreeuwen".

„Het gebeurde allemaal razendsnel.
Stephan stelde het statiefopom nog
een foto te maken. Omdat het koud
was, wilde ik vast in de auto gaan
zitten. Nick (het andere slachtoffer)
en Vicki zaten al achterin. Alle deu-
ren stonden open, met inbegripvan
de vijfde deur. Toen ik naar het por-
tier liep, begon het schieten. Het
was het geluid van voetzoekers, en

Huilen
Op de persconferentie was Vicki
nog nauwelijks in staat om te spre-
ken. „We waren gewoon schietschij-
ven", huilde ze. „Het enige wat ik

De Australische premier Bob Haw-
ke heeft dinsdag de moord op de
twee juristen gekenschetst als 'een
laffe daad zonder enige rechtvaardi-
ging. Het excuus van IRA dat de
twee slachtoffers waren aangezien
voor Britse militairen, is volgens
Hawke 'een vorm van verwrongen
logica.

De zondagnacht in Roermond vermoorde Stephan Melrose was pas sinds juli vorig jaar ge-
huwd met Lyndal.

\tj_ *an onze verslaggever

'" ïffili" Uit het Künikum in Aken
jjjeitjrt!°Pen weekeinde de ernstig
w WiYhlitse meesteroplichter Kas-
I e 55 " m Mommertz verdwenen.

nJar Jarige Mommertz, al tiental-
r^issp 0 stamgast in diversegevan-gen v ' Was dertien maanden ge-
[ trali 0r de zoveelste maal achter
*activfi-S £ezet wegens zijn crimine-
ltUge feiten. Hij moest evenwel na
r'Sejio 'n e^ ziekenhuis worden

ar,'Tlen vanwege een ernstige««doening.

m 6tl lf JUstitiële autoriteiten in
Joiw olïlt de verdwijning van-
'lHg yQ^z als een volslagen verras-Nien had hiJ al meermalen tegegeven geen ontsnap-
%Z°flnë te wagen, omdat hij,. cc* te ziek voelde.

tSt-h ilnelm Mommertz staat in
'H Sac_iltsland bekend als een al-Nercd geklede, vlot pratende op-

e ' dle zijn slachtoffers vaak
«tl. jj.°mmengeld wist af te trogge-
le verscheen zo nu en dan ten
"T 1 df> gePensioneerd president
(Min* arrondissementsbank, als_ 8enal Pecteur > maar ook als mede-
& afs van een hotel. Ook lichtte
tfW ; "welijksbemiddelaar een
yHu\ Fschweiler voor enkele
b chth enden guldens op en ver-
b f>ar> l3 ounr°erend0

u
nr°erend goed dat alleen"Pier bestond.
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De doodgezwegen angst
van wijk 'Donderberg'

Britsefeestjes sinds IRA-aanslag in 1988 verboden

Het CDA ziet overigens af van en
eerder aangekondigd eigen onder-
zoek naar eventuele ronselpraktij-
ken. „We laten het nu aan justitie
over, waar men dat ongetwijfeld be-
ter kan", aldus Bijsmans. De CDA-
voorzitter zei desgevraagd dat hij
nog geen contact heeft gezocht met
Wagemans. „Ik heb alleen gespro-
ken met burgemeester Van Zeil. In
afwachting van de uitkomst van het
onderzoek lijkthét me ook beter om
niet met Wagemans persoonlijk te
gaan praten. Dat heeft weinig zin".

jERLEN- De officier van justitie
*ft op verzoek van burgemeester

' Zeil in Heerlen besloten een
'■■onderzoek in te stellen naar de

van het CDA-
Öslid Ger Wagemans. Dit naar
leiding van de beschuldiging
'twee HEAO-studenten dat ze in
jrachtvan de echtgenotevan Wa-
gans blanco volmachten hebben
toiseld. Dit met medeweten-van
raadslid zelf.

studenten hebben verklaard dat
'anuit het Heerlense Grand Ho-

telefonisch hebben moe-
benaderen. Aan mensen, die

'van plan waren naar de stern-

Burgemeester Van Zeil schakelt justitie in

Vooronderzoek naar
onselpraktijken

bus te gaan, moest worden ge-
vraagd hun stemkaart over te dra-
gen. Beide studenten zeggen dat ze
op verschillende adressen volmacht
hebben gekregen om namens die
kiezers een stem uit te brengen.
In een korte persverklaring liet Van
Zeil gisteren weten dat hij tijdens

het vooronderzoek geen verdere
mededelingen zal doen.

Reactie
Voorzitter Peter Bijsmans van het
CDA-Heerlen zei gisteravond in een
eerste reactie dat hij het besluit van

Van Zeil toejuicht. „Er.moet helder-
heid in dezezaak komen en hoe kandat beter dan via een justitieel on-
derzoek".

Grote twijfels PvdA
over subsidies 'Beek'

Ook vraagtekens bij geluidnorm van luchthaven

" Het straatbeeld in de Planetenbuurt van Donderberg is grauw en saai. Een Brit contro-
leert zijn auto op explosieven. Dat is gewoonte geworden in deRoermondse Britse wijk.

Foto: JEROENKUIT

opdraaien, maar het provinciebe-
stuur ontkent dit. Feenstra vraagt
hier in navolging van de CDA-frac-
tie in de TweedeKamer (die evenals
de WD grotendeels kan instem-
men met de plannen van het kabi-
net) duidelijkheid over en wil weten
wat de gevolgen zijn als minister en
provinciebestuur het niet eens wor-
den.

Feenstra vraagtMaij of de bijdragen
van de ministeries (in totaal 105 mil-
joen) en de provincie (15) miljoen
niet strijdig zijn met het beginsel
dat 'de vervuiler betaalt', waar ook
Maij over spreekt in haar brief. An-
ders gezegd: moet niet (vooral) het
bedrijfsleven opkomen voor de ex-
tra isolatiekosten? Bij 'München ll'
is dat bijvoorbeeld wel het geval.

Limburgs dagblad provincie
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Galery Iran heft haar zaakop! ««^

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!
Enkele voorbeelden:
KlirdiStan 197x298cm/3250,-nu ’ 1125,—
Bidjar super .70x240cm/8500,-nu ’ 2500,—
Shirwan 195x298cm/2850,-nu ’ 775,-
Onvoorstelbaar
Herat 340x258
voor de snelle beslisser nu slechts ’ 975,—

Volgend jaar pas een tapijt nodig? Plannen voor
parket of plavuizen? Koop dan nu uw tapijt, want

deze prijzen KOMEN NOOIT MEER VOOR. |
KarS 174x127/2750,- nu slechts ’975,-

-j ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag
koopavond.

_Ml^P^H^^MH__B_V_^r_M__^p^p_H_^^^^H_^n_H_^^^ a_.^^^J

Een Nashna faxkost maar 49,-permaand.
(exclusief BTW)

INIiISIhHUISI

PANTA RHEI
Maastrichterlaan 6, Landgraaf, 045-312970

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 '10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. jrssa

Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

U heeft er recht
op te weten

waaraan men u dwingt mee te moeten betalen!
- via ziekenfonds en gemeenschapsgelden -
De Video: „ECHO" (VHS) geeft u alle informatie. Bestel nog heden de vi-
deo „ECHO" (VHS).
Wanneer u ’lO- gireert op giro 2963282 of op de Rabo-bank
16.78.52.574 t.n.v. Stichting voor Recht zonder Onderscheid, pb. 275,
6500 AG Nijmegen, dan ontvangt u zonder meer begin juli de video
„Echo" tranko thuis. Bovendien is dat voor ons een grote morele steun en
u helpt ons krachtig in deze geldverslindende actie om te komen tot her-

Istel van de wettelijke bescherming van de levensrechten van alle mede-
mensen, ook van de zwaksten.
Nationale zaak: „Helpt de moeder; redt het kind."
Onze oprechte dank namens
de stichting „Voor Recht zonder Onderscheid",

pater Koopman S.S.S. en medewerkers.

Voor Schimmert vragen wij

bezorgers m/v
voor werkzaamhedenrussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

LimburgsDagblad

DAMESJAPONNEN Grote partij van bekende merken -\ AA |-f) Il| maten 38 t/m 52 179,50 IdSfavUl

I HERENCOLBERTS
I ruit en streepdessin in de nieuwe modelijn 4AA pa II maten 46 t/m 60, lengte en kwartmaten vanaf I _b«J ■OU I
| Bijpassende pantalons aiie maten 59.50 |

FlflFinnnn _ i^êweekendkoopjes\—l'o
!V\^fc_____B __fc||pjj=Él ______■_■ __■__■_■ ___■_____■ ___■___■_■ (PïlQl /vl

Modern koffiezet-apparaat Snoerloze "Freeline" water- EENMALIG! Picknick serviesvan hoog- Verrijd-en inklapbare droog- Verstelbare balkontafel met Verstelbare rugsteun met Gietijzeren barbecue
voor 6 kopjes koffie. 1 jaar koker met aparte oplaad- Royale, opengewerkte was- waardig kunststof. 4 platte toren. Met ca. 25 mtr. 100% volkunststof blad. . maar liefst 4 standen. Ideaal (45x24 cm), met verstelbaar m
garantie. unit. Met droogkookbeveili- mand (inhoud 46 liter) in borden, of 4 stapelbare drooglengte op de geplastifi- Formaat ca. 85x40 cm. bij het zonnen (onmisbaar rooster en spit. Kantelbaar, %\ging en uitwendige water- diverse kleuren. soepkoppen, of 4 bekers, ceeroe lijnen. Alleen dit weekend nóg bij ziekte). Geheel dus ideaal bij b.v. het grillen f

indicator. Inh. 1.7 ltr. _ . voordeliger inklapbaar. van kip.
Adviesprijs 52.50 Adviesprijs 119.- Adviesprijs 11.50 Per Set Van 4 Adviesprijs 35.- I

__________B^______HH_________________l __H_____i^___H________________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\WW\\\\\\\\\\\\\A WWWWWWWHÊÊÊÊBBK^^^ ____________H__HH_H________H _PVH^HH!____HI ___HH^HM^___i _______H______________flH^___i^____
onze BClrff Onze fjTjl I Onze RQIjV ... __FZ!mV Van 32.50 K»lr<| Onze K_vJ_Wlll Van 19.95 fcj(_sl«l Van 37.50 fe^lfclll fprijs Pr'is | pnjS HJ__E__E_^___l voor E_ü_______l | prijs voor |^H_k__K_l voor ImUii^__l_v
■MMPli^^^^ii| VERTROUWD en VOQRDELiGl——■^■^—ü^^^

'I

H
F

rr- ■.-< mm^^mm^^^msmsm^wn^msms-^^ k

.. o

HWKrsfflFT__T~*S!& __Pi^^^W_^_____l£__i__/_____t__^ __■ ________~W''":,A'■"P--"fi^t'javiv;-ï-v■" . /jl_. j"^A**flp^^^ ~KB-Sucherkamera Autofocus. Eingebauter I *m f*ytiaM_o * /» /"?/#_*_f!_o I .Blifzmi, Zuschal.ou.oma.ik Motor 3fIUW& iJt I 7 FtIJME' t./ / flW*& /*/Inkl. Tragebeutel + Bottenen! I «/" **^ 7/)Af tÈÊÈÉkIÊ^ I **'' MtC 'YASHICA AF-J2 ÜSsLi^JilöS Jiffl!^ IiIQQ 1^ 1199 1/W-i_/c/ie/Jl.omeraAutofoais.Eingebotiter jjj 'lifcHK' I^JT AG»^ AGFA '#
Kleinbild-Forbnegctiv-Filme! IÉMEÉI _yBSSh*T^SBk 1 2er Park fefeülJ^^l^B „ _>„.* .

mi«iiii»^p^^^m llK___i_S_____i__B____r 3er-Pack _______MBeP" /;er-KacK CïïS!BCl____E_-__fflß 2er-Pac'1 , .
____B_E_l_B____rl 4_■ 41 135/24

100 IJH^a^y^pJ HR II ÏOO 135/24 + 3 v
(Nikon) tw on ifli c.,,A__,_. _.__.__,_. ffll^Sü^S_iP:arbdia'Fllme I Farbnegativ- Film!. 6 &
MiiWeirwmkel-/Tele-/Makro-Einslellung. Aulo- '«{■ <jF 3lotus. Eingebauter Blitz mit Zuschaltautomatik. rTTlifl_-I_ll"P - ■ ■■ inHTTTTTTTB ffflflEyP^ *
«u»- L_*S3% "&» 14% »gff22ffi
KB-Sucherkamera Mit stufenlosem Motor- ____ -JX"8^ ' * I ' °^ ~"^ |
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Rechter oordeelt
over vochtgehalte

van boterhamworst
MAASTRICHT - Voor econo-
misch politierechter mr Swane
in Maastricht moesten twee sla-
gers, respectievelijk uit Bom en
Gulpen, zich verantwoorden
voor een te hoog 'Feder'- of
vochtgehalte in boterhamworst.

Beroepseer
De 30-jarige slager uit Bom voel-
dezich duidelijk in zijn beroeps-
eer aangetast. „Hoe kan dat waar
zijn, terwijl ik bij wedstrijden al-
tijd goud haal met mijn produk-
ten? Als ik een ander vochtgehal-
te ga verwerken loopt de worst
weg."Desgevraagd liet hij weten

een vergissing uit te sluiten. „Ik
hanteer altijd precies dezelfde
methode." Mr Swane was echter
van mening dat alleen al verschil
zou kunnen ontstaan doordat het
vlees niet altijd hetzelfde is, „Elk
beest is nu eenmaal anders", con-
cludeerde hij. In zijn vonnis zette
hij een geëiste boete van vijfhon-
derd gulden om in een geheel
voorwaardelijke straf.

De eigenares van een Gulpense
slagerij kwam er met dezelfde
strafvanaf. In haar geval hield de
rechter er rekening mee, dat ze
de worst niet zelf geproduceerd
had maar had betrokken van een
Belgisch bedrijf.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Nederlandse soulgroep
Joeri Gagarin and the Fade Aways is ko-
mende vrijdag de swingende afsluiter van
het jaarlijkse eindexamenfeest dat in de
Heerlense Stadsschouwburg gevierd
wordt.

Het feest wordt juistvrijdag gehouden om-
dat dan alleexamens achter derug zijn en
niemand nog de uitslagkent. De organisa-
tie is dit jaar niet alleen in handen van de
stichting Coriolade en de 'schouwburg'
maar ook van een groep eindexamenleer-
lingen.

HEERLEN
*°yal: Look whos talking, dag. 16.30
.""45 en 21 uur, wo ook 14.30 uur. Rivo-
ïj Shirley Valentine, dag. 16 18.30 en

uur. De Reddertjes, wo 14.30 uur.
"«*xim: Always, dag. 15.30 18 en 20.30
?Ur- H5: Johnny Handsome, dag. 14.301)? en 21.30 uur. Tango & Cash, dag.
t 4-15 18.45 en 21.15 uur. The war of the
?9ses, dag. 14 18.30 en 21 uur. Internalfairs, dag. 18.30 en 21 uur, do ook 14

Ur-Koko Flanel, dag. 14 en 18.30 uur.
Soney, I shrunk the kids, wo 14 uur.
bekend at Bernie's, dag. 21 uur.

MAASTRICHT
Jkbi: Look whos talking, wo en do 21
ïUr. Wo ook 14.30 uur. The cook, the
ï'ef, his wife and her lover, wo en do
'UO uur, wo ook 14.30 uur. De Red-res, wo 14.30 uur. She devil, wo en
T 21.30 uur, wo ook 14.30 uur. Shirley
yalentine, wo en do 21.15 uur, wo ook'■30 uur. Cinema-Palace: When Harry
setSally,5etSally, dag. 19 en 21.30 uur. Turner &
Sjooch, dag. 19uur, wo ook 15 uur.Koko
lanel, dag. 19 uur, wo ook 15 uur. Ro-

?*°, dag. 21.15 uur. Honey, I shrunk ther"*. Wo 15 uur. Dead Poets Society,
rtë- 21.15 uur. Lumière: El Lute-Cami-I? o Revienta, dag. 20 uur. El Espiritu de

Colmena, dag. 21 uur. Crimes and
""isdemeanors, dag. 22 uur.

exposities

Tropisch
De foyer biedt vrijdag 1 junieen tropische
aanblik. Het programma van de avond is
een mengeling van Soul, Disco, Lambada
en Limbo. Er zal onder andere een Lamba-
da-demonstratie worden gegeven. Verder
zijn er optredens van deAntilliaanse zang-
en dansgroep Mosaico en de DJ Gobie-
sound. Joeri Gagarin and the Fade Aways,
de laatste act op het feest, bestaat uit
twaalf man. Het repertoire bestaat vooral
uit dansnummers en soulhits.

Paul van Betuw
Uiteraard worden geen levende dvi-

'Deelnemertjes genoeg, maar veel te weinig begeleiders'

Kindervakantiewerk Heerlen
schreeuwt om vrijwilligers

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,045-739284
!m'le Hollman,* 045-422345
jf045-714876
J^nk Seuntjens, chefJ 04750-22937
gehard Willems,* 04406-15890

Philippens,J 04455-2161kantoor Kerkrade,* 045-455506
Janette Ackens,

Voor klachten
over bezorging
© 045-739881

Per kind is een budget beschik-
baar van dertig gulden. De
ouders dragen twintig gulden
bij. „Dat is eigenlijk te krap",
vindt Starreveld. „De hoogte er-
van is altijd gelijk gebleven. Wel'
is het nu zo dat de gemeentelijke
bijdrage nu afhankelijk is van
het aantal kinderen dat deel-
neemt aan de de kindervakantie-
week. Maar om het een beetje
werkzaam te houden hebben wij
dat op zestig gehouden. Echte
zijsprongenkun jeoverigens met
vijftig gulden niet maken."

terd is een bijkomende reden om
te kiezen voor jongere vrijwilli-
gers. Op maandag treffen de
deelnemers de eerste voorbe-
reidselen voor een toneelstuk en
maken eenvoudige circusattri-
buten. Een dag later is er een
speurtocht in het Heerlens cen-
trum en een vossenjacht en ver-
volgens een spelleneircus in de
sporthal Kaldeborn en het ter-
rein van de Pedagogische Acade-
mie. Op de derde dag wordt Jos
Brink geïmiteerd met de quiz
'Wedden dat' in 't Leiehoes. Na
de optocht door de wijk treden
circusartiesten op in het wijkge-
bouw. Op donderdag gaan de
kinderen naar Bobbejaanland in
België. Op vrijdag kunnen de
kinderen die meedoen aan de
play-back-show hun acts voorbe-
reiden voor het avondoptreden
en geeft Jan de Klusjesman uit
Haarlem een behendigheidsde-
monstratie en in.de avonduren is
de afsluiting van de week met
een grote circus- en playback-
show. De tweede week heeft het-
zelfde programma.

ven gebruikt maar kleiduiven. Dit
zijn gebakken kleischijven met een
doorsnede van circa tien centime-
ter. De kleiduiven worden door
middel van een werpmachine de
lucht ingeslingerd. De schutters
proberen de schijven te raken.

NEER - Op Tweede Pinksterdag,
maandag 4 juniaanstaande, vindt in
Neer voor de twaalfde maal een
schietwedstrijd op kleiduiven
plaats. Jaarlijks nemen meer dan
honderd jagers en sportschutters,
ook uit deze regio, aan deze open
wedstrijd deel.

De wedstrijden zijn voor het pu-
bliek gratis toegankeüjk. Er wordt
geschoten in een A- en B-klasse. In
beide klassen betekent dat vijf af-
gaande duiven, vijfrechts dwarsen-
de duiven, vijflinks dwarsende dui-
ven en vijf inkomende duiven.

Mini-serie
Ook kan deelgenomen worden aan
schietwedstrijden in de zogenaam-
de mini-serie, diebestaat uit tien af-
gaande duiven en vijf inkomende
duiven. In alle series zijn prijzen te
winnen met een totale waarde van
3000 gulden. De kaartverkoop start
om 13.00 uur en eindigt om 18.00
uur.

" Joeri Gagarin and the Fade Aways: vrijdag op het eindexamenfeest in Heer-
len. Foto: DIRK VERWOERD

Het feest begint om 20.00 uur. Kaarten zijn
gratis bij opening van een spaarrekening
bij de Pancratiusbank of bij aankoop van
een VW-geschenkbon.

Kleiduivenwedstrijd
op Pinkstermaandag

Van Betuw (PAK) stapt
boos uit raadscommissie

Benoeming D66-er tot voorzitter zet kwaad bloed

Van onze correspondent

BRUNSSUM - Paul van Betuw van de PAK-fractie in de
Brunssumse gemeenteraad is opgestapt uit de raadscom-
missie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken. De oppositie in
de Brunssumse gemeenteraad, bestaande uit het CDA, de
PAK-fractie en de lijst Horselenberg is woedend op de coali-
tie. Aanleiding is de aanstelling van Jacqueline Borger van
D66 tot voorzitter van de raadscommissie Onderwijs, Wel-
zijn en Sociale Zaken. Paul van Betuw moet ten gunste van
haar zijnvoorzittershamer inleveren. Voor Van Betuw was
dit aanleiding op te stappen uit deze raadscommissie. Hij
liet voorts weten zich te beraden ofhij en zijn fractiegenoten
nog wel blijven deelnemen aan het overige commissiewerk.

" Jacqueline Borger
Foto's: DRIES LINSSEN

jaarervaring in de gemeentepolitiek
en heeft uitstekend gefunctioneerd
als voorzitter van deze commissie.
Zo iemand kun je niet zomaar aan
de kant zetten. Ook al maakt hij
geen deel meer uit van de coalitie.

Het college maakt met dit ondemo-
cratisch beleid een foutieve start",
zo vatte de oppositie de kritiek sa-
men.

De woede van de oppositie richtte
zich met name op de nieuwbakken
D66-wethouder Toon Pierik. Als
voorzitter van de ad hoe-commissie
diezich bezighield met hetverande-
ringsproces binnen het gemeente-
lijk apparaat, heeft hij er altijd voor
geijverd dat ook leden van de oppo-
sitie tot voorzitter van een raads-
commissie konden worden be-
noemd. NuD66, dankzij het feit dat
de WD-kandidaat twee stemmen
te kort kwam, een kans kreeg in het
college, lijkt het erop dat alle princi-
pes overboord worden gegooid.

Van Bergen en Boumans gaven bei-
den toe datVanBetuw alsvoorzitter
van de commissie uitstekend ge-
functioneerd had, maar voegde
daaraan toe dat bij de coalitiebe-
sprekingen de keuze was gemaakt
voor een lid van D66 en dat in een
democratie de meerderheid beslist.

Het verweer van de oppositie hielp
weinig- Jacqueline Borger werd ge-
woon tot voorzitter van de commis-
sie gekozen.

Ook het gebrek aan ervaring in de
gemeentepolitiek vindt de oppositie,
van belang. D66 is daarmee wel erg
inhalig, zo luidde de kritiek van Van
Betuw. Chris Horselenberg en de
CDA'ers Elzinga en Van Goethem
hadden ook geen goed woord over
voor de coalitie, die koos voor me-
vrouw Borger. „Van Betuw heeft 23

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

daadwerkelijke hulp vraagt vrijwil-
ligers voor het begeleiden van rol-
stoelpatiënten: mee te gaan wande-
len, gezelschaphouden en een te-
praatje maken. Kandidaten moeten
wel minimaal 25 jaarzijn.

HEERLEN - Sociaal-cultureel
werker Jacques Starreveld zit
een beetje met zn handen in het
haar. Hij is binnen de Zymoses-
tichting speciaal belast met het
jeugd-en jongerenwerk in de
Heerlense wijken Meezenbroek,
Schaesbergerveld en Palemig.
Dit jaar staat weer het Kinderva-
kantiewerk op het programma.
Aan deelnemende kinderen geen
gebrek. Wel aan vrijwilligers die
de kleintjes twee weken willen
begeleiden om ze een leuke va-
kantie te bezorgen. Daarom
krabt Starreveld zich vertwijfeld
achter zijn oren.Kinderopvang: Een buurtcentrum

in Heerlen-Noord is op zoek naar
enkele vrijwilligers om mee te doen
met de opvang van kinderen in de
leeftijd tot vier jaar. De taken zijn:
verschonen, voorlezen met peuters,
tekenen en spelletjes doen.

Penningmeester: Een organisatie
voor natuurbeschermingseducatie
is op zoek naar een vrijwilliger die
de financiën van het district wil be-
heren en bijhouden. Daarnaast ook
graag meedenken in het beleid van
de organisatie als geheel. Voorwaar-
de is dat de kandidaten kennis heb-
ben van het opzetten en bijhouden
van een boekhouding.

HEERLEN
ï'toburgse Volkssterrenwacht,',c"aapskooiweg 95. Werk van kunste-
/^""sgroep Concreet.Vanaf 6/4, Open di
"i„m vr enzo 13-17uur, di en vr ook 19.30-- Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
"Wk van Walter Swennen. T/m 4/6,
üfe« di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
SUJ\ Galerie Signe, Akerstraat 82a.
.«ülderijen van Berdt Mullenders en
j^Jen van Prooijen. T/m 10/6. Open wo
Jzovan 14-17 uur. Stadsschouwburg.
L°'o-expositie 'Praagse bevrijding in
2*ld'. T/m 21/6. Thermenmuseum.Sjflen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
g fm vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
geologisch Museum. Voskuilenweg
j, 1. Expositie 'Dieren vroeger en nu.
'm 6/7, open ma t/m vr 9-12 uur en 14-16
*" CBS, Kloosterweg 1. Foto-expositie

tj?" de Fotokring Geleen. T/m 4/6, open
j?aet_s kantooruren. Aquarellen van
l>°°s Bliek. Van 5/6 t/m 6/7, opentijdens
*«rtooruren. NMB, Bongerd 13. Expo-
3n7„e van mevr. Captijn de Ridder. T/m
>n'b> open ma t/m vr 9-16 uur. Galerie
h e Konfrontatie', Putgraaf 5 (Lucius-

Bo» ExPositie van Bert de Hooge en
o,Rn Roijen. Van 2/6 t/m 17/6, open za
17«Zo 3/6> za 9/6. z0 10/6. za 16/6 en z0
'/b van 14-17 uur.

NIEUWENHAGEN
v'^'otheek, Beuteweg 36. Expositie
UID m L°°S- T/m 22/6' °Pen d'tm d0VlB uur, ma en vr 14-20uur.

LANDGRAAF
Da*!'rie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
3/fi .frvan JaneProctor uit lerland. Van

0 "m 1/7, open do t/m zo 13-17 uur.
BRUNSSUM

*Brikke Oave, Expositie van deFoto-
£°eP 68 door Uwe Piper en Nol Peper-
l2ans- T/m 10/6,open ma t/m vr van 10-
-'uur, 14.17 uur 19.2 i uurizo 14.17uur.

HOENSBROEK
Vta , ank» Fototentoonstelling van Jan
v^ V,een- T/m I°/7' °Pen werkdagen
Ho' 9-16 uur. Slotgebouw Kasteel
van t roek' Beeldententoonstelling
ÜiU* ° Ramakers. T/m 4/6, open dage-rs van 10-17 uur.

NUTH
Ual*. .
Sch u'e Jac vinken. Stationsstraat 282.
20^"Qeryen van Pierdomenico Regaz-
T/m e" beelden van Lo van derLinden,
ta ü /6' °Pen di t/m vr van 9-18 uur enavan 9-17 uur.

UBACHSBERG
)ecti'er Ben Bol>ke. Hunsstraat 58. Ob-
Soni!1' scnilderijen en sieradenvan Ben
van ï?' Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
Za 2n uur' Werk van Thi^s Hekkens.*u mei, open van 14-18uur.
MAASTRICHT
Pcr* le Signature, Kapoenstraat 24.
'etiri anenteexpositie van steeds wisse-
UUr

e °bjecten. Open wo t/m vr 13-18
Woh? 13"17 uur. Galerie Wanda Reiff,
fthar. raat 43- Werken van Felix Ste-
den Ü? Hans van Meeuwen. T/m 30/6,
ben» *. VmMvan u-17 uur-Galerie La
k6v„dance, OL Vrouweplein 24. Stoc-
Kleu?Sltle' open wo t/m zo 12-17-30 uur'T/r- Jetsen van Anthonie van Lieshout.Galet- open wo t/m zo van 12-17.30uur.
''aar* ■ I)is

' Expositie van tien kunste-
t/ft, , hetkader van 5 jaar Galerie Dis.
Kam ' oDen wo t/m z° van 13-18 uur.Posj}er Van Koophandel, HetBat 2. Ex-
van "e van Bert Roijen. T/m 14/6, open
Sehii?a Vm vr tijdens kantooruren.
oPe Jgerijen van Fia Pinkers. T/m 9/7,
Stad

ma t/m vr tijdens kantooruren.
1aUd

ss'houwburg, Expositie van Re-
Uw Levigne. T/m 18/6. Gouverne-
Werk' Limburglaan 10; 'De Kollektie',
hu,j Van kunstenaars gemaakt tijdens
dernj erblijf aan de Jan van Eyck Aka-
dag'®- van 5/6 t/m 29/6, open op werk-
tent Van 9~17 uur' sPaans Gouverne-
vel* rythof. Chinees porselein en
14.,is aardewerk. T/m 31/10, open wo
<Jal "ur, do 10-13 uur en za 10-13 uur.
stt-ajl6Anny van den Besselaar, Tafel-
de*,: 6a- Tentoonstelling van Helmut
Uurgner. T/m 3/6jopen dot/m zo 13-17.30
"en r aler|e Schuwirth & van Noor-
Si m'Rechtstraat 64. Expositie van Peter
% , de Thouars. T/m 3/6, open do
bru„ a 14-18 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
end aat 69- Werk van Frits van der
do ïftj- Vanaf 29/4, open wo 14-18 uur,
en °'" uur, vr 14-18 uur, za 10-17 uur
Phili 13-17 uur. Expositie van Huub
do nPP*n- T/m 17/6, open wo 14-18 uur,
*i-ï0 ~ uur, vr 14-18 uur, za 10-17 uurs^^^-17 uur.

„Samen hebben de wijken onge-
veer 1200Ó inwoners. Per week
kunnen zestig kinderen mee-
doen aan onze activiteiten. Daar-
aan schort het niet. We moetenzelfs kinderen vaak teleurstellen,
zoveel belangstelling is er altijd
voor die twee weken. Wat ont-breekt is een aantal mensen uit
de wijken die bereid zijn om te-
gen een geringe vergoeding de'
kinderen bezig te houden."

Spelmateriaal gehandicapten: Een
stichting die werkt aan de integratie
van gehandicapten zoekt vrijwilli-
gers die met name mee willen doen
bij het ontwerpen en ontwikkelen
van spelmateriaal daarvoor.

Uitleencentrum: Een psychiatrisch
gezondheidscentrum zoekt voor
haar uitleencentrum medewerkers
om te helpen bij het uitlenenvan de
aanwezige spullen zoals boeken,
langspeelplaten en spelmaterialen.
Bij deze job behoort ook enig type-
werk en het bijhouden van de kas. Voor meer informatie: Vrijwilligers-

centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, S 713971.Recreatiewerk: Een organisatie

met de doelstelling om mensen zo-
wel in groepsverband als individu-
eel een vakantie aan te bieden zoekt
vrijwilligers om mee te doenaan het
begeleiden van een vakantieweek:
in teamverband zorgen voor een
weekprogramma voor groot en
klein met activiteiten zoals bosspe-
len, sport, creatief werk, klaverjas-
sen, wandeltochten, stoeptekenen,
bingo en circus.

Circus
Dit jaar koos Starreveld en zijn
team voor het thema 'Circus'.
Dat sluit een beetje aan op het
vakantiewerk van vorig jaar dat
de naam 'Fantasia' droeg. „Niet
alleen dat, maar het circus sluit
ook goed aan op de belevingswe-
reld van het kind. Jekunt er iets
mee", vertelt de welzijnswerker
in 't Mallegat (onderdeel van het
multifunctioneel centrum 't
Leiehoes) aan de Limburgia-
straat in het Schaesbergerveld.

" Om het kindervakantiewerk te laten slagen, zijn vrijwil-
ligers onontbeerlijk. Archieffoto

Op zaterdag 9 juni is een presen-
tatiedag gepland voor het kin-
dervakantiewerk (6 tot 17 augus-
tus) en kunnen de kinderen zich '
officieel laten inschrijven. Vrij-
willigers die iets voelen voor het
vakantiewerk kunnen zich wen-
den tot de Vrijwilligerscentrale
Heerlen, Burg. van Grunsven-'
plein 2, S 713791.

peter heusschen

Scholenwerk Amnesty Internatio-
nal: Amnesty International, diezich
inzet voor naleving van mensen-
rechten vraagt vrijwilligers bij voor-
keur met een onderwijskundige
achtergrond voor de verzorging van
lesprogramma^ over Amnesty op
scholen.

sen die hij nodig heeft. Uit erva-
ring. „Het zijn buurtbewoners
met interesse voor het kinderva-
kantiewerk. Wij eisen geen speci-
fieke kwaliteiten, maar wel een
beetje enthousiasme en affiniteit
met het werk. De beste leeftijd

Het weekprogramma dat Jac-
ques Starreveld heeft uitgedok-

Programma

voor kandidaten ligt tussen 17 en
24 jaar."

Er zijn zeker vijftien vrijwilligers
nodig om het 'circus' twee we-
ken gladjes te laten verlopen.
„Voorgaande jaren recruteerde
ik ze gewoon uit de bezoekers
van dit gebouw. Maar mijn 'vas-
te' medewerkers hebben werk
gekregen en zijn dus niet meer
beschikbaar." Starreveld heeft
een duidelijk profiel van de men-

Opknapbeurt
kleedlokalen

SV Simpelveld
SIMPELVELD - De kleedlokalen
van SV Simpelveld worden ingrij-
pend gerenoveerd. Het college van
B en W wil voor de opknapbeurt 80
mille beschikbaar stellen. Volgens
het college is de renovatie broodno-
dig omdat de kleedruimtes en was-
gelegenheid niet meer aan de huidi-
ge eisen voldoen. In de toekomst zal
SV Simpelveld waarschijnlijk fuse-
ren met W Huls en dan naar een
nieuwe sportaccommodatie uitwij-
ken. Maar dat gaat nog vier a vijf
jaar duren. Zolang kan volgens het
college niet worden gewacht..

Rolstoelbegeleiding: Een organisa-
tie die zich ten doel stelt huisgeno-
ten van thuiswonende zieken en ge-
handicapten te ondersteunen met
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per persoon

Afscheid
JanRamaekers (58), chef van de
afdeling inkomstenbelasting in
Heerlen, maakt per 1 juni ge-
bruik van de VUT-regeling. Een
dag eerder, donderdag 31 mei,
stelt hij (oud)-collega's, vrienden
en kennissen van 15.30 tot 17.00
uur tijdens een informele bijeen-
komst in de kantine van het Cen-
traal Belastingkantoor aan de
Groene Boord in Heerlen in de
gelegenheid afscheid te nemen.

Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit Utrecht
slaagdeE. J. H. Peeters uit Heer-
len voor het doctoraal examen
Nederlands recht. Ook mag hij
zich voortaan doctorandus in het
Europees recht noemen. " Jan Ramaekers

bioscopen Eindexamenfeest
met Lambada en
'Joeri Gagarin'

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad

baan vrij



Woensdag 30 mei 1990 "22Limburgs Dagblad

1 "" —mmmmmmm

öhnfiche
rteHaft in

Ëiröl}enantel, Anzüge,

Pr*»t7f»itmnrfA

*4if*Ayf^süiiii^—1
AAftHFAI HARTMANNSIR^SSE 28-30 IHHUnCII AM ELISENBRUNNEN-S 0241/34571 I

' ' - ■

Aalsmeer Bloemenimport Weerman Aken, Liebichstrasse 16, Aken.
Voor ons filiaal Aken zoeken wij een

PART-TIME HULP M/V
voor bloemengroothandel, verkoop en andere voorkomende werkzaamheden.
Ervaring gewenst, werktijden hoofdzakelijk 's avonds.
Tel. reacties 's morgens van 11.00-13.00 uur.
Tel. 09.49241167578 de heer Den Hollander. Kseo

! _ ->4H
Uv^pr Llv»r KONTAKTLENZEN-STUDIO

Promenade 27 A 6411 JB HEERLEN Wilhelminastraat 33, 6351 GN BOCHOLTZKONTAKTLENZEN-STUDIO Telefoon : (045) 74 22 95 Telefoon (045) 44 43 42

| __________________^ OPENINGSTIJDEN : OPENINGSTIJDEN :* Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur * Maandag 9.00 - 11.30 uurZACHTE SPORTLENZEN tnt -4. O Dnt Q7 * Donderdag koopavond 9.00 - 21.00 uur en/of na telefonische afspraakv/MluoruniLtlllLLUlUl H-.UUpT. »## 'Zaterdags 9.00 - 16.00 uur ♦ Dinsdag t/m vrijdag 9.0Q - 11.30 en

tAUrITE LENZEN +/- O.O Dpt. V.d. 1 5/,— en/of na telefonische afspraak. * Zaterdags gesloten
—————^—-—___________________________________^______^^______________^___<i-^^__^^___ en/of na telefonische afspraak

I FRESHVISION Af1C... PR'JSLIJST ONDERHOUDSMIDDELEN j\5- ""CtiVy^ ALLERGAN

ZACHTE LENZEN dragen met systeem V.S. 247,- Oxysept I 235 ml f £#5 8,75
Oxysept II 235 ml f 19^95 9,75

De verschillende cycli: O 6 maanden Oxysept II Ampullen 450 ml \ f 17^95
° 3 maanden Ultrazyme 10 tabl. <V \ / 1 5,95O 1 maand v^ eS «*,*»«*

° 1 week [ Omni Care 240 ml O^ £? f 10,95
iiAm-vr- -»"""" "-__-_-_-^ _-_..—. .-. ___. . __-__._-.__, ~ 1 Omni Care tabl. 30 st. «O Cs^* /" 15,95HARDE ZUURSTOFDOORLATENDE LENZEN Du.acare <^v4> ' 12,75

V.a. 377,- Duraclean C^^ 11-50
ZACHTE -BiFOCAL- voorver en kortbij V.S. 677,— Alltotal Q> J& 'f 11,75

h. ~ Fizzy24tabl. A .«V f 19,75
Extra service voor iedereen Zoutoplossing 240 ml £>0 SST f 5,95PF&j Kunt Ude kontaktlenzen niet verdragen of bevallen ze U niet, ontvangt Hydrocare 240 ml f 14,75

P""" U het betaalde bedrag van de bij ons gekochte kontaktlenzen 100% Liquifilm *^ f 11,75
retour zonder aftrek van kosten binnen 2 maanden na aankoop. Lensfresh . f 13,95. Neem vrijblijvend kontakt met ons op. Boston Solution f 1430—— Boston Cleaner 30 ml ’ 13,50

VLOEISTOFFEN ECHT GOEDKOPER o.a. Boston Reconditioning Drops f11,75
Zoutoplossing 300 ml. 5,95 a^'^t . „ i, ». t / 16.95'
Oxysept I 235 ml 8^95 875 Bausch & Lomb bewaar-en afspoelvloeistof f 10,95
Oxysept II 235 ml. |_35 g'7c Bausch & Lomb Fissi Clean f 19,95
Ultrazyme 10 tabl. 15 95 Bausch & Lomb Solotion f 12,75

' Bausch & Lomb Cleaner f 11,50
BAUSCH & LOMB OXY DIS 1 f JjJ^g 7,95In onze studio's worden slechts kwaliteitskontaktlenzen van de bekendste BAUSCH & LOMB OXY DIS 2 f "ftsgtS 795merken,, zacht en hard, aangepast. ' -*ï^a '

u»!^8??* »_!£M?AUS A" " ALLERGAN / ENGELAND - 2og eens ja tegen contactlenzen =_=,STnnSn M.CROLENS / NEDERLAND - ' Uw ogen zUn een kostbaar bezit, voor u is het beste net goed genoeg Eenncun I / UUI l oLANU enz. jarenlange ervaring op het gebied van contactlenzen-aanmeting m.b.v.
modernste apparatuur is ons sterkste punt. Wij volgen de nieuwste ontwikke-
lingen op de voet en garanderen een zorgvuldige aanmeting van uw contact-

———_-_______________—^^—mmmmmmmm—mm—m—^m~^~—mmmm—m.^—mÊ.mmm—^^—mmmm. lenzen.
Wij voeren een groot assortiment harde en zachte contactlenzen, zodat wij

SERVICE - AANPASSING - CONTROLE - SCHOONMAKEN VAN ZACHTE steeds snel kunnen leveren. Lenscontrole en behandeling nadatu de lenzen heeft
EN HARDE CONTACTLENZEN - STARTPAKKET ALTIJD GRATIS. aangeschaft is onze gratis service.

Aanpassing door gediplomeerde kontaktlensspecialisten-opticiën.

> *

Bij onskunt u altijd een hele goede opstelling zien!
WÊjjjL lf reyereï'l-band^ra- /l'^^Év invriesschakelaar en kontrolelampjes. **' W W

■■ ■ ■ 'nawMMMg hÉ flat-square Black Trinitron beeldbuis, automa- enl,OiSoAnT_f T__T ■ || " tische zenderzoeksysteem met ._ ort A..^g^Sf^J f

liièÉßè____B__iÉ_Ééiiß__B |||| ;||É sette type ElBO, _«. __ __.__ ,~~~~~^^~^i

Rif ■■iH totale speelduur 4Q "«>
<s_*~~

I—MM * Aristona stereo kleurentelevisie met ■*v^_pJii^_____________p^____i__________________H_______■ _______■ ZANUSSI y: ..„ :^SHfc»mBß_!^ koeldeel 188 liter metvaria'
MÊtëïSkS "■«■ IZmÊÈ K^.'.M ' , Teletekst, 63 cm donkere Flatsauare . [»H 7anii«i«/aMMtfimaat isnmnram -^ >f^^^^P I bele indeling en volautoma'HmEË_£^l 191 ' beeldbuis. Directe frequentiekeuze, l**iMW*i*aiyi*i^B___H__________l_______H___ mJwiF IZIJ „P" , ?n?n ; tische ontdooiing.m^m^m 60 voorkeurzenders, sleeptimer, elek- B aupunkt VHS HO-videorecorder met 4 videokoppen. "s'nrcL E -programma voor zuinig ;-^ \mÊÊÊHÈÊ ' -.o***t|VJP^|i tronisch slot, stereoversterker 2x20 PLL-synthesizer tuner met directekanaalkeuze en 99 "^sen^°P 60 graden. Thermos- ; |11| , 700-- Incl. afstandsbediening voorkeurzenders, timer 8 programma's binnen 31 dagen, S" 3 ö I * //♦
■i ♦ WÊm groot aantal zoek-en afspeelfuncties. _*^~._~. \ P

o". ' , _P%#*#% *WBWWi ■■■■■■■■■■IP%OO - lncl.gecombineerdetv/video-afstands-44Q0. KL 899*-- f-^—CS3EEffi^Ö77i" bediening met barcode-programmering I ITT*" J^

pla!ensS^e?OTs-^ned?equa- 1 tï""S"§^^ 1B?' :en trommel van edelstaal. 2 S^eKdS 6R |J _' l_.Sß_aS3Sgy ;
lizer. Kompleet met luidspreker- I IK"^^^ ' 40öfl 210 liter, volautomatische M■■ ■ ~ü^~~boxen ____________ a. ■■HfiP W FM-stereo/MG/LG/KG ontvangst, CD-speler met Shuffle Hp ' T <WW - nntdnniinn BiQQO Plav' RePeat-AMS en snelzoekfunktie. Cassettedeck W77»" ontdooiing

O^^*" met Cue/Review en Record Mirte. AFA ___ fTCJJJPWHPPJI_H QOO II ÏW^^rlx.
■-_-—_______________

i^^^^ Bass Boost luidsprekersysteem. MQ^^fjm +—z l^^y^^y^^Jl \o*4r+~ ~v N^iiiïS^sw^""

ELECTRO JACOBS maakt deeluit van een landelijkeketen met meer dan 50 speciaal- __„ , :zakeninaudio, video en huishoudelectro. Dat betekent:prima voorlichting en service, ge- A mmeselecteerdemerk-artikelen en uitgekiendefinancieringsmogelijkheden.Maar ook: bezor- _ I \ 111 Wamgen-aan-huisplusdezekerheidvan een betrouwbare garantieen eigentechnische dienst. \ \jpi_w»n

VESTIGINGENINI-ALPHENA/DRIJN-AMERSFOORT-AMSTELVEEN-AMSTEROAM-APELDOORN-BUSSUM-DELFT-DEHHAAG __________ I I __________ ________ _JL __■__■ _________>. ■ __________ _______________________________ _________ HEERLEN ■ Winkplrpntrnm 't I OOn eerste etanp HdmpnKn«c___ n (_,l_,f„„„ n_cv_nn-, c
,

~ 1■OEVENTER-DRACHTEN-EDE-EMMEN-GOUDA-GRONINGEN-HAARLEM-HEERLEN-HENGELO-HILVERSUM-HOOGEZAND H _^^__k___P"WHP_^^__k I "-l_^"___^_k I rj^r: nV.rtMr^'Jv T . n 7l f 9„_.l°merUSPaSSa9e 13, telefoon. 045-740926 ["■ leioen-leidschendam-nieuwegein-Nijmegen- purmerend-Rijswijk-roermond-Rotterdam-SCHIEDAM __■__■ I____________ ■ ___T^_H ■ I_______■_■ ■ I ___^_____k ROERMOND: Kloosterwandstraat 9-17. telefoon: 04750-34716 SITTARD: Molenbeekstraal 4a Öalf-iaxe AfCENT

'^flo'SOES^'"£t'urß£cwr'^££NEND^1'^£WLO'^£N^y'mssEN^ff'wo£HD£W"z^ww"""^£'s," ■ ■■ M. m ___J___T___lB W■■ J^^ telefoon: 04490-11246 VENRAY: Schoolstraat 3a, telefoon: 04780-84513 VENLO' Vleesstraat 13 caeditmrd SHOPPING■zoetermeer.zwolle ■ V■ ■ _________T HV telefoon: 077 544404 TECHNISCHE DIENST: Vleesstraat 13, telefoon: 077-544404 32 ITaS'Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. HFM 9022 swwuh « I_betauing_j | 1_______
I / Jl /y | J A II J^ *\ ê » jt «M y»

«^ —.^ | . . p,



BADEN - Bondscoach Beenhakker wilde gistermiddag nog geen
namen noemen. Pas in de loop van vandaag maakt hij bekend wel-
ke spelers in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oostenrijk
zullen spelen.

Wel zei Beenhakker dat hij, voor zover de omstandigheden dat toe-
laten, in principe met het „vaste" elftal wil gaan werken. Veel tijd
is er niet meer. Normaal gesproken voetbalt Oranje derhalve met
de tien van München plus Witsche; Van Breukelen, Van Aerle, Ro-
nald Koeman, Rijkaard, Van Tiggelen, Vanenburg (of Van 't
Schip), Wouters, Erwin Koeman, Witschge, Van Basten, Gullit.

Oostenrijk
ongeslagen

BADEN - In tegenstelling tot Ne
derland heeft Oostenrijk dit jaa:
nog geen nederlaag geleden. De for
matie van Josef Hickersberge;
speelde in 1990 toe vier vriend
schappelijke wedstrijden: Egypte
uit 0-0, Spanje uit 3-2, Hongarije
thuis 3-0, Argentinië thuis 1-1. D(
laatste nederlaag leed Oostenrijk of
25 oktober 1989. In Instanbul werc
met 0-3 van Turkije verloren.
Oostenrijk en Nederland speelder
voor de laatstekeer op 1 rriei 1985 te
gen elkaar. In Rotterdam werd he"
1-1. Van de twaalf keer dat de lan
den elkaar troffen, boekte Oosten
rijk vijf overwinningen. Nederlanc
drie. De laatste confrontatie in We
nen werd ook door het thuisland ge
wonnen, 1-0 door een eigen doel
punt van Valke. Dat was in 198*.

Laudrup naar
Bayern München

Gullits inhaalrace
duurt nos twee weken

'Je hersens willen meer dan het lichaam op dit moment toelaat'

spreekt Gullit de verwachting voor de ko-
mende twee weken uit. „Anders zal ik op
de bank terecht komen. Het is zaak zon
sterk mogelijke groep binnen de lynen te
krijgen. Het sterkste team. Daar moet al-
les voor wijken. Het elftal is belangrijk. Ik
ben niet zo belangrijk".

de taak van Gullit over te nemen als deze
voortijdig het veld mocht verlaten. On-
danks het feit dat ook Gillhaus, na een
trap tegen zijn kuit, niet geheelfit is. „Gill-
haus is de meest logische oplossing",
vindt Beenhakker. „Als hij in het veld
komt, hoefje het concept niet te verande-
ren. Er is nog een andere optie, maar die
zal ik eerst met de spelers moeten doorne-
men. Het zal duidelijk zijn dat, vanaf we
hier in Oostenrijk zijn, we aan een duide-
lijk concept proberen te werken. In Italië
moeten we van meet af aan kunnen zeg-
gen: tegenstander... hier zijn we... zoek het
maar uit".

MONACO - Rui Barros heeft een
nieuwe werkgever. De 24-jarige
Portugese international van Juven-
tus tekende een tweejarige verbin-
tenis bij AS Monaco.

Het Schotse Celtic heeft zich voor
het komende seizoen versterkt met
Martin Hayes van Arsenal. Met d.e»
transfer was een bedrag van twee.
miljoen gulden gemoeid.

I^ens Ruud Gullit schort het nog aan
?e flair van de groep. „We zitten nu in een«as.e dat iedereen nog zoekt. We moeten de
fir van '88 terug zien te vinden. Het ple-
j'er moet terugkomen. Het moet lekker
!°Pen tijdens de trainingen en de oefen-
wedstrijden. Dan rolt iedereen welvanzelf
£cc- De trainer heeft hierin een heel be-
'^grijke taak. Hij moet de humor hebben,
eft beetje de psycholoog spelen en weten

f;aar de zwakke en sterke punten liggen.
"e selectie is tien dagen bij elkaar ge-
kle<;st in Zeist en speelde er geen bijster
t este wedstrijden. Nu is het zaak een team
7 yormen en lijnen aan te brengen. In
Hsst is men niet aan echt voetballen toe-
va*en' omdat alles in het teken stond
len Kainin g en de vraag wie er zal afval-n- Dat station is nu gepasseerd".

Bezetene
da

aMaag is het exact 364 dagen geledenai de Milan-ster zijn laatste interland
Een jaar na Finland weet Gullit

bptë niet hoe hij ervoor staat met
Derf u ing tot de wereldkampioenschap-
de ■' Ü traint als een bezetene om op tijd
fiPnU^ste wedstrijdvorm te pakken te krij-

*ten' Gullit zal ook vanavond, evenals aan-
vjaande zondag in Zagreb tegen Joegosla-
vië de oasis van Oranje staan. Maar ge-, «st ls de 'Zwarte Tulp' er nog niet op. „Ik

U°P dat het genoeg is voor Itahe ,

door fred sochacki
BADEN - Met het
EK'BB als leidraad be-
gint Oranje vanavond
aan de laatste fase
van de voorbereiding
op het WK in Italië.
Niet alleen het con-
cept, maar ook de na-
men zullen op vrijwel

pc punten overeenstemming ver-een met het elftal dat toen in

.^est-Öuitsland Europees kam-
Woen werd. Niet alleen bondscoach
Le°' Beenhakker noemt dat toer-
nooi 'het uitgangspunt voor Italië',

ook Ruud Gullit ziet, aan de
?°oravond van de oefeninterland in

:ftet Prater-stadion, het EK'BB als ba-
Sl.s- Vanzelfsprekend bijna werd
gisteren in het hotel Krainerhutte
?an- ook de stand van zaken druk
Vergeleken.

Belangrijk genoeg in elk geval om bij-
voorbeeld door Milan-trainer Sacchi op-
gesteld te worden in de Europacup-finale.
Met de opdracht dat hij de hele wedstrijd
moest volmaken. „Ik moest aan het elftal
sleuren. In de eerste helft ging dat nog
wel. Na verloop van tijd moest ik echter

anders gaan spelen om dat anderhalf uur
vol te maken. Als je een jaar lang geen
wedstrijden speelt, kun je niet zo maar an-
derhalf uur lang sleuren. Jeverliest in die
tijd alles. Je kracht, je ritme. Dat is ver-
schrikkelijk. Ik wilde wel, maar als het li-
chaam moe is houdt het op. De hersens
willen meer dan het lichaam op dit mo-
ment toelaat. Heel frustrerend. Je gaat
vaak naar een bal, waarvan je weet dat je
het net niet zult halen. Dat is extra trai-
ning. Je moet je zelf dwingen dingen te
doen. Nu nog ga jetevergeefs naar een bal,
misschien haal je het de volgende keer
wel".

Beenhakker en Oranje hopen dat Ruud
Gullit 'het' over twee weken haalt. „Hij is
een eind op streek", constateerde de
bondscoach na de drie trainingen waarin
hij Gullit in Bad Voslau onder handen
heeft gehad. „Je ziet het bekende beeld
van een voetballer die lang niet gespeeld
heeft", voegde Beenhakker eraan toe.
„Het vergt tijd om terug te komen op het
oude niveau. We hebben een gesprek ge-
had en besloten de training te intensive-
ren. Hij kan aangeven hoe ver hij is ofkan.Niet alleen tijdens de training, maar ook
in de oefeninterlands".
Hans Gillhaus is de aangewezen spelerom

Bondscoach Beenhakker
noemt nog geen namen

"Ruud Gullittraint
als een bezetene.
Hier is de
Nederlandse star
aan hetwerk tijdens
een aparte
looptraining in
Baden. Vandaag
staat Gullit in de
vaste basis van
Oranje tegen
Oostenrijk.
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MÜNCHEN - Brian Laudrup speefct
de komende twee seizoenen voor
Bayern München. De Westduitse
landskampioen had ruim zeven mil-
joen gulden over voor de 21-jarige
Deense international die dit seizoen
het shirt van Bayer Uerdingen
droeg. Vorig jaar speelde de aanvat
ler nog voor Bröndby IF waar. h£
eigenlijk tot 1992 onder contraaïstond.

Rui Barros
naar Monaco

Theunisse: 'Hele zaak
heeft me diep geraakt'

UCI laat op doping betrapte Nederlander buiten schot

Concurrenten van
Bugno missen lef

Fransman Boyer ritwinnaar in Giro

naam. Dat is duidelijk", liet de ren-
ner eerder al weten.

deratie in de kwestie Theunisse.
Hein Verbruggen, tweede man bin-
nen de UCI, werdruim twee uur on-
der vuur genomen over de vraag
waarom Theunisse niet onvoor-
waardelijk is geschorst na zijn posi-
tieve controle in de Waalse.Pijl.

lust van enkele mindere goden.
Boyer viel twee keer aan. De laatste
poging leverde succes op. Achter
hem deden Mottet en Giovannetti
geen enkele poging de weerstand
van Bugno te toetsen. Alleen de
Spanjaard Chozas deed een uitval.
De achtervolgers verloren hem ech-
ter nooit uit het oog.

BASELGA DI PINE - Gianni Bug-
no wordt in de Giro omringd door
een stelletje angsthazen. De drager
van de rosé leiderstrui kan zich in
alle rust voorbereiden op het Pink-
ster-weekeinde als de finale in de
Dolomieten op het programma
staat. Zijn concurrenten missen het
lef de Italiaan in de bergen op zijn
werkelijke kwaliteiten te testen.
Daarom kon Bugno gisteren aan het
slot van de twaalde etappe weer
acht seconden winst boeken door
de sprint om de tweede plaats op te
eisen, een half minuutje na de bin-
nenkomst van de Fransman Eric
Boyer.

Ontspannen
Theunisse maakte gisteren voor heteerst in de Giro een ontspannen in-
druk. In de eerste weken zag de Pa-nansonic-coureur achter elke boomeen vijand. In de tijdrit van zondagsprongen enkele Italianen voor zijnwiel om hem duidelijk te maken,
dat zijn optreden niet gewenst was.

Th^LGA DI PINE - Gert-Jan
Zal v ontspringt de dans, maar
he^, °°riopig alle schijn tegen zich
deipLen" De ontmoeting tussen een
ler T?atie van de InternationaleWie-
reer? 16 en een afvaardiging van de
in heeft maandagavond
vo0r Scia niets veranderd aan de
hw Waardelijke schorsing van drie
*al h T

n voor de Nederlander. Wel
h lde komende maanden

WerknulP van juristen alles in het
&üie> ,Uen om de gaten in het do-
de te vullen en daarmee
beV(Ji nappingsroutes voor positief

nden wielrenners af te snijden.

iSte' Positief in deRonde van
de Tir J en een maand geleden in
gehari3!^ Pijl, heeft dit keer geluk

h ü dens deTour van 1988 zijn
ten P

Franse bond procedurefou-
iand|r aakt' waardoor de Neder-
ig ~ nu zijn weg in het peloton

vervolgen.
KLegcE? aan de Franse ploegleiders

W9s £, en Guimard had gelegen,
*t_aa alsnog voor zes
°efenpen verD°den zijn vak uit tev°nd w: hekelden maandag-

1
het overleë met de UCI de

MeWk 1-'ze van de Nederlandse
«roond en de Internationale fe-

Nijdam op de vuist
Staking verkeersleiders dupeert Bucklerploeg

„De kritiek op deNederlandsebond
was volkomen onterecht. Die staat
buiten de hele kwestie. Die heeft
slechts de opdracht van de Belgi-
sche wielerbond gevolgd, met de
strafoplegging van drie maanden
voorwaardelijk. De Belgen beschik-
ten over te weinig elementen een
andere straf op te leggen. Daar kan
ook de UCI verder niets aan doen",
aldus de Nederlander. „Dat Theu-
nisse twee keer binnen twee jaarpo-
sitief is bevonden staat vast. Alleen
heeft hij ditkeer door omstandighe-
den geluk gehad."

Boyer, twee jaar geleden de sensatie
van de Tour, maar daarna wegge-
zakt, profiteerde in deklim naar het
ski-oord Baselga di Pine van het de-
fensieve rijden van Bugno's rivalen.
Die plakten voortdurend aan het
wiel van de Italiaan, diezich verder
niet bekommerde om de aanvals-

Bugno zelf koos de eerste klim uit
voor een schifting in het peloton.
Een groepje van twintig man, met
daarin de meeste toppers uit het
klassement, kon de versnelling voi
gen. Meer ook niet. Ook Gert-Jaö
Theunisse moest eraf. De beklim»'
ming was hem te zwaar. Zijn uitleg
was niet anders dan in andere da-
gen: „Ik ga me niet forceren." De
aanwezigheid van Peter Post kon
die houding niet veranderen. Eén
explosie vinden Rooks en Theunis-
se in drie weken wel voldoende.
Hun krachten zullen in de Dolomie^
ten zeker niet gesloopt zijn.

naar de Deense neo-prof Weltz, die
de Oostduitser Ludwig van POst in
de sprint verraste.

„De hele zaak heeft me diep ge-
raakt. Ik ben de afgelopen weken
niet met de wedstrijden bezig ge-
weest. De onzekerheid over mijn
positie bleef maar knagen. Je weet
maar nooit welke trucs Legeay en
Guimard nog voor de dag zouden
halen. Nu kan ik me weer volledig
op het fietsen concentreren. Al zal
de angst voor de dopingcontroles
niet afnemen. De pakkans wordt
steeds groter. Dat geldt voor elke
coureur, maar voor mij in het bij-
zonder." UCI buigt zich

over dopingzaak
John den Braber

Theunisse mag opgelucht kunnen
ademhalen, de komende twee jaar
zal hij ongetwijfeld met de schrik in
zijn lichaam rondrijden. De onze-
kerheid over zijn start in de Tour
werd weliswaar weggenomen, maar
zijn prestaties zullen steeds met ar-
gusogen worden bekeken. „Deze
kwestie gaattoch tenkoste van mijn

In de ochtenduren had Alcala de
proloog gewonnen. Die'bestond uit
een tijdrit voor koppels over 7400
meter. De Mexicaan vormde een
duo met Breukink. Het tweetal leg-
de de afstand af in 9 minuten en 41
seconden. Omdat Alcala met 1 se-
conde voorsprong op Breukink
over de streep kwam, werd hij na de
middagkoers de eerste klasse-
mentsleider.Rooks laat dokter beslissen

AVILES - Zonder nachtrust is de
wielerploeg van Jan Raas gister-
morgen van start gegaan in deRon-
de van Asturië. De renners arriveer-
den pas vier uur voor het vertrek in
startplaats Aviles. De Bucklerploeg
werd het slachtoffer van de staking
van de Franse luchtverkeerleiders.De lijnvlucht Brussel-Parij s-Madrid
viel maandag uit. Na omzwervingen
via Genève, Lyon en Toulouse land-
de de ploeg maandagavond met zes
uur vertraging op het vliegveld van
Madrid. Te laat om nog naar Oviedo
in het noorden van Spanje te vlie-
gen. De ploegleiding besloot daaropde 500 kilometer tussen Madrid en
Oviedo per taxi af te leggen.

De Fransen en de Italianen waren
niet helemaal tevreden met de uit-
leg van deUCL De dreiging van ac-
ties bestaat nog steeds. De Giro en
de Tour blijven onaangeroerd. Een
wedstrijd als de Grand Prix de laLi-
beration (een ploegentijdrit in Eind-
hoven) lijkt de ploegleiders meer
geschikt om hun onvrede kracht bij
te zetten.

Den Braber daarop onvoorwaar-
delijk voor drie maanden, maar
de KNWU vecht die straf aan.

„De arbitragecommissie kan de
zaak op basis van eventueel ge-
maakte procedurefouten op-!«
nieuw bekijken", aldus Joop
Atsma, dé voorzitter van de sec-
tie amateurwielrennen.

VolgensAtsma toonde de 19-jari- ."
ge Den Braber destijds zijn goe-
dewil door (tevergeefs) hemel en
aarde te bewegen zich alsnog te
laten controleren en handelden
de wedstrijdcommissarissen
(„Die begrip hadden voor zijn si-
tuatie") vervolgens in strijd met
de reglementen door de renner
niet onmiddellijk uit koers te ne-
men.

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - De arbitrage-
commissie van de UCI, de inter-
nationale wielrenunie, moet be-
slissen of John den Braber een
schorsing aan zijn broek krijgt.
De Rotterdamse amateur liet na'
afloop van een etappe in de Ron-
de van West Vlaanderen, enkele
weken geleden, door een com-
municatie-stoornis . met baan-
coach Eric Geserick verstek
gaan bij de dopingcontrole. De
Belgische wielerbond schorste

ftiu^A DI PINE - Met drie gekneusde ribben heeft Steven
reur l twaalfde etappe van de Giro voltooid. De Panasonic-cou-
strep am °P bi-'na 23 minuten van winnaar Eric Boyer over de
te hifc. samen met een grote groep spinters.'„lk hebrustig met de gro-
teer gereden- In die ëroeP k°st het klimmen echter aanzienlijk
Wfr°elte dan voorin'lk iaat de dokter de blessure nog eens bekij-
ik derJ'm°^t maar bePalen ofverder rijden geenkwaad kan. Zelf wil
Voorg f°iri' ' al had ik me de voorbereiding op de Tour anders

Bruno Reverberi, voorzitter van de
Italiaanse ploegleidersfederatie en
een van voornaamste tegensputte-
raars van de afgelopen week: „Voor
ons is de gangvan zakenrond Theu-
nisse nog niet afgedaan. Dat zullen
we ook tijdens de wereldtitelstrijd
in Japan laten blijken."

Dauphiné
L'ISLE D'ABEAU - Frédérick
Moncassin heeft de tweede etappe
gewonnen van de Dauphiné Libéré.
In de sprint van de Alpen-etappe
van Aix les Bains naar I'lsle d'A-
beau bleef de jongeFransman John
Vos en Remig Stumpf voor. Rolf
Gölz uit de ploeg van Jan Raas be-
hield de eerste plaats in het alge-
meen klassement.

Het slaapgebrek brak Jelle Nijdam
in het tweede deel van de eerste
etappe op. In de massaspurt liet hij
zich wegduwen door de Spanjaard
Dominguez. Nijdam, die vierde
werd, maakte zich na afloop zo boos
dat hij op devuist gingmet de Span-
jaard. Het incident werd door beide
ploegleiders gesust. De ritzege ging

" Gert-Jan Theunisse: ,£)eze kwestie gaat toch ten koste van
mijn naam." Foto: DRIESLINSSEN



PP^ ff ::;-: :: '\\Bkß ____^_k>.
M 9P^^^^^^ ' // /tÊÊM _6__&b_ l^H

rJEF fl :-<^_H ______F^Av-^B mü' "* v^^^tn^^^Bhi^^ljW 'f il .v::.^m jMT:::i^M||^^^^^^*yWlK*^■■■ —-s-£;:""*~ '"^ ..Jl ""„.JET i,.,^Big|

: '% vÜl^B '?■££■'■ ■ ■ ■■:.: '^&: /VB

__^___________^_ i "**"*****^*^ IWi aH I 1 'Hik wJ Ivi Vv__fl IWi WB _____W__l I lk Wi I w__#iW I

■ i ■^y^j^B ___K.ï::■■'■ ___B_________l __B*^mVv-^J —^^^^^^^._^._^_______^« BL v ""^jaß
vtesol » lb__M^H Bi<w_fl WWW ■»y . . #'.BB^ï

iufU__fi___ii_i^___ BAM
i___________ - ;;*ss_slï____H & _______

_W_fl H____ «Ë llr

FJ BB WÊÈ ï

lImShBHBI^I II Mü '-''Séh
BanHafISreSS^SSSSS-SSSSSJMv- '"4* \1 Bn

Ü__________L i^i ___r;
_üp: _B !_Ufl__M: ;_W Kin 9S9SS9 SSH ______£__________■ BH ■(ppi ■■! s___ ■ Hnß___Hi_____-_________ll 1 i^ T^r"^ pp ?p?s w^ BBP!P^_W^ _O?Pi9 H__l__9 ____N■Hf r i -""" tBIII^■■■y i [ iiS; hhh^ V _____■'H|^|faitt «■ M|_ <_"*_ bas* «Ut Wt

H 1 rT, *_ |gM|£g|: # & ia ,«» fc*: ?■ 'I :: i i ::::::::|>_Si^______B:l___________l!%_ V " -SSv MOÊ/r .::::::;:;:':'-'^WB
BwMMHff Jjj I I 1"T '1 I' | 1 1 TjgEH Étt %t.

H PLIJI^ULL jlii ■mJé4I mb_■> nHm

■il
"'; fl fl''

ii.vi i^h hS jlkilkiinl__il ■___ v_ imÊsL ■ __y■ HIh! *üBJP» H'»_/■¥_■ i l^____l i« lik !___. I __n___i 1 !____ A ÊÈËm\ ül 2B P fle

ï^pJ^p/A Vw__l S^b 11. l^Pj_____Lv____L _B -Fi I Im Jl I wft wft I ___ Wj__V I 9^B^_k l^____ 9|'

s^^PH! 2^^^éÉ_É( B'HHHHnflHMM^_n_________________________HP|M_md_H

Pi
VV/'e enthousiast is over een compacte auto, realiseert ontdekken dat de Mazda 121 een ontspannen weggedrag niveaus leverbaar. Test de Mazda 121 op zn daden. b

zich misschien niet dat die vaak alleen maar ruim is rond vertoont en dat het comfort niet is voorbehouden aan de Uw dichtstbijzijnde Mazda-dealer staat in de Gouden Gids. f]
de bestuurdersstoel. Wat een plezierige uitzondering is dan bestuurder. Want vanaf de achterbank zult u geen L
de Mazda 121! Compact van afmetingen, maar van binnen klachten horen. In de Cabrio-Top versie is die achterbank {j
ruim genoegvoor passagiers en bagage. De ruimte is zelfs verstelbaar.

______*_________>.._________*.
____________

gezocht in de breedte en in de hoogte. Dat geeft de Mazda Mocht u eens wat anders willen vervoeren, dan is die wKMéSuWWUG
121 bovendien een apart, sportiefkarakter. achterbank in zn geheel weg te klappen. De achterklep harmonie tussen mens en mach i nJ

— , De Mazda 121 is een ideale stadsauto. Wendbaar, opent tot op de bumper, zodat in-en uitladen uiterst Prijzen md. BTW. Mazda 121 vanaf 17.875-.Afleveringskosten 395,-.
iwi A 7 n A 1 O 1 6 jaarcarrosseriegarantie. Wijzigingen voorbehouden.
ivi k t- ___» hk i i | makkelijk te parkeren. Ook op de langere afstanden zult u eenvoudig is. De Mazda 121 is in verschillende uitrustings- importeur:Auto Palace de Binckhorstß.v., Den Haagjei.:070-3489400.
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HUI ftPstlPï* Palemigerboord 401. Heerlen
**«"«**"■■**■■ ',|i'~.'-. Telefoon 045-722451; '" ' '

W~ AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN f-] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. I I AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade

rttfcê«H Telefoon 04402-71920 E^rrej Telefoon 04498-53055 i..--^'--i Telefoon 045-464646

ET"! AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF F AUTOBEDRIJF LEYMBORGH \~\ RADREMA AUTO'S
i Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8. Limbricht | Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

CEsd Telefoon 043-642697 L^;.'-.| Telefoon 04490-15838 | \u^M Telefoon 043-632250 k
■

Jehuis in de krantbrengt mensen over devloer.
t En de makelaarweet vanwanten en kranten.

Jll||ML»ii_l^_l_U^**^^^lj

| Bedrag 96* f»—____—— ■

I löV- 299'; 358 r 406,- I

■ '3U.VJV ) aairerte vanal 12,1% 1

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉÉ MÉL

Scharnerweg 108 Maastricht «j Hf
, Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00 " 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.
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Equipe voor
CHIO Aken
Pj HAAG - Voor Nederland zul-
Bet d

T°PS (met Doreen la Silla),
IV Raymakers (Olympic Zamira
P J> josLansink (Libero H) en Eric
E aer Vleuten (Olympic" Matchli-
C. meedoen aan de landenwed-l" tijdens het CHIO van Aken,
tth^an 6 tot en met 10 juni wordt
t 'ouden. Jenny Zoer zal met enke-
-Irte arden de vijfde Nederlandse
h Senwoordigster zijn.

«OcWK°rgen de wereldtitelstrijd in
>oor h al zou beëmnen zou ik

AuVier van de tekenwedstrijd
iöachAken kiezen", aldus bonds-
ü n Hans Hom. „Het is een bijna
&na e selectie voor Zweden,

le^ ' °mdat er natuurlijkaltijd nog
lf)rjft *an gebeuren. Misschien
>fWo/r nog een ander naar voren
'otite „We met blessures gecon-

>6rnGlectieri Jdtna Aken nog in Arn-
-611 Geesteren en vermoedelijk

% h i Urg' Hom: ..Dat laatste is
Velat zeker. Verder zullen
Och dezeweek nog bezien ofwe
Jet. u° g de naü°nale titelstrijd in
>aar i;aag. kort voor het vertrek
W Stockholm, in het programmanen opnemen.

I Van onze sportredactie
_frim ~ Walram degradeertnaar dejßelingLimburg, SV Itteren blijft. "ie klasser en Klimmania mag
**°g volgende, week dinsdag of
ïpterdag op het terrein van SCG
ïL Promotieduel spelen tegen

iV[E om een plaats in de derde
|j?Sse. Dat is het resultaat van de
jJPraak, die de tuchtcommissie2J.de KNVB deed in de 'Walram-Paire'. Op basis van de voorhan-
gt Segeyens werden Walram twee
Ij/1Petiüepunten in mindering ge-
tto ' Waardoor de Valkenburgse
|j ,e§ op de laatste plaats eindigde
L, e vierde klasse B en derhalvere-Pecht degradeert. De club heeft
L^ee bovendien de periodetitel./speelt, die uitzicht bood op een
gats in de derde klasse. walram
f?J inmiddels beroep aangele-
idn°- tegen de straf.

was groot bij Wal-
■ n- De uitspraak (vandaag wordt

motivatie bekend ge-
&üh is een hard Selaë voor de
nj1'..De uitspraak is als een dolk-en in onze rug en staat in geen en-
A,rv verhouding tot de gemaakte

meende bestuurslidBlom. „De tuchtcommissie

SV Itteren reageerde gisteren opge-
lucht. „Het recht heeft gezegevierd.
Het is een sportieve overwinning;
een goedezaak voor het voetbal. Ik
hoop dit soort praktijken nooit
meer mee te maken", vertelde trai-
ner Bert Winkens. Enige dissonant
vond hij dat de KNVB Itteren niet
van de uitspraak op de hoogte had
gebracht. „Ik heb het nieuws van
derden moeten vernemen".

Topfavorieten Roland Garros in openingsronde uitgeschakeld

Afgang Becker en Edberg

Herstel
Strijbos
ingezet

BRNO - Dave Strijbos, de Ne-
derlandse motorcoureur die
zondag bij de Grand Prix van
Tsjechoslowakije zwaar ten val
kwam, hoopt donderdagofvrij-
dag onder begeleiding van een
dokter terug te vliegennaar Ne-
derland. Artsen in het zieken-
huis van Brno waren dinsdag
redelijk tevreden over het her-
stel van de crosser.

PARIJS -In Parijs wordt weer de revolutie gepredikt. Ivan
df^tfïïfrCh V,Sn hGt Tn%aXtenT b^kt "tVerSlan'
dig aan te hebben gedaan zich tijdelijk onbereikbaar te maken
door naar Nieuw-Zeeland uit te wijken. Het voetvolk vergrijpt
zich aan zijn plaatsvervangers. De 19-jarige Spanjaard Serge
Bruguera liet Stefan Edberg met 6-4 6-2 6-1 resoluut in het gra-
ronSrAtfv^^f1; jaar jongere Goeran l?risTc de

R
na-

tionale trots van Joegoslavië een oppeppergaf doorBons Bec-
ker een maatje kleiner te maken: 5-7 6-4 7-5 6-2.

ag "el gebleken-

1^
spellen wie straks aan het eind van
de veertien dagen zich de kroon op
het hoofd zal zetten als de nieuwe
Bonaparte en de nieuwe Josephine

"Aranxta Sanchez behoorhjk uit de
kluiten gewassen zal zijn.

De inwendige bloedingen ach-
ter de hartstreek en de longen
zijn gestopt. De doktoren heb-
ben geconstateerd dat Strijbos^'
behalve ettelijke kneuzingen-
ook een zware hersenschud-
ding en een gaatje in de lucht-
pijp heeft. De laatste kwetsuur
geneest voorspoedig. Volgens
de Tsjechoslowaakse artsen zal
het totale hersteltenminste vier
weken duren.

Of het nu Steffi Graf betreft of de
twee vertegenwoordigsters van de
nieuwste lichting. De 16-jarige Mo-
nica Seles is hard op weg naar de
1,83 meter en de ruim twee jaar jon-
gere Jennifer Capriati heeft zoveel
spieren in de bovenbenen, dat Flo-
rence Griffith er jaloerszou zijn.

In de meer dan honderdjarige ge-
schiedenis van Roland Garros was
het nog nooit voorgekomen, dat één
van defavorieten voor de finale er al
in de openingsronde uitvloog; laat
staan de nummers één en twee op
een en dezelfde dag. 'Kreten over vrijheid en gelijkheid
vullen de lucht en in de druk be-
volkte steegjes achter het hoofdsta-

dion worden uit naam van de broe-
derschap de dolken geslepen. Het
tennisgrauw is in opstand gekomen
tegen de dictatuurvan decomputer,
Hetrekentuig dat een rangvolgorde
vaststelt zonder rekening te houden
met ondergrond, vorm van de dag
en blessures. Wie hoog op de we-
reldranglijst staat, hoeft er op gravel
niets van te kunnen, zoveel is dins-

Limburgs tennis
maakt balans op

Van onze tennismedewerker
HEERLEN - Nu de competitie
helemaalvoorbij is, kan men zeg-
gen dat het Limburgse tennis het
niet slecht gedaan heeft. De eind-
balans is positief. In de derde
klasse zijn in totaal vier teams
bijgekomen. Het overzicht van
kampioenen e.n degradanten in
de landelijke gemengde compe-
titie van de Limburgse ploegen
is als volgt:

Hoofdklasse: gedegr. GTR/NIP 1.Twee-
de klasse: kampioen SLTC 2, gedegr.
SLTC 3. Vierde klasse: kampioenen
Venlo 1,GTR 1 (Geleen), Ready 2 (Maas-
tricht), gedegr. Venlo 2, Ready 4 (Maas-
tricht), Ray Prickers 2 (Weert), Hom 1,
GTR 2 (Geleen). Übach over Worms 1.

Vijfde klasse: katnpioenen Brunssum 3,Kimbria 3 (Maastricht), ATIVU 1 (Tree-
beek), Blerick 3. Gedegr. Maasbree 1,
Ready 5 (Maastricht), Volharding 2
(Meerssen), Oranje Nassau 2 (Heerlen),
Bunde 1, BRZ 2 (Beek), Kimbria 4(Maastricht), Venray 1, Tegelen 1. Zesdeklasse: kampioenen Grubbenvorst 1,Ace 2 (Herten), de Burght 1 (Maastricht),
ATIVU 2 (Treebeek), GTR 6 (Geleen),
Kerkrade 3. Gedegr. Rulec 3 (Heythuy-
sen), Arcen 1, Grubbenvorst 2 en 3,
Swalmen 1, Melick 1, Stem 2, GTR 4
(Geleen), Bunde 2, Ready 6 (Maastricht),
BRZ 3 (Beek), Kimbria 5 (Maastricht),
ATIVU 4 (Treebeek), Waterkoel 1
(Schimmert). Zevendeklasse: kampioe-
nen Horst 1, Helden 2, Ace 3 (Herten),
Aldenghoor 2 (Haelen), Wimbledonck 1
(Roggel), SLTC 8 (Sittard), Baexem 2,
Elsloo 2, Volharding 3 (Meerssen), Voe-
rendaal 1 en 2, Eijsden 2, Übach over
Worms 4,Kerkrade 4, Venlo 4 en 5.

Het eerste wat Haarhuis deed, was
informeren of er nog een baan be-
schikbaar was. „Om watritme op te
doen. De slagenwisselingeh met
Grabb duurden daar te kort voor."
De winnaar van Ede was in het ge-
heel nietverrast door de sensatione-
le gang van zaken op het court cen-
tral. „Het is het hele gravelseizoenal
zo dat iedereen van iedereen wint."
Zichzelf een kans toedichten doet
de Eindhovenaar niet. „Wie ver-
wacht er nu iets van mij. Ik hoef
voor niemand iets waar te maken.
Mijn eerste doel is de komende
wedstrijd tegen Jim Pugh; een jon-
gen van de snelle banen, die er ook
op gravel wat van kan. Het belang-
rijkste is voor mij gewoon lekker
spelen, dan komen de resultaten
vanzelf."

Paul Haarhuis voegde zich bij het
legioen, datstenen gooitnaar het es-
tablishment. Heel wat minder be-
zweet en niet zo rood bestoven als
Mark Koevermans de avond tevo-
ren, beëindigde hij zijn confrontatie
met Jim Grabb in driekorte sets: 6-3
6-3 6-2. Koevermans tennist met de
benen; Haarhuis met het hoofd. „Ik
had gedacht dat hij als serv-vol-
leyspspeler op mijn tweede opslag
naar voren zou komen, maar dat
deed hij niet. Ik was erdoor verrast,
maar gaandeweg was het geen pro-
bleem meer."

Haarhuis

Europese titelstrijd Tornado. Tweede
race: 1. Gabler/Parlow, 2.Röthlisberger-
/Bryner, 3. Morisset/Morisset, 4.
Scwall/Schwall. Stand na twee races: 1.
Sach/Sach 19,0 punten, 2. Morisset 22,7,
3. Marström/Rahm 27,0.

De teleurstelling is van Stefan Edbergs gezicht af te lezen.

Limburgers in
bowlingteams

%J* HAAG - De Limburgers An-
-16 van de Looverbosch en Ton

Woêp en zÜn in de Nederlandse
%ri °Pgenomen voor de strijd
Sri Europese bowling bekers
W6r. landenteams, van 4 tot 8 juliin

De samemstellingen van de
andse teams zijn als volgt:

*OrTen: Ross Greiner (Juliana-
-6Soh AnSelique van de Loover-

-0„ (sittard), Annemiek van de
en Dorrette Boelens

«rieKn°ven), Betty Vissers (Kerk-
S.W. *len Minnebruiker (Spijke-
re\c bannen: Ton Plummen en
«ft fr> 0^ (De Lier), André van Gurp
&oe7yin Groen (Goes), Fedde de

(Ernrnen), Bart-Jan van de
saart (Eindhoven).

honk- en softbal
ï. sta^t ~ Tijdens het Pinksterweekein-
?l dül", ui de honk- en softbalcompetitie
"e t

,Dpel wedstrijdprogramma op de rol.
%s i, SWedstüden van de Limburgse

Hk» en als volet:SrdBAL{*!>, uaS 2 juni: WEERT, sportpark Bosho-
Jïb/J'flO uur: Phantoms-Starlights
>:*}? N' sportpark Varenbeuk, 14.30
>tiw Stars-Cardinals. SITTARD, Sport-
»t 5- U.OO uur: Sittard Condors-Ge-
&00 7ERKRADE, Sancta Mariacollege,
i**tCn£Ur: Samacols-Cheetahs. MAAS-
SVvrti sportpark West, 14.30 uur:_Vd;HSCM-The Stags.
V 4 juni: BEEK, Proosdijveld, 14.00?oK,^eetans-Mustangs.

kS*8,.1 Juni: MAASTRICHT, sportpark
Ws* "0o uur: Sphinx/HSCM-Harrema-SSSfï
KJoüT 5 2 Juni: KERKRADE, Sancta Ma-
V^K n' 1200 uur: Samacols-Tüburg.
?** St', _rro°sdüveld, 16.00 uur: Cheetahs-Sid ds-
_i°otn 3 Juni; SITTARD, Sportcentrum.
t**»>d» : Sittard Condors-Black Wings.
I?%i,ig 4 Juni: HEERLEN, sportpark Va-
■^er?' u °o uur: Harreman*All Stars-lhl.
agenda
liNm Ag».a0 'oop, Sittard, atletiekbaan Baandert
\ft_t.». ' 300° meter en uurloop.

K°AG
tfiW J-7°o uur afscheidswedstrijd kee-
S^ dermens.RKDFC Merkelbeek.
V&&6.!930 t/m 2100 uur- Receptie Gra-
V ' *W. 15-jarig bestaan. Fees-
fttj, UOsd«veld Noord, Beek.Sf Ï.DAG/ZONDAGlA t, nssum. Golfclub Brunssummer-
wN_i eedaags Zuidnederlands jeugd-

&«BJUNl
V*Ofï' , H Herten 50 jaar. Sportcom-
Sk j 4 On mp' 1830uur vliegshow. Zater-
_£ve-fr, <_Vur' Circus Custers, en Veronicac,ltsc;,now' Zondag 11.00 uur Maas-

Orkest.

Voor de punten behoeft Haarhuis
het nauwelijks te doen. Met de
twaalf bonuspunten erbij heeft hij
er nu al 25 binnen tegen vorig jaar
29. Toen haalde hij de derde ronde.
Haarhuis werd op zijn gang naar de
tweede ronde vergezeld door Bren-
da Schultz. De stevig gebouwde
Heemsteedse hield tegen de gerou-
tineerde Italiaanse Laura Garrone
zowaar zo nu en dan in.
Een bewijs dat zij het trage banen-
spelletje begint te begrijpen. „Daar
heeft ze eigenlijk een jaar te lang
over gedaan. Haar vorige coach Bill
Belser wilde ook al dat zij zo speel-
de," observeerde bondstrainer
Stanley Franker.

TENNIS
Limburgse districtscompetitie, uitsla-
gen laatste dag: Senioren gemengdA:
Hoofdklasse afd.l: Grubbenvorst 1 -Kerkrade 14-1; Bom 1 - Potec 1 1-4;Ro-
sus 1 - Venlo 1 1-4; Wimbledonck 1 -Voerendaal 1 2-3. Eerste klasse afd. 1:
Rakets 1 - Mulder 1 2-3; Berg 1- Bosho-
ven 1 2-3; Aldenghoor 1 - Grubbenvorst
2 4-1; Meijel 1- Tegelen 1 2-3.Afd. 2:Ven-
lo 2 - Bom 2 3-2; Nuth 1 - Herkenbosch 1
3-2; Arcen 1 - Neer 1 2-3. Senioren ge-
mengd B: Hoofdklasse afd. 1: Ready 1 -Aldenghoor 1 5-0; Blerick 1 - Helden 1
1-4; Velden 1 - Venlo 1 2-3; Game 1-ATI-
VU 1 3-2. Eerste klasseafd. 1 Broekhui-
zen 1 - Rodhe 1 2-3; Venlo 2 - Kessel 1
0-5; Linne 1 - Berg 1 5-0; Hom 1 - Ray
Prickers 1 1-4. Afd. 2 Klimmen 1- Game
2 3-2; De Burght 1-Linne 2 5-0; Potec 1 -ATIVU 2 0-5. Heren A Hoofdklasseafd.
1- Bronshout 1 - Melick 1 2-4; Merjel 1 -
Obbicht 1 0-6; Helios 1-Rakets 1 5-1;Ar-
cen 1 - Lottum 1 5-1. Eerste klasseafd. 1
Oirsbeek 1-Keerweide 1 2-4;Panta Rhei
1 - Nuth 15-1; Brunssum 1- Hoensbroek
1 2-4' Margraten 1 - Volharding 1 3-3.
Afd. 2 Linne 1 - Venray 1 4-2; Grubben-
vorst 1 - Maasniel 1 4-2; Van Home 1 -
Swalmen 1 2-4; Panta Rhei 2 - Rohde 1
1-5. Heren B Hoofdklasseafd. 1 Oranje
Nassau 1- dePoelder 1 4-2; Ray Prickers
1 - Gagel 1 2-4; Maasbree 1 - Maasniel 1
3-3. Eerste klasseafd. 1 Nieuwenhagen 1- Helios 14-2;BRZ 2 - Mixed 1 2-4; Rosus
1- Schinveld 14-2; Merkelbeek 1 - Nuth
14-2. afd. 2 Helden 1-BRZ 1 3-3; Horst 1- Velden 1 3-3; Maasbree 2 - Bosdael 1
4-2.

WIELRENNEN
Ronde van Italië, twaalfde etappe,
Brescia - Baselga di Piné: 1. Boyer 193km in 4.55.16, 2. Bugno 0.33, 3. Halupc-zok, 4. Mottet, 5. Oegroemov, 6. Giovan-
netti, 7. Chioccioli, 8. Echave, 9. Lejarre-ta,lo. Philipot, 11. Giupponi, 12. Poelni-kov, 13. Lelli, 14. Vandelli, 15. Pavlic
0.40, 16. Chozas 0.42, 17. Zimmermann0.42, 18. Conti 0.46, 19. Unzaga 3.10, 20.Duclos-Lassalle 3.46, 30. Theunisse 5.05,
70. DeKoning 10.46, 73. Ducrot 10.46,90.Rozendal 17.21, 108. Schalkers 17.21,120. Siemons 17.56, 143. Lammerts
22.55, 156.Rooks 22.55, 170. Van Poppel
22.55, 171. Le Mond 22.55, 173. De Rooy22.55, 175.en laatstePoisson 28.06.Algemeen klassement: 1. Bugno
55.22.55, 2. Giovannetti 4.16, 3. Mottet
4.17, 4. Echave 4.49, 5. Halupczok 5.10, 6.
Poelmkov 5.22, 7. Lejarreta 6.10, 8.Oegroemov 6.51, 9. Chiupponi 6.55, 10.
Chozas 7.11,11.Chioccioli 8.32,12.Phili-
pot 9.12, 13. Lelli 9.36, 14. Chiappucci12.17, 15. Jaskula 12.47, 16. Lecchi 12.59,
17. Anderson 13.04, 18. Sierra 14.07, 19.
Theunisse 14.31, 20. Visentini 16.43, 73.Rooks 58.40, 81. De Koning 1.06.33, 113.Schalkers 1.36.42, 119. Ducrot 1.41.01,135. Rozendal 1.53.30, 158. Van Poppel
2.08.40, 170. De Rooy 2.26.15, 171. Lam-
merts 2.28.54, 172. Siemons 2.30.04, 175.en laatste Citterio 2.54.54.

Oefenwedstrijden: Pula (Sardinië).
Gagliari - Engeland 0-6 (0-2). 28. Buil 0-1,
36. Dorigo 0-2, 75. Beardsley 0-3 (straf-
schop), 78. Platt 0-4,81.Platt 0-5,85.Buil
0-6.

ZEILEN
Breitenbrunn (Oos). Neusiedler Sec.

Langrova 7-5 7-5, Santrock - Loose-
moore 6-2 6-4, Myagi - Pawlik 6-2 1-0 op-
gegeven, Herreman - Laval 6-3 6-3, Van
Rensburg - La Fratta 6-4 6-2, Seles - Pic-
colini 6-0 6-0, Kelesi - Lindqvist 6-3 6-0,
Grossman - Goles 6-0 6-2, Sharpe -Phelps 6-3 6-3, Gildemeister - McNeil 7-6
6-3, Paz - Quentrec 6-4 2-6 6-3, Cohen -
Dechaume 6-4 7-6, Sanchez - Van Lot-
tum 6-1 6-3, Mesjki - McQuillan 6-4 6-1,
Savtsjenko - Corsato 6-7 6-4 6-4, Cueto -Zardo 7-6 6-0, Burgin -Werdel 6-33-6 6-4,
Hanika -Kidowaki 6-3 6-2, Manuela Ma-
lejeva - Stafford 6-2 6-3.
Mannen, enkelspel: Haarhuis - Grabb
6-3 6-3 6-2, Bruguera - Edberg 6-4 6-2 6-1,
Stich - Rive 6-4 6-1 6-1, Grenier - Bates
6-2 6-4 6-2, Tsjesnokov - Riglewski 6-1
6-1 6-3, Champion - Prpic 6-4 3-6 6-3 6-3,
Filippini - Wahlgren 4-6 6-0 6-1 6-0, Can-
cellotti -Krishnan 6-4 6-43-6 7-6, Muster
- Jonsson 7-5 6-3 6-2, Camporese - Ben-
habiles 6-2 6-3 6-4, Gustafsson - Carbo-
nell 6-4 5-7 4-6 6-4 6-2, Rosset - Roig 3-6
6-3 6-4 6-4, Jaite - Pistolesi 6-2 7-6 6-2,
Svensson - Potier 6-4 3-6 6-1 6-2, Perez -
Hogstedt 6-1 6-4 1-0 opgegeven, Ivanise-
vic - Becker 5-7 6-4 7-5 6-2, Bloom -Fromberg 5-7 7-5 1-6 6-3 6-2, Arias - Rikl
6-2 6-1 3-6 6-2, Winogradsky - Schwaier
6-4 6-1 6-3, Antonitsch - Rostagno 6-3 7-6
6-3, Rahunen - Connell 1-6 6-1 6-4 6-0,
Pugh - Tulasne 6-4 6-3 1-0 opgegeven,
Aguilera - Washington 7-5 4-6 6-1 6-2^Forget -Reneberg 3-6 6-4 6-4 6-4, Gomez-Luna 7-6 6-1 7-6, Korda - Paloheimo 6-4
6-1 2-6 6-3, Volkov - Pereira 6-4 6-0 4-6
6-4, Krickstein - Yzaga 6-0 2-6 6-3 6-3,
Mansdorf-Tabares 6-3 4-6 6-4 6-4,Jarryd- Cahill 6-2 4-6 6-1 6-7 6-3, Shiras - Zivoji-
novic 7-6 6-4 3-6 6-4.

VOETBAL

MAASTRICHT - Nadat gisteravond
bekend werd dat voor het komende
basketbalseizoen 12 teamsin de ere-
divisie zullen uitkomen, betekent
dat voor BC Kimbria uit Maastricht
regelrechte promotie naar de pro-
motiedivisie. In deze klasse zullen
14 teams uitkomen die in een volle-
dige competitie na 26 wedstrijden
gaan uitmaken wie de overstap naar
het hoogste nationale niveau mag-maken. Hieronder zijn ook de twee
teams die afgelopen jaar bovenKimbria geëindigd zijn, OSG en 'Wyba.

Pinkstervolleybal
in St. Anthonis

HEERLEN - Aanstaande weekein-
de staat in het Peeldrop St. Antho-
nis de 34e editievan het Internatio-
nale Pinkstertoernooi op stapel. Het
gigantische openluchtevenement
wordt door de bond erkend als een
van de weinige toernooien met de
officiële status van volleybalklassie-
ker.

i
In de hoogste categorie zijn zowel j
bij de dames als de heren zestien-,
teams ingeschreven. Daarnaast %e-j
teren ook nog eens zon kleine 70
ploegen op eerste en tweede divisie
niveau. Internationale trekpleisters
vormen onder meer Belo Horizonte
uit Brazilië, de nationale ploeg van
Letland en een team uit Zuid Korea
bij de heren. In de damespoule ko-
men naast de Nederlandse top on-
der meer Rapid Boekarest en een
selectie uit Letland in actie. De wed-
strijden beginnen in het Gemeente-
lijk Sportpark van St. Anthonis óf£'zaterdag met de voorrondes. Pink- \sterzondag wordt gestart om 11.00
uur en op de slotdag om 10.00 uur. X

Nice blijft
in hoogste

voetbalklasse
NICE - Nice heeft zich gehand-'
haafd in dehoogste afdeling van h«H <Franse voetbal. In het tweede prö-J
motie-degradatieduel werd RC ]
Strasbourg terzijde geschoven: 6-Qr',
De thuiswedstrijd was door oh£<
tweede-divisieclub uit de Elzas mét]
slechts 3-1 gewonnen.
Langers had het verschil uit de.
heenwedstrijd in de eerste helft al
ruimschoots ongedaan gemaakt.
Zijn vier doelpunten in ruim een
halfuur maakten Strasbourg duide-
lijk wat het verschil tussen eerste-
en tweede divisie in Frankrijk is. El
Haddaoui en Bocandé voerden de
score nog verder op.

Kimbria
promoveert

alsnog

Een Duitse toernooi-organisator
eiste tijdens de partij nadrukkelijk
de aandacht van Lada Travnicek, de
nieuwecoachvan Schultz. Het kost-
te zijn pupil bijna de partij. Brenda
hervond zich in de tiende gamevan
de tweede set pas bij een achter-
standvan 0-40, Ze vocht terug, haal-
de de tiebreak en sloegop het derde
matchpoint toe, toen zij eindelijk
zelf mocht serveren. Eerder had zij-
zelf drie setpoints tegen weggeser-
veerd: 6-4 7-6 (11-9). In de tweede
ronde komt Schultz uit tegen de als
elfde geplaatste Novotna.
Nationaal kampioene Nicole Jager-
man liet zich met 4-6 2-6 uitschake-
len door de een andere Italiaanse,
Cathy Caversario, 17 jaar pas, maar
nu al 35ste op de wereldranglijst. .

Roland Garros, open Franse kam-
pioenschappen, 10.000.000 gulden. Eer-
ste ronde. Vrouwen, enkelspel: Schultz -Garrone 6-4 7-6, Caverzasio - Jagerman
6-4 6-2, Capriati - Testud 6-1 6-1, Mary-
JoeFernandez - McDonald 6-4 6-2, Hack- Krapl 6-0 6-1, Halard - Nagelsen 6-1 6-4,
Provis - Smylie 6-1 6-3, Etchemendy -Reinach 7-5 6-1, Lapi - Reinstadler 6-4
6-2, Amiach - Haumuller 7-5 6-7 6-2,
Sviglerova - Rinaldi 6-2 5-5 opgegeven,
Martin - Field 6-2 6-2, Zvereva - Tanvier
6-4 7-6, Budarova - Hy 6-2 7-6, Faber -

Milk Race, amateurs en profs. Tweede
etappe Plymouth - Weston Super Mare.
1. Bogaert 191 km in 4.38,47, 2. Lesz-
niewski, 3. Spruch, 4. McLoughlin, 5.
Van de Laer, 6. Augustin, 7. Winkler, 8,
Walker, 9. Longbottom, 10. Van de Vin.
Algemeen Klassement: 1. Walker
9.34.06, 2. Theakston op 54 seconden, 3.
Liptak 0.59, 4. McLoughlin 1.00, 5. Lod-
ge 1.03, 6. Savinotsjkin 1.03, 7. Padmos

Dauphiné Libéré. Tweede etappe Aix-
les-Bains -LTsle d'Abeau: 1. Moncassin
175 km in 4.47,03 (tijdvergoeding 10
sec), 2. Vos (0.06), 3. Stumpf(0.04), 4. De
Clercq, 5. Barteau, 6. Vanderaerden, 7.
Badolato,B. Moreels, 9. Marki, 10. Lino.
Algemeen klassement: 1. Gölz 8.28,37 ,
2. Moreels 0,09, 3. Kvalsvoll 0,11, 4. Cla-
veyrolat 0,15, 5. Ledanois 6. Madouas, 7.
Leblanc, 8. Breu, 9. Jerome Simon, 10.
Delion, 13. Roche.
Vrouwen, Ronde van Noorwegen, der-
de etappe: 1.Rösner 78,5 km in 2.05.47,
2. Elias op 2 seconden, 3. Prijakina 4.
Palmer, 5. Cyntha Lutke Schipholt, 6.Seghezzi, 13. Loohuis-Damveld, 25. Mo-
nique de Bruin zelfde tijd als Elias, 27.
Van Dongen - Cools 4.11, 31. Greta
Groen 4.11. Klassement: 1. Rösner
6.02.26, 2. Elias 0.11, 3. Lutke Schipholt
0.17, 4. Bankaitis-Davis 0.17, 5. Loohuis-
Damveld 0.20, 6. Golay 0.20, 10. De
Bruin 0.22, 28. Van Dongen-Cools 4.31,
30. Groen 4.32.

1.05, 8. Vasicek 1.09, 9. Holden 1.13, 10.
Rayner 1.14.
Ronde van Asturië. Profs. Aviles. Pro-
loog: 1. Alcala 7,4 km in 9,41, 2. Breu-
kink 0,01, 3. Angel-Martinez 0,05, 4. Ca-
bestany 0,05, 5. Indurain 0,07, 9. Maas-
sen 0,15,10. Nijdam 0,15,14.Cordes 0,17,
15. De Vries 0,17, 16. Arntz 0,20, 19. Van
Aert 0,20, 25. Jakobs 0,25, 34. Talen 0,39,
43. Bouwmans 0,34, 45. Winnen 0,34, 49,
Den Bakker 0,39, 50. Van Orsouw 0,39,
69. Hermans 0,51, 77. Poels 0,54. Tweede
deel eerste etappe Aviles - Aviles: 1.
Weltz 112km in 2.44,19, 2. Ludwig, 3. Es-
parza,4. Nijdam, 5. Dominguez, 6. Arntz,
11. Hermans, 13. Van Orsouw, 14. Cor-
des, 24. Winnen, 25. Poels, 27. Maassen,
37. Bouwmans, 42. Den Bakker, 53.
Breukink, 55. De Vries, 56. VanAert, 72.
Talen, 91. Jakobs, zelfde tijd als Weltz.
Algemeen klassement: 1. Alcala 2.54,00,
2. Breukink 0,01, 3. Angel-Martinez 0,05,
4. Cabestany 0,05, 5. Indurain 0,07, 9.
Maassen 0,15, 10. Nijdam 0,15, 14. Cor-
des 0,17,15. De Vries 0,17,16.Arntz 0,20,
19. Van Aert0,20, 35. Jakobs 0,25, 34. Ta-
len 0,29, 43. Bouwmans 0,34, 45. Winnen
0,34, 49. Den Bakker 0,39, 50. Van Or-
souw 0,39, 69. Hermans 0,51,.77. Poels
0,54.

Twee punten in mindering

Walram
degradeert

Woensdag 30 mei 1990 "25

# Na afloop van het voor
Walram in eerste instantie
allesbeslissende
degradtieduel tegen Itteren,
dat de Valkenburgse ploeg
vorige week zaterdag met
2-1 wist te winnen, was er
nog volop juichstemming.
Die stemming is echter
helemaal omgeslagen na de
uitspraak van de
tuchtcommissie van de
KNVB, die oordeelde dat
Walram twee winstpunten
in minderingkrijgt en
zodoende degradeert naar
de afdeling Limburg. Dit
naar aanleiding van het
feit, dat Walram infebruari^in het reguliere duel tegen %.
Itteren van de diensten van
Ivo Bisschops gebruik
maakte, die op dat moment
nog niet gerechtigd was om
voor Walram uit te komen.

Foto: WIDDERSHOVEN

heeft de zaak niet nuchter bena-
derd. Ze zijn bezweken onder de
drukvan de buitenwacht, met name
enkele clubs en de media. We gaan
daarom in hoger beroep om met
geoorloofde en fatsoenlijke midde-
len de uitspraak aan te vechten".

Competitieleider Verkoijen ver-
wacht dat dezaak nog dezeweek zal
dienen voor de Commissie van Be-
roep in Zeist. „De KNVB heeft mij
beloofd dat er alles aan gedaan zal
worden om de zaak dezeweekte be-
handelen. Dat betekent dat er vol-
gende week dinsdag of donderdag
gevoetbald kan worden. Beide
clubs, SVME enKlimmania hebben
inmiddels laten weten dat hunvoor-
keur uitgaat naar het terrein van
SCG in Gronsveld".

Limburgs dagblad sport

sport in cijfers
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