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Kans op val
van kabinet

verder
toegenomen

VVD-kader steunt
breuk met coalitie

Van onze Haagse redactie

UTRECHT/DEN HAAG - De VVD-achterban geeft 'onvoor-
waardelijke steun' aan fractievoorzitter Joris Voorhoeve in zijn
conflict met het kabinet over de financiering van het milieube-
eid. „Wij zijn het eens met het standpunt van de fractie; dat be-
tekent dat de VVD-bewindslieden die steun moeten ontbe-
ren", aldus partijvoorzitter Leen Ginjaar gisteravond na afloop
Van een bijeenkomst van het VVD-hoofdbestuur met de voor-
zitters van de regionale kamercentrales.

De kans dat het kabinet vandaag in
het Kamerdebat ten val komt, is
daardoor verder toegenomen. Voor
deVVD-ministers is het na deze uit-
spraak van de partij vrijwel onmo-
gelijk geworden in het kabinet te
blijven zitten. „Er zijn geen harde,
maar wel duidelijke woorden geval-
len"; aldus Ginjaar. Hij benadrukte
dat de kleinste regeringspartij blijft
hechten aan een goed milieubeleid
dat 'adequaat' wordt gefinancierd.
Maar de VVD verzet zich tegen de
door het kabinet beoogde lastenver-
zwaring voor automobilisten en
werknemers die ver van hun werk
wonen.

Dr L. Ginjaar

De Korte: 'Voor
vijf miljard
verspilling

aan energie'
ASSEN - In Nederland wordt
jaarlijks nog voor zon vijf mil-
jard gulden aan energie ver-
spild. Dat bedrag kan met rela-
tief eenvoudige en goedkope
maatregelen bespaard worden
maar dat gebeurt momenteel
nog onvoldoende.

Dit zei minister de Korte van
economische zaken gisteren in
Assen. Daar opende hij het eer-
ste regiokantoor van de Stich-
ting Voorlichting Energiebe-
sparing Nederland (SVEN).

Energiebesparing kan volgens
de minister een belangrijke bij-
drage leveren aan de aanpak
van de milieuproblematiek.
Energiebesparing moet dus
meer dan ooit serieus genomen
worden, vindt hij.

Het is de bedoeling dat nog dit
jaar ook regio kantoren van de
SVEN worden geopend in Rot-
terdam en Zutphen.

Enquête
Tijdens de spoedbijeenkomst van
de VVD-top in Utrecht weigerde het
liberale partijkader „opnieuw te
buigen voor het CDA". Uit een en-
quête van de AVRO onder de ach-
terban van de VVD wordt die me-
ning niet door iedereen gedeeld.
Van de liberale kiezers zei 49 pro-
cent het meningsverschil een kabi-
netscrisis waard te vinden. Het har-
de standpunt van de WD-fractie
wordt gedeeld door 48 procent van
de achterban; de bewindslieden van
de VVD worden gesteund door 33
procent van de liberale kiezers.
Minister Ruding van financiën he-
kelde gisteravond tijdens een
spreekbeurt in Lisse het standpunt
van de VVD, dat hij voorbarig
noemde. Over alle voorstellen moet
nog uitvoerig met het parlement
worden gedebatteerd. In een brief
aan de Tweede Kamer, aan de hand
waarvan het debat vandaag zal wor-
den gevoerd, schrijft Ruding dat de
voorgenomen lastenverzwaring
door de discussies in het kabinet 'la-
ger is dan aanvankelijk de bedoe-
ling was. Hij noemt het de heffin-
gen 'naar aard en omvang beheerst.

Het weer
WOLKENVELDEN
Een zwakke storing zorgt in
de ochtend nog voor wolken-
Velden, maar de zon zal deze
bewolking geleidelijk oplos-
sen en het zal in de middag
Zonnig zijn. De temperatuur
loopt vanmiddag op tot 19
graden en de wind wordt
zwak tot matig uit westelijke
richting.

Voor eventuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346.

VANDAAG:
Zon op: 06.09 onder: 21.06
maan op: 04.40 onder: 17.17
MORGEN:
zon op: 06.07 onder: 21.07
maan op: 04.53 onder: 18.48

Begrip
Verscheidene CDA-Kamerleden
toonden gisteren begrip voor de in-
houdelijke bezwaren van de klein-
ste regeringspartij, maar zij wezen
erop dat de verhoudingen tussen de
liberale fractie en bewindslieden
voor goed vergald zijn. De rechter-
vleugel in de CDA-fractie zou zich
wel sterk willen maken voor een
aantal tegemoetkomingen aan de
VVD, om zo een crisis te vermijden.

Voor PvdA-leider Wim Kok komt
de crisis in het kabinet niet onver-
wacht. „We staan klaar om 't over te
nemen, maar niet tot elke prijs. We
gaan niet op onze knieën, er moet
wat te regeren zijn".

" Zie verder pag. 3en 5

Verbeek (PPR)
wil paus voor
rechter dagen

BEST - De priester/Europarle-, mentariër Herman Verbeek
(PPR) is van mening dat de paus
voor het internationale Hof van
Justitie zou moeten worden ge-
daagd omdat de paus het ge-
bruik van condooms blijft ver-

bieden. De lijsttrekker van de
PPR, CPN, PSP, Groene Partij
Nederland en EVP voor de Euro-
pese verkiezingen zegt dit in een
interview met de Gay krant, die
vandaag verschijnt.

Verbeek -noemt het verbieden
van condoomgebruik „een mis-
daad van de paus tegen de mens-
heid, omdat het doden kost".
Verbeek kwam al eerder in het
nieuws na soortgelijke harde uit-
spraken in de Gay-krant aan het
adres van de bisschoppen Simo-
nis en Gijsen.

Deetman: 'Slechte
studenten korten'

DEN HAAG - Minister Deetman
van Onderwijs wil studenten die
voortdurend slechte cijfers halen,
straffen met een korting op de ba-
sisbeurs. Samen met het onderbren-
gen van de studieleningen in een
'BV Studiefinanciering', moet deze
maatregel 390 miljoen in 1994 ople-
veren. Dat is de helft van het totale
bezuinigingsbedrag dat het kabinet
Deetman voor 1994 heeft opgelegd.
Ruding (Financiën) eist echter een
bezuiniging waarvan de opbrengst

minder onzeker is.
Ook over de bezuiniging van 200
miljoen die het kabinet Deetman
voor 1990 heeft opgelegd, wordt nog
gesteggeld tussen Ruding en Deet-
man. Deetman mag 100 miljoen in
1990, oplopend tot 360 miljoen in
1994, optisch wegwerken, door van
een tegenvaller (stijgende leerlin-
genaantallen) een meevaller te ma-
ken. Meer leerlingen betekent im-
mers minder uitgaven aan wacht-
gelders en meer jongere (dus goed-

kopere) leerkrachten.
Het restant aan bezuinigingen (on-
geveer de helft) moet volgens Ru-
ding keihard worden ingevuld.
Deetman weigert dat vooralsnog.
Hij kan pas akkoord gaan met de
overblijvende bezuiniging (100 mil-
joen in 1990, oplopend tot 390 in
1994), als duidelijk is hoe dat bedrag
wordt ingevuld. Kortingen op het
onderwijzend personeel, onderwijs-
kundige voorzieningen en/of weten-
schappelijk onderzoek zijn voor de
bewindsman onbespreekbaar.
Voor het overige is Deetman bijzon-
der tevreden over de afloop van het
kabinetsberaad van het weekeinde.
Hij krijgt dit jaar 800 miljoen extra.
Een bedrag dat oploopt tot ruim 1,5
miljard in 1994. Wel moet hij in 1990
200 miljoen inleveren, oplopend tot
750 miljoen in 1994.

Brandalarm niet in werking gesteld

Half miljoen schade
brand motel Heerlen

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Een deel van de bo-
venverdieping van Motel Heerlen is
gistermiddag rond 16.00 uur door
een uitslaande brand verwoest. De
oorzaak is nog niet bekend. De
schade wordt geschat op een half
miljoen gulden. Een brandweerman
raakte gewond. De brand was bin-
nen een uur onder controle.

Opmerkelijk is dat niemand van het
personeel of de bezoekers het
brandalarm heelt horen afgaan.
ledereen werd mondeling gewaar-
schuwd om het motel te verlaten. Er
is geen sproeiïnstallatie. De brand-
weer had enige moeite om bij de
plek des onheus te komen omdat
veel deuren van belendende kamers
gesloten waren.

Freek van der Valk zelfwilde gister-
avond geen commentaar geven.
Vragen over het wel of niet functio-

neren van het brandalarm werden
door telefonistes niet op prijs ge-
steld. Een collega wilde even later
wel iets kwijt: „Het brandalarm is
niet afgegaan, omdat het niet is aan-
gezet. Er was namelijk toch bijna
niets aan de hand."

" De Heerlense brandweer kon moeilijk bij de vlammen ko- I
men daarvele kamerdeuren in Motel Heerlen gesloten waren. |

Links op de trap: manager Freek van der Valk. De brand ont-
stond in een van zijn privé-vertrekken. poto: WIM KüSTERS

Mieren
Toch waren er die middag drie tank-
autospuiten, drie dienstauto's, een
hoogwerker en een hulpverlenings-
voertuig nodig om het vuur te blus-
sen. De vlammen sloegen meters
hoog uit het dak. Brandweerlieden
kropen als mieren met hun brands-
langen de dakkapellen in en uit. Een
van de brandweerlieden werd met
een CO-vergiftiging ter observatie
in het ziekenhuis opgenomen. Rond
het motel hadden zich honderden
belangstellenden verzameld.

" Zie verder pagina 1 5

VS dreigt met
stopzetten van

contributie WHO
WASHINGTON - Als deWereld Ge-
zondheids Organisatie (WHO) vol-
gende week de Palestijnse Bevrij-
dings Organisatie toelaat als lid, zal
Amerika zijn contributieaan de VN-
organisatie stopzetten.

Amerika is hier sterk tegen gekant,
omdat zon lidmaatschap zou kun-
nen worden gezien als diplomatieke
erkenning van de territoriale aan-
spraken van de PLO. Een lidmaat-
schap van de PLO, aldus woord-
voerster Margaret Tutwiler van het
Amerikaanse ministerievan buiten-
landse zaken, zal „schade berokke-
nen aan het vredesproces in het
Midden-Oosten."

De woordvoerster zei dat de rege-
ring „zeer sterke gevoelens" over
deze zaak heeft. Ze zei dat meer
stappen zullen worden genomen,
als inhouding van de contributie
aan de WHO alleen niet voldoende
zou zijn.

Het stopzetten van de Amerikaanse
contributie zou overigens een grote
financiële strop voor de WHO zijn.
De Verenigde Staten betalen onge-
veer een kwart van de totale kosten
van de WHO.
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Meisje botst
met fiets

tegen trein
ROERMOND - Gisteravond is een
meisje bij de spoorwegovergang
aan de Kapellerlaan in Roermond
met haar fiets tegen een voorbijra-
zende trein gebotst en daarbij zwaar
gewond geraakt. Zij werd naar het
ziekenhuis in Roermond overge-
bracht. De overgang op deze plaats
is automatisch beveiligd.

De politie kon gisteravond nog geen
nadere gegevens over het ongeluk
verstrekken en ook de identiteit van
het meisje niet prijsgeven.

Lubbers: 'Geen
lastenverzwaring
door milieuplan'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG (GPD) - Een door de
VVD gevreesde lastenverzwaring
voor de burgers als gevolg van mi-
lieumaatregelen, valt weg tegen een
daling van belastingen en premies.
Per saldo zullen de totale lasten
voor de burgers zelfs verder kunnen
dalen. Bovendien kan het verschil
tussen bruto- en nettolonen worden
verkleind.

Premier Lubbers heeft dit de Twee-
de Kamer gisteravond bericht in
een uitvoerige brief over de beslui-
ten van het kabinet rond het Natio-
naal Milieubeleids Plan (NMP). Om
het stuk, dat alleen een nadere uit-
werking bevat van al eerder beken-
de zaken, was door VVD-fractielei-
der Voorhoeve gevraagd. Hij deed
dat nadat de liberale fractie geen ge-
noegen wenste te nemen met de las-
tenverzwaringen voor burgers, zo-
als die in het NMP lagen opgesloten.

De minister-president erkent dat de
burgers door het NMP geconfron-
teerd worden met een lastenverzwa-
ring van maximaal 2130 miljoen gul-
den. Dat bedrag wordt echter pas in
1994 bereikt. Tot dan loopt het jaar-
lijks geleidelijk op. Op zichzelf
noemt Lubbers het bedrag 'van for-
se omvang. Aan de andere kant
wijst hij erop dat in alle kabinets-
plannen voor de jaren tot 1994 dalin-
gen van belastingen en premies zit-
ten. De 2130 miljoen gulden, in feite
een stijging van de belasting- en
premiedruk met 0,5 procent, valt
daar tegen weg, aldus de minister-
president.

Lubbers noemt het verder onjuist
om alle kosten voor het NMP (7320
miljoen gulden in--1994) als koop-
krachtverlies voor de burgers te be-
schouwen. Er wordt immers be-
oogd om veranderingen in produk-
tietechnieken en consumptie te be-
reiken. Naarmate die doelen wor-
den bereikt, tredetter minder kos-
ten op, schrijft hij.
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Met galaconcerten, exposities en een jubileumdag in het gouvernement

Groots jubileumprogramma van
LimburgseMuziekbondLIMBRICHT - Tijdens een

druk bezochte persconfe-
rentie heeft de Limburgse
Bond van Muziekgezel-
schappen in het Limburgs
Volkskundig Centrum te
Limbricht het definitieve
en complete programma
bekend gemaakt van de ac-
tiviteiten in het kader van
het vijftig-jarig bestaan.
Een programma, dat offi-
cieus reeds van start is ge-
gaan in januari van dit jaar
met de landelijke kam-
pioenswedstrijd van de
FKM in de Rodahal en de
uitgave - enkele weken ge-
leden - van het educatief
project voor de basisscho-
len. De officiële jubileum-
viering wordt echter op 27
mei gevierd in Maastricht.

De festiviteiten worden die dag om
11.00 uur ingezet met een eucharis-
tieviering in de O.L. Vrouwebasi-
liek. De Koninklijke Harmonie
van Thorn, het gemengd Koor Ma-
riarade, het Gemengd Koor Beek
en de solisten Carla Schrooyen en
Har Poels zullen tijdens de viering
de wereldpremière verzorgen van
de Missa Solemnis van Serge Lan-
cen. Dirigent is Jan Cober. Om
14.00 uur wordt in de Statenzaal
van het Gouvernement de feest-
vergadering gehouden, tijdens
welke door gouverneur Kremers
de in het kader van de jubileum-
viering ingestelde prijs Limburgse
BlaasMuziek - een trofee en oor-
konde - zal worden uitgereikt.
Verder zal er het jubileumboek
'Blaasmuziek in Limburg' worden
gepresenteerd.
Dit boek, door bondsvoorzitter
Theo Rongen zowel historisch,
volkskundig en muziek-inhoude-
lijk een standaardwerk genoemd
op het gebied van de blaasmuziek,
is geschreven door Monique Nij-
sten, Jos Meuwissen en Jos
Frusch. Het is wetenschappelijk
van opzet maar geschreven voor
een breed publiek. Tenslotte zal
tijdens deze vergadering door de-
puté Kockelkorn van cultuur de
tentoonstelling 'Beeldende kunst
en (Blaas)-muziek' worden ge-
opend.
Drie grafische kunstenaars - Har
Scheffer, Anthonie van Lieshout
en Renaud Levigne - tonen elk
drie speciaal voor deze expositie
gemaakte grafische werken, ter-
wijl daarnaast bestaand werk van

Limburgse kunstenaars te zien zal
zijn. Deze tentoonstelling is het
eerst te zien in het Gouvernement,
daarna in het Wijngrachttheater
van Kerkrade tijdens het WMC en
van 5 november tot 1 december in
de Maaspoort in Venlo.
De jubileumdag wordt vanaf 16.00
uur afgesloten met een receptie in
de grote feestzaal van het gouver-
nement. Een gelegenheidsorkest
0.1.v. Jeu Weijers zal aan het slot
van deze ontvangst de door René
Pisters gecomponeerde jubileum-
mars 'March Jubilee' uitvoeren,
terwijl ook het Limburgs Symfo-
nie Orkest zijn muzikale opwach-
ting zal maken.
Het LSO is met de LBM bovendien
een samenwerkingsproject aange-
gaan, dat resulteert in een drietal
concerten, die worden gegeven
door ons provinciaal orkest en een
ad-hoe harmonie-orkest van vijftig
goede amateurs. Onder leiding van
Heinz Friesen zullen zij onder
meer de wereldpremière verzor-
gen van een in 1986 gecomponeerd
werk van Hans Kox voor symfo-
nie-orkest en harmonie-orkest, dat
de titel Musica Reservata draagt.
De concerten worden gegeven in
de Maaspoort te Venlo op 12 okto-
ber, het Staargebouw of het MECC
in Maastricht op 13 oktober en de
Stadsschouwburg van Heerlen op
14 oktober.
Van 20 oktober 1989 tot en met 31
januari 1990 wordt er in het Lim-
burgs Volkskundig Centrum te
Limbricht een expositie gehou-
den, die als een visualisering van
de inhoud van het jubileumboek
kan worden opgevat. Centraal
hierbij staat het functioneren van
het blaasorkest in de gemeen-
schap. Gekoppeld aan deze expo-
sitie is een symposium over blaas-
muziek, dat op 18 november wordt
gehouden.
Ook de wedstrijd in de concert-af-
deling, die op 5 november in de
Maaspoort in Venlo wordt gehou-
den, staat in het teken van de jubi-
leumviering. Harmonie Lente-
krans Linne, fanfare St. Caecilia
America en brassband Merurn zul-
len aan deze wedstrijd deelnemen.
Afgesloten wordt de jubileumvie-
ring van de LBM met een concert
op 30 december door een gelegen-
heidsharmonie, bestaande uit pro-
fessionele musici, die voortgeko-
men zijn uit de blaasmuziekwe-
reld. Dit orkest zal worden geleid
door Hubert Soudant, die momen-

teel vooral als operadirigent een
schitterende carrière maakt in Ita-
lië. Plaats van handeling is het
MECC in Maastricht.
De KRO-radio zal uitvoerig aan-
dacht besteden aan de jubileum-
viering van de Limburgse Muziek-
bond. Zo zullen opnamen worden
gemaakt van de Eucharistieviering

op 27 mei en van het concert van
het LSO en het ad-hoe Orkest in
Venlo.
Bovendien zal de KRO op 20 mei
in het programma 'Zin in muziek'
(Radio 2, 16.00 uur) een uur lang
aandacht besteden aan het jubi-
leumboek, o.a. met medewerking
van Pierre Cnoops.

Naast subsidie van de provincie
heeft de LBM van een twintigtal
Limburgse bedrijven financiële
ondersteuning gekregen voor de
organisatie van deze jubileumacti-
viteiten. Hoofdsponsor is de Rabo-
bank, die tijdens de persconferen-
tie een cheque van 25.000 gulden
aan deLBM overhandigde.

Concourswinnaars
bij Brabants Orkest

EINDHOVEN/HEERLEN - Het Brabants Orkest zal op vrijdag 19
mei in Theater POC te Eindhoven een speciaal extra concert verzor-
gen. Hieraan werken de violist Roeland Gehlen uit Hoensbroek,
winnaar Oscar Back Concours 1989, en de celliste Quirine Viersen,
tweede prijs Scheveningen Muziek Concours, mee.

Centraal in het programma staan de stukken waarmee de prijswin-
naars furore maakten: het Vioolconcert in g van Bruch en de Roco-
co-variaties van Tsjaikovski.
Het geheel wordt gecomplementeerd door Schuberts 'Unvollende-
te' en Tsjaikovski's Suite uit 'Het Zwanenmeer'. Dirigent is Jan Stu-
len.

"Roeland Gehlen, solist bij Het Brabants Orkest

recept

Bleekselderij
met bacon

Benodigdheden: twee stronken
bleekselderij, honderd gram bacon,
een wortel, 1 eetlepel maizena, twee
eetlepels room, zout, peper en par-
mezaanse kaas.

Snijd de bleekselderij in vingerlan-
ge stukken en was ze goed schoon.
Zit er nog wat blad aan de stronken,
dan houdt u daarvan wat achter.
Snijd de bacon in reepjes en bak
deze in een pan wat op. Blus dit af
met een glas water en leg de bleek-
selderij erop, samen met de zeer fijn
gesneden wortel. Laat nu de groen-
te in een klein half uurtje gaar wor-
den.

Leng de maizena aan met een beetje
water en room. Bind hiermee de
groente. Roer er eventueel de zeer
fijn gesneden blaadjes door en laat
de groente nog een minuutje
zachtjes smoren.
Doe vervolgens het geheel in een
schaal en strooi er ruim parmezaan-
se kaas en peper over. Zet de schaal
in een voorverwarmde oven, totdat
de kaas goudgeel is geworden.

kunst

CZE in teken
van '150 jaar

beide Limburgen'
THORN - Het Cultureel Zomer-
evenement van Thorn, dat ko-
mende donderdag begint met
het gezamenlijk concert van de
beide Thorner harmonieën,
staat dit jaar heel nadrukkelijk
in het teken van '150 jaar Beide
Limburgen'. Belgische muziek-
en toneelgezelschappen zullen
dit jaar mede gestalte geven aan
het gevarieerd programma van
het CZE, dat tot en met maan-
dag 15 mei duurt.

In dit programma, waarin on-
dermeer opgenomen een zes
kamp, dans- en toneelavonden

een seniorenmiddag en kienen,
bevat uiteraard een groot aantal
muzikale evenementen. Het ge-
zamenlijk concert belooft ook
dit jaar weer een hoogtepunt te
worden. De Koninklijke Harmo-
nie zal 0.1.v. Jan Cober o.a. Ho-
menaje a Joaquin Sorolla van
Ferrero uitvoeren, maar ook een
arrangement van de Ouverture
Mignon van Thomas en delen
uit The Phantom of the Opera
van Lloyd Webber. De kerkelij-
ke speelt 0.1.v. Heinz Friesen het
eerste deel uit de Vierde Sym-
phonie van Bruckner, Die Scho-
ne Galathée van Von Suppé en

de Brillante Symfonie van Got-
kovsky, het verplicht werk van

de Concertafdeling van het
WMC.
Vrijdag 5 mei presenteert Krea-
to zich op diverse lokaties in
Thorn met jeugdorkesten, solis-
ten, ensembles en een tentoon-
stelling. Een presentatie die om
11.00 uur begint en de hele dag
zal duren. Zondag 7 mei zal het
Euregio Harmonie Orkest 0.1.v.
Alex Schillings om 16.30 uur de
jeugdmuziekdag afsluiten.

In de zaal van de Koninklijke
Harmonie wordt vrijdag 12 mei
het eertse Interlimburg Con-
cours voor solisten en kleine en-
sembles gehouden. Aan dit con-
cours wordt deelgenomen door
de laureaten van de provinciale
solistenconcoursen van de Bel-
gische muziekbond Fedekam
en de Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen. Vanaf 19.00
uur zullen zich in totaal zestien
solisten en ensembles presente-
ren aan de juryleden Walter
Boeykens en Jan de Haan.

Zaterdag 13 juni is er vanaf 10.00

uur een Interlimburg Work-
shop, die wordt gegeven door
docenten van het Maastrichts
conservatorium:, de heren Nozy,
Banens, Penzel, Joris, Seerden
en Lefèvbre. 's Avonds om 20.00
uur is er een Interlimburg Con-
cert door de Koninklijke Stock-
heimer harmonie St. Elisabeth
0.1.v. Michel van de Hove en har-
monie I'Union uit Heythuysen
0.1.v. haar nieuwe dirigent Sef
Pijpers jr. Beide harmonieën
werden in 1988 landskampioen.
Het CZE wordt maandag 15 mei
afgesloten met een concert door
het Harmonie-orkest van het
Maastrichts conservatorium,
dat 0.1.v. Sef Pijpers sr. volgen-
de programma zal uitvoeren:
Lieshout en zijn molens van Ba-
dings, Boule de feu van Hanni-
ken, de ouverture Benvenuto
Cellini van Berlioz en de Daho-
mese Rapsodie van de Boeck.

Tenzij anders aangegeven vin-
den de concerten plaats in de
feesttent naast De Grote Hegge,
aanvang 20.00 uur.

# Alex Schillings, met het
Euregio Harmonie Orkest
in Thorn.

kunst en cultuur

Veel variatie op
driestedenconcert

SITTARD - Op Koninginnedag
werd in de Sittardse stadsschouw-
burg een driestedenconcert gege-
ven, waarbij achtereenvolgens op-
traden: het Sittards Mannenkoor
Si-tard 0.1.v. gastdirigent Piet Tob-
ben, de Koninklijke Zangvereni-
ging Venlona 0.1.v. Ger Withag en
het Koninklijk Hengelo's Mannen-
koor 0.1.v. Hans Vos. Het was het
eerste concert in het kader van de
culturele uitwisseling tussen de
drie mannenkoren; in november
van dit jaarzal Hengelo als gaststad
fungeren en in april 1990 concerte-
ren de drie koren in Venlo. Elk
koor voerde in Sittard een onge-
veer drie kwartier durend geva-
rieerd programma uit, dat in geen
enkel opzicht meer deed denken
aan de oude Liedertafelstijl, al be-
duidt dit geenszins dat alle zeven-
tien vertolkte composities van on-
betwistbaar muzikaal top-niveau
waren - beslist niet!

Het driestedenconcert is sinds en-
kele jaren in bij mannenkoren, om-
dat het een goed alternatief vormt
voor de zo saaie Zangersdagen.
Daar werkt een groot aantal man-
nenkoren immers vlug een drietal
nummertjes af om onmiddellijk
daarna hun heil aan de tap te zoe-
ken. Op een driestedenconcert pre-
senteert elk van de drie koren zich
muzikaal met een ruim en verant-
woord programma, waarbij het de
bedoeling is dat de leden van de
beide niet optredende koren de
prestaties van hun collega's in de
zaal meevolgen, al valt dit laatste in
de praktijk soms wel tegen.

Nadat in de grotendeels met zan-
gers en aanhang gevulde Sittardse
schouwburgzaal het eerste couplet
van resp. het Wilhelmus ( met het
foeilelijke 'he-hepik') en het Lim-
burgs Volkslied (met 'de beekjes
boo-hoo-hoo-hoord') gezongen
was, opende Si-tard de avond, aan
de vleugel begeleid door Jos Besse-
link. Het koor bracht wel een ano-
niem Russisch volklied in de oor-
spronkelijke taal, maar voerde de
befaamde kroningsscène uit Moes-
sorgski's opera Boris Godoenov
vreemd genoeg in het Engels uit.
Voordat men met enkele musical-
achtige delen uit Hobbies van
Ernst Fischer de muzikale estafet-
testok aan Venlona overgaf, had-
den de mannen uit Sittard hun bes-
te beentje voorgezet in de Römi-

v«sche Weinsprüche van Hars v
Genzmer, een compositie die r SJmisch sterk doet denken aan In 1
berna uit de Carmina Burana v IV
Carl Orff. v.
Venlona zong zijn programma gr—tendeels van buiten en toonde in
eerste maten van het Gebed i j
Tsjaikovski's Ouverture 1812 ov J
een veel meer geprononcetr
koorklank te beschikken. D
kwam gevoelig over in een we |
van de Poolse componist Kolac I
kowski. Wel werd het studente I
koor uit Berlioz' La Damnation i I
Faust door enkele bejaarde studeJten origineel in het Latijn geze-
gen, maar het soldatenkoor brae
men in het Duits!

Ook het Hengelo's Mannenkoor, |
de meeste werken aan de vleug
begeleid door Ber Joosten, voen
een gevarieerd programma u
waaronder eveneens een 'tai
vreemd' werk; Koleda van de Jo
goslavische componist Jakov G
tovac zong men in het Duits. N
als Si-tard brachten de mannen i
Hengelo verdienstelijk enkele cÖE
len uit de Frithjof Sage van MVai
Bruch, maar waren ongetwijfeld <Trahun best in de vertolking van I[nSbory van Antonin Dvofak. , ,
Gelukkig liet men in Sittard het <ra
sommige driestedenconcerten gj^
bruikelijke slotnummer achterwüa
ge, waarbij alle mannen tesamOn
(zon 260 stuks) middels een welarals Die Allmacht van Franz Sch
bert proberen de lichten in de za^uit te zingen.

Peter P. Grave \
Oplossing van gisteren
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generaal
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Bewindsman noemt onthullingen Dankert tendentieus

Braks: 'Rapport over
boterfraude onjuist'

Van onze Haagse redactie

dL>EN HAAG - Minister Braks van Landbouw heeft het rapport
Man de Europarlementariër Dankert over grootscheepse boter-
-1fraude in de EG naar de prullebak verwezen. Met zijn onthul-

ing dat de Nederlandse zuivelindustrie de Europese Gemeen-
schap tussen '82 en '87 voor 3,5 miljard heeft benadeeld „slaat

kankert de plank mis", schrijft Braks in een rapportage aan de
gTweede Kamer. De bewindsman noemt de onthullingen van
wOankert „tendentieus, op een groot aantal punten onjuist en

Braks schrijft dat de overheid noch de Neder-landse zuivelindustrie onjuist gehandeld heeft.Ni

Volgens Dankert daarentegen heeft
de Nederlandse zuivelindustrie
frauduleus gehandeld door EG-sub-
sidies te innen voor de opslag van
boter die met zoete room was be-
reid. Die subsidieregeling gold al-
leen voor boter op basis van zure
room, maar volgens Dankert werd
die in de bewuste periode in ons
land helemaal niet geproduceerd.

Braks meent echter dat dit niet valt
op te maken uit deproduktiecijfers
van de zuivelindustrie. Ook de con-
trole-gegevens van zijn ministerie
leveren een ander beeld op.

Bovendien is het volgens Braks on-
mogelijk om achteraf na te gaan of
boter met zoete dan wel met zure
room is bereid. Wel werden inder-
tijd onder andere door de algemene
inspectiedienst controles uitge-
voerd tijdens de boterbereiding.
Naar aanleiding van die inspecties
werd over de periode '86-'B7 in to-
taal 25.344 ton geweigerd voor op-
slag, aldus de bewindsman. Hij
voegt er aan toe dat de controles in
ons land veel verder gingen dan
door de EG verplicht was gesteld.

Recordvangst
van cocaïne
op Schiphol

SCHIPHOL - De douane op Schip-
'ol heeft gisteren de grootste hoe-
'eelheid cocaïne onderschept die
'oit op de nationale luchthaven is
"angetroffen. De zending zat ver-
borgen in een machine waarmee
Plaatstaal kan worden gewalst. De
*nding van 140,35 kilogram verte-
ïenwoordigt een waarde van 30 mil-
<>en gulden.

Aanhoudingen zyn er in deze zaak
liet verricht en de douaneverwacht
Jit ook in de toekomst niet.P^olgens de douanewoordvoerderIj'as het oude, roestige apparaat het
kostbare transport naar Nederland
■ -er reparatie niet meer waard. De

douane besloot daarom de machine

* demonteren. Hetkostte de lucht-
lavenbrandweer ruim drie uur in-
tensief werken met las- en snij-
brandapparatuur om de kostbare
striokkelinhoud aan het licht tehengen.

Regelgeving
Braks wijst er ook op datvanuit Ne-
derland tot driemaal toe is gepro-
beerd de EG-bepalingen in kwestie
te wijzigen. Pas in 1986 ging deze -volgens Braks - onduidelijke en on-
controleerbare regelgeving op de
helling.

Het produceren van 'zoete' boter
(volgens het NIZO-procédé) heeft
als groot voordeel dat met het rest-
produkt karnemelkpoeder gemaakt
kan worden of koffiemelk. Door
ook deze produkten met EG-subisi-
die voor de opslag aan te bieden
profiteerden de Nederlandsezuivel-
producenten dubbel, was het ver-
wijt van Dankert. Ook dezebeschul-
diging wordt door Braks ontkend.

Verharding in
rakettenkwestie
Washington- Binnen de navo
Wordt het steeds meer hard tegen
hard in de kwestie van de moderni-
sering van de korte-afstandsraket-
ten in Europa. Washington verklaar-
de zich vastbesloten tégen eerst on-
derhandelen om tot een lager ni-
veau van raketten te komen en heeft
Bonn dit „zeer duidelijk" te ver-
staan gegeven, zo zei woordvoerder
Martin Fitzwater.

CDA-Kamerlid was
nooit verpleegster

DEN HAAG - Minouche Jan-
maat-Abee, het Tweede Kamer-
lid dat zichzelf als verpleegkun-
dige presenteerde en zich als zo-
danig nogal kritisch uitliet over
de acties van haar collega's,
blijkt nooit het verpleegstersdi-
ploma te hebben genaaid. De ac-
tiegroep Verpleegkundigen en
Verzorgenden In Opstand
(WIO) onthulde dat het CDA-
Kamerlid indertijd wel met de
opleiding begonnen is, maar na
twee jaar stopte omdat ze ging
trouwen.

De afgelopen weken deed Jan-
maat-Abbee een aantal 'verple-
gings-onvriendelijke' uitspra-

ken. Verpleegkundigen ontdek-
ten in het register waarin alle ge-
diplomeerde verpleegkundigen
zijn opgenomen, dat Janmaat-
Abbee er niet in voorkwam.

Speld
HetKamerlid gafna de grote de-
monstratie in Den Haag ruiter-
lijk toe aan een VVIO-delegatie
nooit haar speld te hebben ge-
haald. Volgens Janmaat-Abee
zelf heeft zij „nooit beweerd ge-
diplomeerd verpleegkundige te
zijn". Ze moet, meent ze, ver-
keerd zijn begrepen als men de
indruk mocht hebben gekregen
dat zij wel gediplomeerd was."

binnen/buitenland

Vereniging van Ziekenfondsen wil bemiddelen

Acties verpleging
verharden zich

Van onze redactie economie
MM DEN HAAG - De acties van ver-

pleegkundigen om de looneis
in van 5 procent kracht bij te zetten,

verharden zich. Ongeveer 200
verpleegkundigen en verzorgen-
den uit instellingen in Gerlder-
land willen vandaag tijdens de
ochtendspits het Velperbroek-
circuit bij Arnhem blokkeren.
De WIO heeft eerder het plan

1 ingetrokken om op 2 mei een lan-
delijke blokkadedag te houden,

v omdat de achterban er niets voor
voelde. De blokkade in Arnhem
valt niet onder de vlag van deara VVIO, maar is een min of meer

e j spontane actie,
n 1
i v Morgen dient voor de president

van de rechtbank in Utrecht het

proces dat het Landelijk Patiën-
ten/Consumenten Platform
(LPCP) tegen de vyf bonden in
het ziekenhuiswezen en de actie-
groep van verpleegkundigen
(WIO) heeft aangespannen. Het
platform eist van de bonden dat
acties die de belangen van pa-
tiënten schaden, worden stopge-

zet.
De Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen (VNZ) heeft aan-
geboden te willen bemiddelen in
het conflict over deCAOvoor het
ziekenhuiswezen.
AbvaKabo-bestuurder Frans
Kramer beschuldigt de directies

van de zes Rotterdamse zieken-
huizen, waar sinds vrijdag geen
nieuwe patiënten meer worden
opgenomen, ervan dat zij werk-
nemers intimideren: „De direc-
ties trachten het personeel onder
druk te zetten met dienstop-
drachten en disciplinaire maat-
regelen, omdat ze voortzetting
van de opnamestop niet willen
tolereren":

Inmiddels is ook voor de PvdA
loonsverhoging voor verpleeg-
kundigen via de pensioenfond-
sen nu bespreekbaar. Dat zei
PvdA-fractieleider Wim Kok gis-
teravond in een gesprek met ac-
tievoerende verpleegkundigen
in Enschede.

Milieuraad voor
extra belasting

zakenkilometers
DEN HAAG - De Centrale Raad
voor de Milieuhygiëne (CRMH) is er
voorstander van om op kilometer-
vergoeding bij het zakelijk gebruik
van de privé-auto boven de 25 a 30
cent belasting te heffen. Mensen
moeten voor het privégebruik van
de auto van de zaak meer bij hun in-
komen tellen dan nu het geval is.

Met deze en enkele andere maatre-
gelen moet het autoverkeer dras-
tisch worden teruggedrongen, zo
schrijft het adviesorgaan van de re-
gering in zijn ontwerp-advies over
het Tweede Structuurschema Ver-
keer en Vervoer. De raad denkt aan
een verminderingvan het personen-
autoverkeer met een kwart in het
jaar 2000 en daarna met ongeveer 60
procent.

Andere maatregelen zijn het onbe-
laste deel van de vergoeding voor
het woon-werkverkeer te laten ver-
vallen. Daarnaast zouden werkge-
vers dienstreizen van hun personeel
alleen moeten vergoeden wanneer
van het openbaar vervoer gebruik
wordt gemaakt. Verder valt volgens

de raad te denken aan het afsluiten
van wegen voor autoverkeer in bin-
nensteden en natuurgebieden en
het reserveren van een rijstrook
voor het openbaar vervoer, het goe-
derentransport en mensen die 'car-
poolen.

De raadsleden zien het rekening rij-
den niet zo zitten. Een invoering
daarvan kan vanwege technische
verwikkelingen pas over een jaar of
zes plaatsvinden. Bovendien zal de
automobilist allerlei sluiproutes
gaan nemen. De boetes voor snel-
heidsovertredingen moeten veel ho-
ger worden en het rijbewijs moet
veel eerder kunnen worden inge-
trokken. De raad wil 150 miljoen
gulden per jaar voor de aanleg van
een uitgebreid net van fietspaden in
de steden.

Volgens G. de Jong (27), die van-
daag promoveert op een proef-
schrift naar aanleiding van een on-
derzoek in opdracht van de Univer-
siteit van Amsterdam, kan het auto-
gebruik alleen drastisch worden te-
ruggedrongen indien de variabele
kosten, zoals de prijs van benzine,
drastisch worden verhoogd. De vas-
te kosten, zoals wegenbelasting,
moeten op zn minst gelijk blijven.
Een verlaging daarvan zou het ef-
fect van de eerste maatregel teniet
doen.

Kampuchea heet
weer Cambodja

BANGKOK - De Volksrepubliek
Kampuchea, die werd opgericht na
de Vietnamese invasie, heeft zijn
naam gewijzigd in Cambodja.

Het parlement in Pnom Penh is zon-
dag akkoord gegaan met de naams-
verandering, aldus premier Hun
Sen. De naamswijziging is onder-
deel van een pakket concessies dat
moet bijdragen aan een oplossing
van de nu al tien jaar durende strijd
met de verzetscoalitie onder leiding
van prins Sihanouk.

Celstraf voor
giftransporteur

Van onze correspondent
ROTTERDAM - De Rotterdamse
rechtbank heeft gistermorgen de 51-
-jarige Schiedamse giftransporteur
F. B. veroordeeld tot een onvoor-
waardelijke gevangenisstrafvan an-
derhalfjaar. Officier van justitiemr
H.A.C. Smid eistte twee weken gele-
den een gevangenisstraf van drie
jaar tegen B.

VVD-achterban radicaal achter Voorhoeve

'CDA zal toch eens
moeten luisteren'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG -WD-fractieleider Jo-
ris Voorhoeve hoeft niet bang te zijn
dat de liberale achterban hem zal la-
ten vallen, als hij het kabinet laat
struikelen. Uit de eerste reacties
van afdelings- en kamercentrale-
voorzitters blijkt dat zij vrijwel als
één man achter de politiek leider
staan. Een kabinetscrisis over de
huidige problemen is voor hen vol-
strekt aanvaardbaar.

Het scherpst wordt die stemming
geformuleerd door voorzitter Breu-
kers van de kamercentrale Lim-
burg. „Het CDA zal eindelijk eens

naar de WD moeten luisteren. De
coalitie bestaat uit twee partijen en
niet uit één. Onze voorstellen zijn
beter dan die van het CDA en van
het kabinet, daar ben ik heilig van
overtuigd", aldus Breukers in een
eerste reactie. *
Uit de reacties blijkt duidelijk dat
het niet alleen gaat om de proble-
men dienu zijn gerezen over het mi-
lieubeleid. De irritaties zitten die-
per. De WD-achterban vindt dat
het CDA lang genoeg zijn machts-
politiek heeft kunnen bedrijven.
Een uitweg uit de crisis zien de
meeste regionale bestuurders dan
ook niet meer, of het CDA moet vol-
ledig door de knieën.

De Utrechtse WD-bestuurder me-
vrouw drs H. Gonda weet zeker 'dat
een overgrote meerderheid van de
WD-achterban het eens is met het
optreden van WD-fractievoorzitter
JorisVoorhoeve. De maat is vol. Het
gaat hier om politieke principes van
de partij. Voorhoeve heeft het uit-
stekend gedaan door een daad te
stellen.
Angst voor komende verkiezingen
is er nauwelijks bij de liberale ach-
terban. Mevrouw Gonda: „We staan
er in deopinie-peilingen goed voor.
En mochten we ten gevolge van
nieuwe verkiezingen in de oppositie
terecht komen, dan hoeven we dat
niet te vrezen. Daar zijn we nooit

slechtervan geworden". De voorzit-
ter van de WD-fractie in de
Utrechtse staten doet er nog een
schepje bovenop. „Voorhoeve heeft
op het juiste moment een streep ge-
trokken op het politieke incasse-
ringsvermogen van de WD. Het is
tot hier en niet verder. Zo voelt de
WD-achterban dat".
Ook in Friesland, de provincie van
ex-WD-leider Hans Wiegel, ligt de
zaak duidelijk. „Voorhoeve moet
zijn poot stijf houden en niet bij-
draaien uit vrees voor een kabinets-
crisis", zegt Foppe de Haan, voorzit-
ter van de Friese kamercentrale.

Voeling
Opvallend is ook de opmerking dat
de achterban meer waarde hecht
aan het standpunt van defractie dan
van de bewindslieden. „De kamer-
leden hebben door spreekbeurten
in het land meer voeling met de kie-
zers, dan de bewindslieden", aldus
het Haarlemse gemeenteraadslid D.
Kraak.
Slechts één van de regionale be-
stuurders die wij spraken, toont
zich minder gelukkig met de ontsta-
ne crisis. De Groningse WD-voor-
zitter Adriaan Dees zou het betreu-
ren als de WD in de oppositie te-
recht zou komen na de verkiezin-
gen. „Een partij in de regering kan
meer bereiken danin de oppositie".

punt uit
Plundering

Na de verwoes
taanse winkels

ig van Mauri-
ebben jeugd-

bendes in de hoofdstad Dakar
van Senegal hun agressie ge-
richt op bedrijfjes van Libanese
en andere Arabische handela-
ren, aldus ooggetuigen giste-
ren. De plunderaars trokken
zich niets aan van de vasten-
maand Ramadan en het nachte-
lijk uitgaansverbod. In het
buurland Mauritanië is het in
het weekeinde tot een bloedige
vervolging van Senegalezen ge-
komen. De conflicten tussen
Senegalezen en Mauritaniërs
ontstonden naar aanleiding van
onenigheid over weiderechten.

Plundering (2)
Een groep van ongeveer veertig
jongeren heeft massaal een
winkel van sportartikelen aan
de Lijnbaan in Rotterdam ge-
plunderd. Volgens een woord-
voerder van de politie werd
zondagavond een winkelruit
van de sportwinkel vernield.
Nadat de groep een grote hoe-
veelheid sportkleding uit de
winkel had geroofd, verspreid-
de de groep zich over het cen-
trum van de stad. Vijf verdach'
ten, tussen 15 en 18 jaar, zijn
aangehouden.

Partij
Uit onvrede met het eigen-
machtig optreden van de
Nieuwzeelandse premier David
Lange is gisteren in Auckland
de Nieuwe Labour Partij opge-
richt. Het initiatief is genomen
door de voormalige voorzitter
van de Labour partij, Jim An-
derson. Een groot aantal partij-
dissidenten uit de linkervleu-
gel en het centrum heeft aange^
kondigd zich bij deze nieuwe
partij te zullen aansluiten.

Vakantie
Deze zomer zullen op initiatief
van Pax Christi Kinderhulp
zestig kinderen uit Armenië
een vakantie van drie weken
doorbrengen in Nederland. Het
is de eerste keer datPax Christi
Kinderhulp kinderen uit de
Sovjetunie een vakantie in Ne-
derland kan aanbieden.

Tragedie
Vijf Zuidkoreaanse kinderen
zijn gevangen gezet omdat ze
een klasgenootje zouden heb-
ben vermoord dat weigerde
hen 100 won, zon drie dub-
beltjes, te geven. De vijf jon-
gens wachtten de negen-jarige
Suh Kwang-chan buiten de
school op en eisten het geld. De
jongen weigerde dat te geven,
waarna hij werd meegenomen
naar een heuvel in de buurt
Daar sloegen zijn kwelgeesten
hem met bamboestokken.
Toen Shuh probeerde te ontko-
men begroeven ze hem levend.

'Smoezen'
De Rotterdamse politie heeft
een 40-jarige vrouw aangehou-
den op verdenking van het be-
roven van bejaarden. Vermoed
wordt dat de vrouw deel uit-
maakt van een bende, die op
grote schaal bejaarden heeft
beroofd en daarbij gebruik
heeft gemaakt van 'smoezen'
om dewoningen van de slacht-
offers binnen te komen. De
vrouw kon worden aangehou-
den op grond van het signale-
ment, dat door haar laatste
slachtoffer, een 73-jarige
vrouw, aan de politie was ver-
strekt.

Gedood
Aanvallen van vermoedelijk
communistische opstandelin-
gen hebben zondag op deFilip-
pijnen het leven gekost aan 17
mensen. Onder meer werden
voor een kerk in Manila twee^ le-
den van de garde van president
Corazon Aquino in hun jeep
doodgeschoten. De zes mannen
die de aanslag uitvoerden zei-
den tegen omstanders dat ze
van het communistische Nieu-
we Volksleger waren.

Kandidaat
De grootste politieke partij van
Brazilië zal bij de verkiezingen
in november de 72-jarige Ulys-
ses Guimaraes kandidaat stel-
len voor het presidentschap, zo
hebben partijfunctionarissen
laten weten. Volgens onafhan-
kelijke politieke waarnemers
maakt Guimaraes in november
geen enkele kans. In de opinie-
peilingen doet de gouverneur
van Alagoas, Fernado Collor de
Mello, het steeds beter.

In beroep
De jonge Noordkoreaanse, die
vorige week ter dood veroor-
deeld is wegens sabotagetegen
een vliegtuig van de Zuidkore-
aanse luchtvaartmaatschappij
KAL waarbij in november 1987
115 mensen omkwamen, gaat
in hoger beroep. Dit heeft haar
advocaat gisteren meegedeeld.
Hij heeft tot het appèl besloten
omdat hij de waarheid op tafel
wil krijgen aangaande de op-
drachten die Kim Hyun-Hoi
van de Noordkoreaanse autori-
teiten gekregen heeft. Hij liet in
het midden of zijn 27-jarige
cliënte om gratiezal vragen.
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(ADVERTENTIE)

GELUK 15...

/^E^WEDERLANDSE STAATSLQTggU —____B|

Br__Bc______^~ —7-^^—---:=----- -__sÉfll

JE SCHOONMOEDER EEN TON CADEAU DOEN.

-#*
Volgende week woensdag is hetweer zover. Dan begint om 19.46uur op

Ned. 3 deeerste van 3 trekkingen. Dik 1miljoenprijzen tegenover 2miljoen loten
met ruim 33 miljoen gulden in kas. Als usnelbent, doet u nogmee.

GEEN MOOIER LOT DAN 'N STAATSLOT.

___.V'—~^mm^^m.Klein in —y^"""^ j
meters aW y^^ /
GROOT ui Af
SERVICE M 83353 B______-______________________a
GROOTSTE ■ _b-i_Jii3___J___ï-Ji
collectie , .. _ B49L«i-43*«4ft__________.■ n Kontaktlens... fBSSSSfIIMRichting M staat altijd goed!!! #HH&BpH|
Emmastraat (Kontaktlensspecialist A.N.V.C. M EééÜm20 m voorbij dagelijks aanwezig)
ABN-Bank

Miljoenen namen gisteren over de gehele
wereld deel aan 1 mei-vieringen. In Turkije
liep een optocht in het centrum van Istan-
boel op gevechten uit tussen betogers en op-
roerpolitie (foto). Daarbij is een persoon om
het leven gekomen en zijn 36 mensen ge-
wond geraakt. De politie arresteerde 30 de-
monstranten. De vieringen van de Dag van
de Arbeid waren in Turkije en de Sovjetre-

publiek Armenië verboden. In Tsjechoslo-
wakije, Polen en Turkije kwam het tot bot-
singen met de politie en werden veel arres-
taties verricht. In de Poolse hoofdstad War-
schau namen tegen de 100.000 aanhangers
van het onlangs legaliseerde vakverbond
Solidariteit deel aan een mars door de stad.
De officiële viering in de hoofdstad trok veel
minder belangstelling.

(ADVERTENTIE)

Wé MIELE KEUKENS, W
VOLMAAKT

IN DESIGN EN
Si ALITEIT

"*" !ff
\

Miele-Keuken-Centrum

Heerlen: Breukerweg3. Tel.: 045-719700
(industrieterrein "In de Cramer")
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INGENIEURSBUREAU
miEwiEiEwmiLm)
TRANSPORTTECHNIEK
PRODUKTONTWIKKELING
BETON-STAAL-HOUTKONSTRUKTIES

Voor een konstruktief ontwerp, statische
berekeningen en tekenwerk t.b.v. nieuwbouw
en renovatie.
Eikenderweg 79 6411 VJ Heerlen 045-717805 162255

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 27-4-
-1989 zijn de volgende faillissementen OPGEHE-
VEN:
I.G.J. Raven en R.M. Liebreich, Hoordstraat 11,

Nieuwstadt v h Beelenweg 2, Stem (flnr. 12087).
2. Adviesbureau voor Ruimtelijke Ordening E.H.

Starren BV, Stokstraat 44, Maastricht (flnr.
12840).

3. Mepro BV h.o.d.n. Houtindustrie Purmerend,
statutair gev. te Meerssen, kantoorh. Beemster-
burgwal 18, Purmerend (flnr. 13488).

4. Gilbert BV, Arrestruwe 25, Maastricht (flnr.
13587). 182161
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Genezen kanxniet. Helpen wel.

Elke dag zijn er meer dan
honderdduizend mensen in ons land
die snakken naar lucht. Mensen die
last hebben van cara, zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo levensbedreigend
kan zijn, dat deze bijna viermaal
zoveel dodelijke slachtoffers eist dan
het verkeer.
CARA is één van de meest
onderschatte handicaps in ons land
waarvoor nog geen afdoende
behandeling is gevonden.

Geef het Astma Fonds de
mogelijkheid om te helpen.
Uw steun Is onmisbaar. Geef gul!

Astma Fonds

Giro55055
NATIONALE ASTMA KOLLEKTE 8-14 MEI

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?
yc

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25,Zeist. &
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Renault adviseertelf oliën. 6 jaar plaatwerk garantie le'

elf
ut.

TV T? pT> (~) "D T"p "p A/f striping en een komplete radiovoorberei- u'm pas over 12 maanden tebetalen!* Dat Vo
ding inklusief speakers. levert u nog eens een rentewinst op van tn

TONIC OF TIGA ? nF RFNAm T , TWA
f U kunt ook kiezen voor een zeer

__/__, /vi_iV/lt-'i_i J l iLrsi gunstige financiering:* bij 24 maanden be- iin
KIEZEN VOOR de Renault 5 kan misschien een OOKDE RENAULT 5TIGA heeft zonwerend glas, taalt uO% rente, bij 3b maar 3,9% en bij 48 [|r

probleempje opleveren. Maar dan wel een een wis/was installatie op de achterruit, een maanden slechts 5,5%-. Ga nu naar de jn
van dewat luxere soort. Want nuzijn er twee van binnenuit verstelbare rechter buiten- Renault-dealer voor . j-n
versies die deRenault 5 extra aantrekkelijk spiegel, een fraaie striping en speciale sta- een luxeproefrit in de g^\VJ/ rf
maken: deRenault 5 Tonic en deRenault 5 len velgen. Daarnaast is de 5 Tiga voorzien Renault 5 Tonic... of % B /\\ üs
Tiga. Allebei auto's die zeer luxe zijn uit- van een luxe zonnedak. De extra's op zowel in deRenault 5 Tiga
gevoerd. de 5 Tonic als de 5Tiga betekenen een voor- " (.„aocicting <* ix»» >..__ immk,,,.,. _~, Ken...ii. Kmaaamt. Mini- fUI° , | , r . (\ry\ maal ie llnancicrcn bedrag / 4.1KM),-. maximaal f 111.UW.-. Aanbcla-

_
f

deel Van ZO n I I.UUU,-. Ung 2.V._ Vraag uu KciMuli-dc-ik. naar de financicringsvoorwii-S 't\

DE RENA ULT5 TONIC den Ak'"BC,di|i"" 'M "K'lw' er

DERENAULT 5TONIC isvoorzienvan zonwerend 0% RENTE OVER 24 MAANDEN
UPMAÏTIT *glas, wisser/sproeierop deachterruit,rechter DAT VOORDEELkan nog eensflinkoplopenWant #\ KfcJMALLI ,e

buitenspiegel, speciale wieldeksels, fraaie wanneer u nu een Renault 5 koopt hoeft \//// CE EFT JE LEVEN KLEUR

Et
Er is al eenRenault 5 vanaf f 17.625,-De Renault .5 Tonic is verkrijgbaar met een 1108cm 3motor (4(> pk) en4 versnellingen. Prijs f 18.895,-.De Renault 5 Tiga isverkrijgbaarmet een 1397 errv'motor(<><) pk) ~en5 versnellingen. Prijs f20..Ï40,-. Prijzen zijn inkl. BTW, excl. afleveringskosten (wijzigingen voorbehouden). -— - . re

ie
tr,

;
Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV., Domaniale Mijnstraat 25,

Tel. 045 -452424. Maastricht; Autocentrum G.M. P. dejonghe BV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288.
Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21,Tel. 04406-12514.
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Rooms-rood
hechts twee keer werd dc parle-nentaire weg bewandeld, en sneu-velde dc coalitie nadat dc meerder-
teid in dc Tweede Kamer het ver-rouwen had opgezegd. In beide ge-
tallen ging het om zogeheten

rooms-rode coalities. Het derde ka-
binet-Drees (PvdA, KVP, CHU,
ARP) viel in 1958, toen de confessio-
nelen tegen de wil van PvdA-minis-
ter Hofstra een aantal belastingwet-
ten wijzigden. De crisis luidde het
einde in van het tijdperk-Drees, de
periode van wederopbouw en van
samenwerking. Door het Bisschop-
pelijk Mandement, waarin katholie-ken in 1954 waren gemaand de so-
cialisten te myden, zat daar toch al
de klad in.

Van een in parlementair opzicht on-
gekende dramatiek getuigde echterde breuk die werd voltrokken in de
Nacht van Schmelzer. Drs W.K.N.(Norbert) Schmelzer, voorzitter van
de fractie van de Katholieke Volks-
partij KVP en informateur bij de
vorming van het coalitiekabinet
Cals (KVP, PvdA, ARP), bracht in
de vroege ochtend van 14 oktober
1966 de doodsteek toe aan zijn gees-''
teskind. Zijn motie, waarin het ka-
binetwerd opgedrageneen gaatje in.de begroting te dichten, gold als
blijk van wantrouwen. Toen de mo-
tie, door een pact van KVP en libe-
rale oppositie, werd aanvaard, was
het na een lange nacht gedaan met
het kabinet-Cals.
De katholieke premier verliet ge-
desillusioneerd de politiek: hij was
door zijn partijgenoten nooit op de
'hoogte gesteld van de naderende
opstand. De PvdA aanvaardde ver-
bitterd de oppositie. De partij was
zonder tussentijdse verkiezingen in

de regering gekomen, nadat de eer-
dere centrum-rechtsecoalitie uiteen
gespat was. Nu werd de PvdA er op
haar beurt weer zonder pardon uit-
geschopt.

Parallel
Het is vanzelfsprekend nog even af-
wachten of Joris Voorhoeve de hui-
dige coalitie echt durft op te blazen.

en of hij die klap bij nacht en ontij
zal uitdelen. Maar zelfs als Voorhoe-
ve de fatale woorden ver na twaal-
ven uitspreekt, is het nog maar de
vraag of de Nacht van Voorhoeve
net zo lang zal nadreunen als de
Nacht van Schmelzer. In 1966 im-
mers werd het kabinet vanuit het
centrum, de KVP, ten val gebracht,
en keerde diezelfdeKVP in een vol-
gend kabinet gewoon terug. Die ze-
kerheid heeft Joris Voorhoeve anno
1989 allerminst.

Of de politieke gevolgen echter net
zo ingrijpend zullen zijn, ligt echter
nog in de schoot der gebeurtenissen
verborgen. De geschiedschrijvers
moeten maar uitzoeken of Voorhoe-
ve de afgelopen weken, net als
Schmelzer, vastberaden aankoerste
op een breuk. De toenmalige KVP-
leider pleegde in elk geval 'moord
met voorbedachten rade', een pro-
cedure die hem niet echt in dank is
afgenomen.

Belangrijker evenwel is dat Schmel-
zers breuk achteraf het symbool
werd van het gevecht van de jaren
zeventig tussen revolutie en restau-
ratie. Aan de parlementaire crisis
voorafgingen de onrust van studen-
ten, provo, en de opkomst van
Nieuw Links in de PvdA. Het regel-
rechte gevolg van Schmelzers 'ver-
raad' was datde PvdA koos voor on-
stuimige polarisatie, met als resul-
taat van al die anti-KVP-moties ove-
rigens jarenlange oppositie.

Vooralsnog is de naam van Joris
Voorhoeve nog niet verbonden met
zulke grote maatschappelijke en po-
litieke ontwikkelingen. Wellicht dat
over een paar jaar de huidige poli-
tieke crisis wordt afgedaan als een
rimpeling in de Binnenhofse vijver;
misschien ook wordt ze beschreven
als symbool van een trendbreuk in
bijvoorbeeld het maatschappelijk
denken over milieubeleid. Niets is
zo onvoorspelbaar als de heden-
daagse geschiedenis.

Jubilerende IJzeren Dame' denkt aan vierde ambtstermijn

Margaret Thatcher: van
curiosum tot 'instituut'
Van de redactie buitenland

LONDEN - Vele Britten herin-
neren zich nauwelijks hoe het le-ven er uitzag voor het aantreden
van Margaret Thatcher, nu bijna
tien jaar geleden. En nog veel
meer Britten kunnen zich niet
voorstellen hoe het er zal uitzien
nadat de IJzeren Dame van het
politieke toneel is verdwenen.Toen Thatcher in 1979 aan de
macht kwam, was ze een soort
curiosum als Europa's eerste
vrouwelijke premier. Nu, tien
jaar later, is zij, in haar eigen
woorden, uitgegroeid tot een 'in-
stituut.

Thatcher heeft er als premier de
langste ononderbroken ambts-
termijn opzitten in 160 jaar Brit-
se politiek. Meer dan welke eer-
ste minister ook sinds Winston
Churchill tijdens de Tweede We-
reldoorlog heeft zij de nationale
politiek gedomineerd.
Ooit werd Thatcher gevraagd
Wat zij in haar land had veran-
derd. Haar antwoord luidde: „Al-
les." De premier deed de machti-
ge Britse vakbonden een toontje
lager zingen. Zij privatiseerde
een hele reeks verliesgevende
overheidsbedrijven die daarna
opnieuw winst gingen maken.
En zij droeg ertoe bij dat het poli-
tieke debat in haar land een ruk
naar rechts maakte, terwijl ze
ook internationaal aanzien ver-
wierf.

Verlosser
Voor haar bewonderaars is de IJ-
zeren Dame een nationale verlos-
ser die een einde maakte aan een
periodevan confrontatie en (eco-
nomisch) verval. Voor haar criti-
ci is Thatcher tegen de vakbon-
den tekeergegaan zoals een oli-
fant in een porseleinwinkel.
Voor hen heeft de premier een
aantal heilige huisjes vernield en
moet door haar toedoen een
groeiend aantal mensen van de
bijstand leven, terwijl de inflatiehoog blijft.
Voor Thatcher is de revolutie
echter nog niet beëindigd. Nahaar derde opeenvolgende ver-kiezingsoverwinning in 1987 wil
ze nu ook de Nationale Gezond-
heidsdienst, de rechterlijke
macht en het onderwijssysteem
grondig hervormen.

De meeste analisten zijn het er-
over eens dat Thatcher een ont-
zaglijke politieke erfenis heeft
nagelaten en dat een groot deel

van haar hervormingen niet te-
niet zullen worden gedaan. Zij
kwam in 1979 aan de macht na
een periode van aanhoudende
winterstakingen die het einde
betekende van de Labour-rege-
ring van James Callaghan. Om
de economie opnieuw gezond te
maken, diende de kersverse pre-
mier haar land een bitter medi-
cijn toe: zij ging snijden in de
verliesmakende zware indu-
strieën, met hoge werkloosheid
als gevolg; zij bezuinigde fors op
de staatsuitgaven en stelde ook
paal en perk aan het uitgavenbe-
leid van de door Labour gecon-
troleerde lokale besturen.
De premier voerde een belasti-
gingvermindering door en maak-
te een einde aan de strikte wis-
selkoerscontroles. Zij bouwde
ook het politiekorps uit om de
stakingsposten aan te pakken
die onder haar anti-vakbonds-
wetten illegaal waren geworden.

In 1981 werd Thatcher bestem-
peld als de minst populaire pre-
mier sinds in Groot-Brittannië
opiniepeilingen worden gehou-
den. Maar in 1982 bracht haar
overwinning tegen Argentinië in
de strijd om de Falkïand-eilan-
den daarverandering in: haar po-
pulariteit ging met sprongen
vooruit en in 1983 werd ze met
een nog grotere meerderheid
herkozen. Het economische be-
leid van Thatcher begint vruch-
ten af te werpen: de economie
gaat sneller groeien; de over-heidsbegroting vertoont nu een
surplus en de consumptie stijgt
zienderogen.

De officiële statistieken tonenechter aan dat 9,4 miljoen Britten
of 17 procent van de bevolking
nu moeten zien rond te komen
van uitkeringen. Dat is een ver-
dubbeling vergeleken met tien
jaargeleden.
De kloof tussen het welvarende
zuiden en het verarmde noorden
is onder Thatcher verbreed,
maar dat is niet alleen toe te
schrijven aan haar economisch
beleid. Haar regeerperiode valt
immers samen met de achteruit-
gang van de zware industrieën
die traditioneel in het noorden
van het land geconcentreerdzijn,
terwijl het zuiden heeft kunnen
profiteren van zijn nabijheid tot
de markten van het Europese
continent.Hoewel de Britse staat
meer geld uitgeeft voor hetnoor-
den danvoor het zuiden, leeft on-
der de noorderlingentoch het ge-
voel dat Thatcher weinig geeft
om hun achtergebleven gebie-
den waar haar conservatieve par-
tij traditioneel relatief zwak
staat.

Thatcher wordt er ook van be-
schuldigd een obsessie tekoeste-
ren voor geheimhouding en de
persvrijheid te ondermijnen.
Haar plannen om het nationale
waterleidingsbedrijf te privatise-
ren en de eigendomsbelasting te
hervormen, stuiten op algemene
scepsis. Dokters en juristen, die
traditioneel tot de conservatieve
aanhang behoren, zijn hevig ge-
kant tegen haar hervormingsi-
deeën voor de gezondheidssec-
tor en de rechtspraak.

Critici wijzen ook op de beden-
kelijke staat van de openbare in-
frastructuur in Groot-Brittannië:
een door verkeersopstoppingen
geplaagd autowegennet, een
krakkemikkig spoorwegennet
en rioleringen die nog dateren
uit het Victoriaanse tijdperk. Zij
vinden dat de vernieuwing van
die infrastructuur niet mag af-
hankelijk zijn van privé-investe-
ringen zoals Thatcher voor-
schrijft.

Ondertussen denktde premier al
aan een vierde ambtstermijn in
de vroege jaren negentig. „Ik
denk dat ik een beetje een insti-
tuut ben geworden," zei That-
cher zelf na haar derde verkie-
zingsoverwinning in 1987. „En
dit land zou niet hetzelfde zijn
zonder dit oude instituut. De
mensen schijnen te denken: ze
doet het al bij al zo slecht nog
niet, die Maggie."

" THATCHER
allesveranderd

binnen/buitenland

Krijgt VVD-leider vasteplaats in geschiedenisboekjes?

De Nacht van Voorhoeve:
rimpeling of trendbreuk

Van onze verslaggever

..EN HAAG - Achteraf bleek die nacht de breuk tussen twee
Udperken te markeren. Maar op de ochtend van deveertiende
'ktober 1966 overheerste de woede en deverbazing over de on-
verhoedse en rigoreuze breuk in het coalitie-kabinet-Cals, die
pch in de 'Nacht van Schmelzer' had voltrokken. Het is im-kers een zeldzaamheid in de parlementaire geschiedenis dat
Jen regeringspartij in de vergaderzaal van de Tweede Kamer,
'oor het oog der natie, het eigen kabinet laat struikelen. Joris
'Oorhoeve, leider van de WD, kan één dezer dagen een vaste
Maats in de geschiedenisboekjes veroveren. Wordt de Nacht
fan Voorhoeve net zo dramatischals de Nachtvan Schmelzer?
Wanneer de WD-leider het tweede
pbinet-Lubbers deze week inder-"aad ten val brengt, ontneemt hij de

in ieder geval hetWcht op een klein persoonlijk re-
lord: nog nooit eerder sinds 1945Uenden twee kabinetten onder de-lfde leiding hun volle mandaat
fll- Het is in de na-oorlogse parle-
mentaire geschiedenis gebruik ge-
morden dat kabinetten voortijdig
'truikeien.
ïet tweede kabinet-Lubbers had,
i'nds de bevrijding, negentien voor-
jangers.Slechts vijfregeringen, on-
'er leiding van respectievelijk
Jrees, De Quay, De Jong, Van Agtn Lubbers zélf, zaten de hele parle-aentaire periode van vier jaar uit.n de meeste gevallenkregen de mi-
j'sters het voortijdig onderling aan'e stok, of trok een van de coalitie-
'artijen de eigen bewindslieden te-
]ug. Eén van de meest opmerkelijke:r»ses voltrok zich in 1951, toen in-erne VVD-strijd om het leider-enap tussen fractievoorzitter Oud
!n minister Stikker leidde tot het
'ertrekvan hetkabinet van nationa-e eenheid Drees-Van Schaik.

" Fractievoorzitter Joris Voorhoeve van de VVD gafzaterdag onmiddelijk een persconferentie,toen bleek dat het kabinet eensgezind achter het Nationaal Milieuplan stond. De nachtervoor hij
tevergeefs geprobeerd de VVD-bewindslieden van mening te doen veranderen.

Bush en Cheney niet eens
over kansen Gorbatsjov

Van onze correspondent
WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush is het niet eens met
zijn minister van Defensie Dick
Cheney, die het afgelopen weekein-
de heeft gezegd dat Sovjet-leider
Gorbatsjov zal mislukken in zijn po-
gingen tot hervorming van de Sov-
jet-samenleving. Cheney voorspel-
de in een tv-programma dat Gor-
batsjov uiteindelijk niet zal slagen
in zijn programma van perestrojka
en glasnost. Hij zal dan worden op-
gevolgddoor een leider diehet Wes-
ten heel wat minder vriendelijk ge-
zind zal zijn, aldus Cheney.

De Amerikaanse minister van De-
fensie deed deze uitspraak duidelijk
met het oog op de controverse die
binnen de NAVO is ontstaan over
de korte-afstandsraketten. West-
Duitsland wil, zeer tegen de zin van
deAmerikanen, met deSovjets over
de vernietiging van deze raketten
onderhandelen.

Zolang we niet weten ofde verande-
ringen die Gorbatsjov wil, onom-
keerbaar zijn, moeten we niet een-
zijdig gaan ontwapenen, aldus Che-
ney. Hij was op die grond ook fel ge-
kant tegen terugtrekking van Ame-
rikaanse troepen uit Europa. Dat
zou „een vreselijke vergissing zijn",
aldus Cheney.

Maar de uitspraken van Cheney
werden een dag later al afgezwakt
door functionarissen van de rege-
ring-Bush. De chef staf van hetWit-
te Huis, John Sununu, zei in eenre-
actie onder meer: „de president en
de minister van Buitenlandse Za-
ken (Baker) hopen dat Gorbatsjov's
programma slaagt".

Sununu noemde de hervormingen
van Gorbatjsov „eenkans om dere-
latie die is gestart, voort te zetten".
Dat Gorbatsjov uiteindelijk zou fa-
len, is, aldus Sununu, „niet de visie
van de president".

Rol CIA en fraude
centrale thema's in

verkiezingen Panama
PANAMA STAD - Beschuldigin-
gen van fraude door de regering en
CIA-steun aan de oppositie vormen
debelangrijkste thema's in de natio-
nale verkiezingen die zondag in Pa-
nama zullen plaatsvinden. Daarmee
zyn de dringende economische en
sociale problemen van dit Middena-
merikaanse land naar de achter-
grond verschoven.

Een verkiezingsalliantie van drie
oppositiepartijen die hoopt de hui-
digeregering en haarsterke man ge-
neraal Manuel Antonio Noriega aan
de dijk te zetten, beweert een aan-
zienlijke voorsprong te hebben in
de opiniepeilingen. Zij vreest echter
dat de regering op grote schaal ver-
kiezingsfraude zal plegen.
De anti-Amerikaanse regering
openbaart ondertussen rapporten
waaruit moet blijken dat de CIA 10
miljoen dollar (ruim 20 miljoen gul-
den) heeft doorgesluisd naar de ver-
kiezingskassen van de oppositie.
Washington heeft commentaar ge-
weigerd op die berichten.
Zondag moeten de Panamezen een
president, twee vice-presidenten, 67
parlementsleden en een hele rits lo-
kale bestuurders kiezen. Hoewel
Noriega zelf geen kandidaat is, wor-
den de verkiezingen toch be-
schouwd als een referendum over
zijn bewind sindshij in 1985 aan het
hoofd kwam van de Panamese
strijdkrachten.

Volgens een recente peiling van de
Burgerlijke Oppositie-Alliantie kan
haar presidentskandidaat Guiller-
mo Endara rekenen op 58 procent
van de stemmen, terwijl Carlos Du-
que, de kandidaat van de regering,
het moet stellen met 26 procent.
Willy Cochez, de ondervoorzitter
van de Christen-Democratische
Partij die deel uitmaakt van de Al-
liantie, zei dat regeringsactivisten
knoeien met de cedulas - de identi-
ficatiekaarten van de kiezers - en
pogen stemmen af te kopen van
aanhangers van de oppositie.
„We hebben ongeveer 60.000 cedu-
las ontdekt met dezelfde nummers,
maar verschillende namen erop",
zei Cochez. Tussen 150.000 en
200.000 cedulas zijn gedupliceerd
zodat honderdduizenden van de
ruim 1 miljoen kiezers meerdere ke-
ren kunnen stemmen, aldus de
christen-democraat.
Cochez beweerde dat regeringsacti-
visten ook oppositie-aanhangers
pogen om te kopen. Ook de Ameri-
kaanse regering vreest verkiezings-
fraude. Vraag is voor haar niet wie
er gaat winnen, maar wel wat ze
moet doen tegen de fraude die ze
verwacht.

Vorig jaarzijn de betrekkingen tus-
sen de VS en het bewind van Norie-

ga op een dieptepunt gekomen. Qmt
generaal werd in Miami, in het ztfi
den van Florida, veroordeeld vüß
gens drugsmokkel en toen de Paraß
mese president Eric Delvalle hefi
poogdete ontslaan, werd hij zelfajS
de dijk gezet.
De VS hebben zon 140 miljoen daß
lar (ruim 280 miljoen gulden) aar»
Panamese banktegoeden en vergoed
dingen voor het gebruik van het Pa-}
nama-kanaal bevroren. Daardoor
kwamen de Panamese banken inj
moeilijkheden en ontbrak het de re-'
gering van Noriega aan de nodige}
fondsen om haar ambtenaren en so-j
ciale programma's te betalen.

Regeringsgezinde kranten bespelen"
de publieke opinie met berichteru
over de vermeende CIA-giften ten}
bedrage van 10 miljoen dollar (ruimt
20 miljoen gulden) aan de Paname-}
se oppositie. De partijen van de op-}
positie hebben wel toegang tot en.
kele radiozenders, maar niet tot de}
geschreven pers nadat Noriega vo-i
rig jaar de oppositiebladen publica-f
tieverboden oplegde.
De oppositie ontkent van de CIA}
geld te hebben ontvangen. De be-J
richten over de betrokkenheid var»
de CIA bij de Panamese verkiezin-j
gen moeten de beweringen van dei
regering geloofwaardig maken alg
zouden de VS Panama willen kolo-
niseren en militair willen ingrijpen..
De rapporten over de rol van deCIA
konden op geen beter ogenblik kol
men voor de regering, maar vele Pa-'
namezen denken dat de verkiezim
gen de echte problemen van hun
land niet zullen oplossen.

" NORIEGA: :i
...omstreden... ~—

Dinsdag 2 mei 1989 "5

(ADVERTENTIE)

"'N PERFEKT VERZORGD WEEKEND
IN DE DUITSE EIFEL?

Laat U eens een langweekend èdlt Verwennen, in ■■MpHPMVpMMH I ') Minimaal 2 pers. per bungalow. Verblijf in 2-, 3-, 5- of 6-pers. bungalow (toe te
Bungalowpark Heilbadisee in de schilderachtige Duitse Eifel I yJ^[CVii 33 A-JZ\*M I Ê do°* Ven*"a

kdoLGeldr "ÜÜT ,eeds ***** vakün,iei Evenluele onde,e
r, ? . : . 1 1 <T 1 «1 I kortingen vervallen Di| deze aanbiedingDat begint vri|dag met een welkomstcocktail in de Pub, ■▼ 13ATHII 4I i7 U?V T 7gevolgd door een driegangendiner. Ook de Volgende avonden ■HfVV^tMlf^H'fWl ! Mee' ove' Heilbochsee en de andereVendorodo bungalowporken leest vin de !wordt u verrast met zon voortreffelijk diner (op zaterdag zelfs I^mM ' ldeu"!nfokkGeb,u* **bondon *® u m 9'ofis ,oe9ezondw!
vier gangen) in het gezellige restaurant. Zaterdag-en maandag- I 1 !
ochtend geniet ver bovendien van een goedverzorgd ontbijt- ftf#/Tt P*fl ' s,,°°f; 'buffet en's zondags is er een uitgebreide brunch. Eveneens in „^■.w/lffl I ' toeode. Plaats: !de prijs inbegrepen zijn o.m. dekbedlinnen, handdoekpakketten, W^^iW^kÊtill^^ !
een partij midgetgolf en 'n rondje sauna voor allemaal! Èf\W(TWI%Mmm ■1 e °°" vOl,

f mÊmmÊmi^^^m , .A* Stuur de2e Don in een envelop zonder postzegel naai:

4M^Tjoi Vendorado,Antwoordnummer 10072,4800 VB Breda. Ei ligt ook een folder voor u
m ■m»m. ■ V-Vfcm*. Wm. __■ _P^ ________________ a' ' *"" Bank,D-Reizen, Arke, toerkoop,Rottink en de grote postkantoren.

Bel voor informatie en reservering: 020- 6656565

(ADVERTENTIE)
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Limburgs D<yW^-lèP_9£_4Js
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Limburgs dagblad



"© *.. Het 'n nieuwe bril of lenzen van Brilmij
% \ bent u nooit deweg Kwijt.

Ill'iu i u n^i k Als unu bij ons een complete bril of contactlenzen aanschaft, kunt u niet santé informatie. En met extra veel aandacht voor Nederland, België en Luxemburg.
\J_ " - w '—"' alleen alles (weer) perfect zien, u bent ook nooit (meer) de weg kwijt Het boekwerk is stevig gebonden met een sterke omslag speciaal voor

||Oj Want t/m 27 mei a.s. ontvangt u bij aankoop van een nieuwe bril (geldt niet onderweg. Met dit geschenk èn met uw nieuwe bril of lenzen wensen wij u een
'; '" b voor zonnebrillen en kant en klare lookovers) of een eerste paar contactlenzen de plezierige vakantie! Kom snel even langs.

r#r*y*| r^l ] x I nieuwste uitgave van de bekende "Atlas van de weg" ter waarde van f 49,90 Zoals gezegd, de gratis Atlas krijgt u tijdelijk. Maar bij Brilmij altijd: brilmonturen
kL^JAUyUyBLp 1 cadeau*. Deze wegwijzer is onmisbaar, zowel thuis als in de auto. Aanbevolen door vanaf f 45,-, gratis oogmeting een jaar garantie (ook voor kinderbrillen) en in
mWm*m*Wk'?w;if'i f {jS§|||SP de KNAC. Meer dan 400 pagina's met duidelijke, gedetailleerde kaarten van alle veel gevallen is uw bril nog «^winkelwaag" ' im—wt"^* Europese landen en hun belangrijkste steden, aangevuld met praktische en interes- dezelfde dag klaar. [Am I»1 _"] I^KT _____\
inkontanten. _^^^mWÊÊoßG&^^^^^^^^ !________ Bl] _________ 1 I I l_Tj Ira Hl

HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045 - 712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenover Edah), tel. 04490 - 29133. BEEK: In de Makado, ingang Oost 'l''''=m^*^^""l^
tel. 04490 76471. MAASTRICHT: Vrijthof 16,tel. 043 214480. ZOKlt ÜO0(_ Uoor _G OüGfl

RUILVERKAVELING
"WEERT-STRAMPROY"

LANDINRICHTINGSWET

Kennisgeving ingevolge artikel 199, derde lid.

TER INZAGELEGGING PLAN VAN TOEDELING

De Landinrichtingscommissie voorderuilverkave-
ling "Weert-Stramproy" deelt u mede dat gedu-
rende één maand, dus van maandag 8 mei 1989
tot en met vrijdag 23 juni 1989, in het Bureau van
Uitvoering te Swartbroek, op werkdagen, behalve
op de zaterdagen, van 9.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.30 uur tot 16.30 uur, voor een ieder koste-
loos ter inzagezullen liggen de stukkenbedoeld in
artikel 196, tweede lid (PLAN VAN TOEDELING).

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag waarop de
stukken bedoeld in artikel 196, tweede lid, ter
inzage hebben gelegen(dus tot en met 7 juli 1989)
kan iedere belanghebbende zijn bezwaren tegen
het plan van toedeling schriftelijk bij deLandinrich-
tingscommissie indienen.
ADRES:

'. Landinrichtingscommissie voor de
ruilverkaveling "Weert-Stramproy",
Ittervoorterweg 75
6005 NP Weert.

Swartbroek, devierde april 1989

De Landinrichtingscommissie -h^hvoornoemd, _B^_^l
P.J.E. Bongers, voorzitter, I W—^k 1
P.J.M, vanden Boom, sekretaris. ■ém_________H
1

LANDGRAAF

!\_i■£»_._--»akiflk" ______

prima kantoorlokatie
voor dienstverlening

Grenzend aan het winkelcentrum in Landgraaf
ligt op een uitstekende lokatie aan de

Past. Schattenstraat een representatieve kantoor-
accommodatie, uitermate geschikt voor de sector

dienstverlening. Met name de ondernemer
of de instelling die zich op de particulier richt,

vindt hier een prima huisvesting nabij een
frequent bezochte winkelconcentratie.

Van de totaal beschikbare ruimte
op 3 verdiepingen zijn inmiddels de 2e en 3e

verdieping verhuurd. Op de eerste verdieping
is in totaal nog 231 m 2te huur.

De goed geoutilleerdekantoorruimte heeft een
centrale verwarming en een lift. De parkeer-

mogelijkheid in de directe omgeving is optimaal.

De nog beschikbare ruimte kan direct worden
aanvaard. De huurprijs bedraagt ’ 145,- per m 2per jaar, excl. BTW, stook- en servicekosten.

Üfl DRS. RÜIJTERS
Drs.Rüijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard ■ stationsplein 1" tel 04490-23344

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42.
5.100 - - 113- 122- 148-

-10.100 156- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231,- 281,- 322- 350- 428-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571,-
-25.000 386- 469- 537- 583,- 714,-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Etfect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

j" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000,- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overiijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwi|tschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vnjblijvend prijsopgave).

j" Doorlopend krediet 2% aflossing
j" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

jaar „oj,

Reeds meer dan 15 Jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair J

/

t
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SPOTGOEDKOOP BEHANG. Zwarekwaliteit. In blauwe of |" ■_H___H_________W-__-__-_-__l-i -_-_---!-----H-_Hli BÉPfv Inhoud 4 liter HHH-PWIn aantrekkelijke dessin. ArA bei8e kleurstelling. *V— ZWARE KWALITEIT DUPLEX BEHANG. HAGELWIT STRUKTUURBEHANG. f"^~lsfif (7_7"!°J_l }' T^#7__lB
Perrol-->^s VOL) Peno,:7<9s +J, Grandioos dessin _ Oprol van 30 meter. _. **""' afhankeli.k van H^VJiJ

X., In perfekte kleur. Per rol: »TrRA ln 2 verschillende struk- Af\ WBÈ. °na£rBrona/ WA*%
~—~ l^üWp-Sp^fclS*. ö#s /JU turen. Perrol: 1f 1— struktuur' ■*___________■ #:

/ " ÏZ95 l\J»fl| GEVLOCHTEN ■ ■éfl ":- RIETEN gg|| YOKO WERELDONTVANGER H-ÖÖ.Draau- YOKO AUTORADIO-KASSETTESPELER. SUCCESLATEX. Schitterende witte
\?H STOEL ■ bare 9-bandsradio. Grote kortegolf -"-" Type YK 310. FM-stereo en MG ontvangst. kwaliteit. Voor binnen en ~V. *^ §h "^A-^ ■ 'IrP B onWangstgevoellgheld. FM, MG, KG 1-6 Synthesizer tuner met automatische buiten. Inhoud 2 liter ' Nff j "w->- Il ■ ontvangst. Teleskopische VOKC zenderzoekloop en 12voorkeurstations (= 12-16 m\ f \ WITTE VITRAGE VALLEN. Hoogte

■■■■■■■■■ l^^H antenne en hoofdtele- " * (6 FM/6 MG).Kassettespeler met automa- \?&£s2SËffiS, 60 cm, per mmmmmmmm|fWß«TlfiiT_l ■ -SU-UB foonaansluiting^9- JE Hh tischeafslag. |MpH| «f £" 'SUCCES meter:oos 917^1
«f I^MSèSil 4-DEUGEAUTOMATTENSET

_ CC /■ J*TSÏ l_D" " KjSfil
n«l^kJn^traclA_ 1f^V J^~ >B of 4x6Watt V^aTMm\ ' wSmm

CRESTAVOICE CONTROL ALARMKLOK. :.— -. -': yyym^ , llm„„A_. LED wekker metvoice _g__gg^^^_^^ 5LITER CARBOLINEUM. Ideale bescher- \eSl:a JB. JÉ^irtroLSlulmertoets. 4/NDR B 9mlngvoor buitenhout-
;|Sl $1 _______________________ .^^24-uursalarmgeheugen. l_/7J |Ha#KPw«*B ISfci, . werk zoals schuur en d _4 OS !ïs fl _______ IIF boa-"? |7, ____g%l___fa-_@i __f4*II schuWng. I /IVJ

|§F mogelllkhdd. ■__MM__-»«iii^iH--_______-l--« J2A35
fJ'X».

DEKBEDOVERTREK. 100%katoen. -ÜÜlA___ AA AA .' ilMetopdruk van een sportwagen. Mw^^^W VI I ■ i^<J&~^ 3%1-persoons. lnkl. sloop en In- . M< .-s______...,. _^ M _^^ ■ — W _
_.^^ — '% nu |ggi s

stopstrook.A*-- ifllt ■ #Lm fl MmW Bk _#^ flÉ__^. ■É^. fld^ _^^ fltffek lil3i^&rlair nebben en 111 P* FANTASIE VITRAGE. Met prachtig. É— ■ >.:tt f|| A fl fl A fl fl ingewevendessin. Afgewerkt

’* W met loodveter.IÖO cm hoog, perOoch niet duurdoen.^fw^ (Dat doen we trouwens ËH
ür'39?smet andere merken (pk niet.) gp

100% synthetisch '^ .Üpl |Atii__i__ia.j-B» \l notorvermogen max,

mpwCAfy-re e" C "4»^_r^ w/ici■__.___«„.rM^ur-c,.;.,, rff_^N P? H zwenkendneuswiel. m 1 IwIVr1!meter^g^:- ~T V " waERHANDSCHOENEN. *I AA fl / I ik Zulgkrachtregelaar # 1

_F _^*<-^^^^S « f m "*, €^J philipst-/ 9QO—I aB3
GRASTAPUT.IOOcm 116"1 P' BS^KÉ M o^"_£^ ♦--r.:^Ë£SEl|. kiSl 050 mAmA KOPPEN EN SO.OTELS.perstrekkende meter. HA___^__fl 7. _H__l__BH_______.H Aardewerkmet bloemdekor. \J-

100% synthetisch. In diverse In vele kleuren en dessins. LAMPENPAKKET. Normaal IL A^l^ -» 15'kleuren. MEENEEMPRUS MEENEEMPRIJS per strekkende mat, grote fitting E-27.2x25, S | U^>
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kleuren. Sensatieprijs! A §1 '
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MBB gaat om
toestemming
fusie vragen

JNCHEN - Het Westduitse lucht-
ruimtevaartconcern Messersch-

tt-Boelkow-Blohm (MBB) zal
menkort naar de minister van
■onomische Zaken, Helmut
'Ussmann, stappen om hem te
*.gen de fusie tussen MBB en
limler-Benz toe te staan. Alléén
minister kan het verbod, dat het

telbureau onlangs heeft uitge-
roken over de fusie, ongedaan
6ken.
PB is van mening dat de deelne-
>ng van Daimler, het grootste in-
'striële concern van de Bondsre-
'bliek, in het nationale belang is.
? de hele wereld is de lucht- en
irntevaartindustrie van een derge-
ke grootschaligheid die nu ook in

'■ Bondsrepubliek wordt nage-
reefd, aldus de verklaring van
88.
Dvendien kan het samengaan van
aimler en MBB het nationale uit-
lngspunt en het concurrentiever-
°gen van de Bondsrepubliek ver-
deren en zodoende ook de conti-
""ïteitvan een eigen lucht- en ruim-
vaartindustrie verzekeren, zo ver-
aarde MBB.

Motie
Met de besluiten heeft het kabinet
deKamer en de organisaties in mid-
denstand en landbouw tegemoet
willen komen. Eerder vroeg de Ka-
mer door het aannemen van een
motie-De Vries-Voorhoeve (CDA,
WD) om extra geld voor de land-
bouw. Met middenstand en land-
bouw was enkele weken geleden
overeen gekomen de KST om te
vormen, zodat deze meer terecht
zou komen bij kleine bedrijven.
Op dit moment voorziet de KST in
een premie uiteenlopend van 0,25
tot 6 procentvoor investeringen tus-
sen f 2900 en f 1,145 miljoen. In de
nieuwe opzet wordt het maximaal
te steunen investeringsbedrag ge-
halveerd. Door de speciale attentie
die aan kleine bedrijven wordt be-
steed gaat de investeringspremie
feitelijk omhoog van 6 procent nu
naar circa 8 procent. Het is de be-
doeling dat de nieuwe opzet met in-
gang van 1990 wordt ingevoerd.

Sterke groei
CPMG Klynveld
MSTERDAM- VoorKPMG Klyn-
&ld (maatschap van accountants,rSanisatie- en belastingadviseurs)

' 1988 een goed jaar geweest. In
887 bracht zij de grootste organisa-
e ter wereld op het gebied van ac-
Du ntancy en raadgeving op de
en. Vorig jaar is deomzet van het

'ederlandse deel met tien procentogenomen van f413 miljoen tot
*55 miljoen. Dat blijkt uit het
teandag gepubliceerde „Jaarbeeld
r" van de groep. Dit jaar zal de
ïens van f 0,5 miljard naar ver-
achting worden overschreden.
'an de omzet kwam met ruim f 300
jojoën (tegen f287 miljoen over
"87) tweederde voor rekening van
* accountancy. Het aantal mensen
JJ de Nederlandse KPMG-organi-
&tie groeide van 2780 tot 2976. Alle

hebben bijgedra-
ai aan de stijging van de omzet,
'e wereldomzet van KPMG in het
'Oekjaar tot en met 30 september jl.
leeg met 20 procent van 3,3 tot 3,9
biljard dollar, waarvan ook weer

voor rekening van de ac-
countantsdiensten kwam. Het aan-
bel van Europa in de omzet be-
joeg 44 procent. Het aantal men-en in de groep steeg van 59.700 totü-700.

beurs-overzicht

Uit evenwicht
AMSTERDAM - De dreigende valvan het kabinet heeft maandag de

effectenbeurs be-
hoorlijk uit het lood geslagen. Al
directbij de opening boden veront-
■"Uste beleggers hun stukken aan,
gevolgd door aanbod vanuit de op-
«ebeurs. Dat aanbod viel in een

waar bijzonder weinig vraag
J^as, met als gevolg dat de aande-
lenkoersen met guldens tegelijk
helderden. Op de obligatiemarkt
v erloren de belangrijkste staatsle-
ningen enkele dubbeltjes.

Jft de nerveuze markt reageerden
handelaren zeer uiteenlopend op
de gebeurtenissen. Enkelen noem-den de mogelijk val van het kabi-
net een ramp voor debeurs, die al-leen maar groter zou worden alsbuitenlandse beleggers zich op het

zouden gaan wagen,
"baandag was dat nog niet het ge-
yal omdat vrijwel alle beurzen el-ders in Europa waren gesloten in
yerband met de viering van 1 mei.

meenden echter dat bui-
tenlandse vraag juist voor wat
Veerstand in de markt had kunnen
2orgen en noemden deTeactie van

beleggers overdreven. Hoewel
legen het einde van de beursdag
°ok Wall Street nog een duit in het
*akje deed door een fors lagere
opening veerde de stemmingsin-
dex in het laatste uur toch 0,3 punt
°P tot 177,6. bat was nog altijd 6,6
{Hint beneden het slot van vrijdag.
"e totale omzet kwam uit op f 1,5
biljard, waarvan f 895 miljoen in
aandelen.

Mestbank: boeren
zijn nu trouwe

mestboekhouders
ASSEN - Uit cijfers van het Bureau
Heffingen, de zogenoemde 'Mest-
bank' in Assen blykt dat de Neder-
landse boeren in snel tempo trouwe
mestboekhouders zijn geworden.
Ruim 48.000 van de 50.000 veehou-
ders in ons land hebben de gege-
vens over de mestproduktie dit jaar
op hun bedrijven al opgestuurd. De
Mestbank is uitermate tevreden.
„We boeken een beter resultaat dan
de Belastingsdienst", meldt hoofd
van de inspectiedienst, drs. G. Ver-
steijlen.
Een jaar geleden was de Mestbank
nog het doelwit van woedende boe-
ren, die te hoop waren gelopen te-
gen de nieuwemestregeling van mi-
nister Braks. Daarin is bepaald dat
veehouderijen die jaarlyks meer
mest produceren dan het vastgestel-
de maximum van 125 kilo fosfaat
per hectare, daarvoor moeten beta-
len. Om de hoogte van deze heffing
te kunnen bepalen dienen de boe-
ren nauwkeurig allerlei relevante
gegevens (grootte van het bedryf,
aantal dieren)bij te houden en op te
sturen naar het Bureau Heffingen.
Inmiddels is er volgens Versteijlen
een zekere gewenning onder de
boeren opgetreden.

Koersen
kelderen

AMSTERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs reageerde
gisteren krachtig op een even-
tuele kabinetscrisis. De hoofd-
fondsen noteerden aanzienlijk
lager.

Internationals als Koninklijke
Olie, Unilevér, Akzo, Hoogo-
vens holden met guldens ach-
teruit. Daarentegen trok de
beurs van Tokio zich weinig
aan van de dreigementen van
de WD-fractie. De Nikkei-in-
dex ging met bijna 80 punten
omhoog tot het zoveelste re-
cord van 33.793 punten.

" Onder het bord met dalen-
de koersen deden de beurs-,
handelaren in Amsterdam
hun werk op de vloer.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 102,00 100,30
Ahold 110,30 107,30
Akzo 153,00 d 149,80
A.B.N. 44,00 41,80 d
Alrenta 161,00 161,00
Amev 49,80 48,70
Amro-Bank 79,10 78,00
Bols 140,80 139,60
Borsumij W. 155,70 146,50
Bührm.Tet. 73,70 70,10
C.S.M.eert. 64,90 63,30
Dordtsche P. 255,00 250,50
DSM 126,10 122,60
Elsevier 71,70 68,00
Fokker eert. 41,00 40,50
Gist-Broc. c. 36.60 35.60
Heineken 118,50 d 116,30
Hoogovens 105,60 100,80
Hunter Dougl. 110,00 106,00
Int.Müller 96,00 92.20
KBB eert. 82,40 79,50
KLM 47,00 46,10
Kon.Ned.Pap. 60,40 57,60
Kon. Olie 136,80 134,80
Nat.Nederl. 64,10 62,90
idem div'B9 62,20 61,00
N.M.B. 231,50 224,00
Nedllóyd Gr. 412,50 397,00
Nijv.Cate 100,30 95,80
Océ-vdGr. 316,00 300,00
Pakhoed Hold. 146,50 141.50
Phiüps 37,50 36,20
Robeco 103,70 103,70
Rodamco 163.70 163,90
Rolinco 101,50 101.40
Rorento 61,70 61,60
Stork VMF 35,10 32,80
Unilevér 135,50 132,00
Ver.Bezit VNU 105,00 99,00
VOC 50,40 46,40
Wessanen 82,40 78,50
WoltKiuwer 178,00 172,80

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 71,60 71,20
ABN Beleg.f. 55,60 54.00
ALBEFO 52,30 52.30
Aldollar BF $ 20,90 20.80Alg.Fondsenb. 232.00 230.00
AllianceFd 11,30 11,30
Amba 44,40
America Fund 295,00 295,00
Amro A.in F. 92,20 92,40
Amro Neth.F. 74,50 73,20
Amro Eur.F. 68,90 69,40
Amvabel 97,60 98,40
AsianTigersFd 60,20 60,70
Bemco Austr. 60,00 60.50
Berendaal 109,00 108,00Bever Belegg. 27,30 27,00
BOGAMIJ 110.50 110.50Buizerdlaan 40.00 40,80Delta Lloyd 39,50 39,70
DP Am. Gr.F. 24,30 24,10
Dp Energy.Res. 33,50 34.10
Eng-H011.8.T.1 10,60 10,60

EMF rentefonds 71,60 71,60
Eurinvest(l) 110,00 110,00'
Eur.Ass. Tr. 6,00 5,90
EurGrFund 56,50 55,70
Hend.Eur.Gr.F. 184,00 184,40
Henderson Spirit 74,00 73,90
Holland Fund 70,50 69,00
Holl.Obl.Fonds 121,80 121,80
Holl.Pac.F. 110,00 110,00
Interbonds 563,00 563,00
lntereff.soo 37,80 38,10
Intereff.Warr. 285,50 287,00
Japan Fund 47,20 47,20
MX Int.Vent. 63,20 62,80
Nat.Res.Fund 1415,00 1415,00
NMB Dutch Fund 36,50 35,50
NMB Oblig.F. 36,40 36,30
NMB Rente F. 102,40 102,30
NMB Vast Goed 39,00 39,20
Obam, Belegg. 204,20 204,80
OAMF Rentef. 14,95 14,95
Orcur.Ned.p. 46,00 46,00
Pac.Prop.Sec.f. 50,70 50,50 a
Rabo Obl.div.f. 50,30 50,30
Rabo Obl.inv.f. 75,30 75,30
Rentalent Bel. 1354,50 1354,00
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 105,00 105,00
Sci/Tech 18,20 18,00
Technology F. 16,70 16,70
Tokyo Pac. H. 266,00 266,00
Trans Eur.F. 73,50 72,00
Transpac.F. 571,00 570,00
Uni-Invest 119,00 118,00
Unico Inv.F. 82,50 82,40
Unifonds 28,10 28,00
VastNed 117,70 117,70
Venture F.N. 43,20 42,80
VIB NV 84,80 85,00
WBO Int. 76,80 76,80
Wereldhave NV 204,90 204,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 103.30 102,60
3/2 EngWarL 36.90 36.90
Wi EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 33.00
Amer.Brands 67,70 67,50
Amer. Expres 32,40 32,40
Am.Tel.& Tel. 34,90 35,00
Ameritech 56,20 56,80
Amprovest Cap. 128,00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 29,30 29.10
AU. Richf. 92,00 91,50
BAT Industr. 5,50 5,40
Bell Atlantic 81.90 83,30
BellCanEnterpr 36.80 37,50
BeU Res.Adlr 1,08
Bell South 45,00 45,30
BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,00 22.50
Boeing Comp. 76,50 75.60

Chevron Corp. 53,75
Chrysler 23,80 23,50
Citicorp. 30,10 30,10
Colgate-Palm. 50,10 49,50
Comm. Edison 33,70 34,00
Comp.Gen.El. 417.00
Control Data 20,00 19,70
Dai-IchiYen 3330,00 3330,00
Dow Chemical 94,80 94,70
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 47,70 47,80
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 250,00
Exxon Corp. 43,25 43,00
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 24,55
Ford Motor 48,00 47,60
Gen. Electric 48,50 48,90
Gen. Motors . 41,70 41,50
Gillette 38,60 38,80
Goodyear 49,50 50,50
Grace & Co. 32,00
Honeywell 71,00 b 72,50
Int.Bus.Mach. 114,90 113,20
Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,60
ITT Corp. 58,10 58,50
Litton Ind. 82,70 82,50
Lockheed 46,00 45,50
Minnesota Mining 71,00 71,00
Mobil Oil 51,20 50,50
News Corp AusS 12,00 12,40
Nynex 73,50 74,60
Oce.Petr.Corp 27,20 27,00
Pac. Telesis 37,50 38,20
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 46,80 48.10
Philip Morris C. 127,60 126,00
PhiU. Petr 23,50 23,50d
Polaroid 38,00 38,50
Privatb Dkr 286,40 286,30
Quaker Oats 55,50 55,50
RJR Nabisco 85,00 85,00
St.Gobin Ffr 595,00
Saralee 51,00 51.00
Schlumberger 39,90 39,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 46.50 44.30
ACF-Holding 54,50 52,00
Ahrend Gr. c 300,00 284,00
Alg.Bank.Ned 44.80 41,30d
Asd Opt. Tr. 24,70 24,40
Asd Rubber 8,60 8,30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 92,10 90,50
Aut.lnd.R'dam 75.00 75,00
BAM-Holding 398,00 385,00a
Batenburg 101,00 95,00
Beers 129,50 128,30
Begemann 108,00 107,00
Belindo 374,00 372,50
Berkels P. 6,70 6,40
Blyd.-Will. 24,00 23,60
Boer De, Kon. 430,00 424,00
de Boer Winkelbedr. 65.30 65,00
Boskalis W. 16,80 16.30
Boskalis pr 13,25 12,50
Braatßouw 1020,00 1010,00

Burgman-H. 3050,00b3300.00 a
Calvé-Delft c 896,00 862,00
Calvépref.c 5075.00 4900,00
Center Parcs 82,00 77,50
Centr.Suiker 64,00 63,10
Chamotte Unie 13,00 12,90
Chamotte div.B9 12,50 12,40
Cindu-Key 114,00 110,00
Claimindo 366,00 364,00
Cred.LßN 83,50 82,50
Crownv.G.c 110.00 110,00
Desseaux 217,00 210,00
Dordtsche pr. 253,00 248.00
Dorp-Groep 53,00 d 52,10
Econosto 243,00 237,20
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 50.00 49,00
Eriks hold. 380,00 368,00
Frans Maas c. 73.40 70,90
Furness 127,00 123,00
Gamma Holding 81,00 77,00
Gamma pref 6,20 6,10
Getronics 27,20 25,50
Geveke 41,30 39,00
Giessen-de N. 247,00 233,00
Goudsmit Ed. 257,50 250,00
Grasso'sKon. 93,00 91,00
Grolsch 122,00 122,00
GTI-Holding 187,00 183,00
Hagemeyer 91,90 87,50
H.B.G. 207,00 203,50
HCS Techn 17,50 e 16,90
Hein Hold 99,00 d 96.00
Hoek's Mach. 190,00 184.00
Holdoh Hout 790,00 770,00
Holec 28,70 30,00
H.A.LTr. b 1615,00 1600,00
HoU.Am.Line 1620,00 1600,00
Heineken Hld 99,00 d 96,00
Holl.SeaS. 1,58 1,50
Holl. Kloos 425,00 413,00
Hoop en Co 13,40 13,40
Hunter D.pr. 4,00 5,05
ICA Holding 19,00 18,80
IGB Holding 59,50 57,00
IHC Caland 27,10 26,90
Industr. My 193,00 189,50
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 41,80 39,50
Kempen Holding 15.50 15,30
Kiene's Suik. 1297,00 1297,00
KBB 83,50 80.20
Kon.Sphinx 107,00 99,00
Koppelpoort H. 283.00 279.00
Krasnapolsky 165.00 161,00
Landré & Gl. 58.40 57,20
Macintosh 54,00 51,50
Maxwell Petr. 685.00 670,00
Medicopharma 78,70 75,00
Meüa Int. 7,30 7,30
MHV Amsterdam 24,00 24,00
Moeara Enim 1179,00 1130,00
M.Enim 08-cert 15100,00 14700,00
Moolen en Co 31.70 31,70
Mulder Bosk. 50,50 49,80
Multihouse 11,20 11,00
Mynbouwk. W. 461.00 461,00
Naeff 225,00
NAGRON 49,00 49,20

NIB 546,00 546,00
NBM-Amstelland 19,80 19,10
NEDAP 310,00 305,50
NKF Hold.cert. 357,00 d 348,50
Ned.Part.Mij 38,40 36,80
Ned.Spnngst. 9750.00 9750,00
Nont 742,00 730,00
Nutricia 248,50 244,00
Nijverdal
Omnium Europe 17,90 17,90
OrcoBank c. 82,00 79,60
OTRA 647,00 645,00
Palthe 136,00 136,00
Polynorm 100,30 98170
Porcel. Fles 138,00 137,00
Ravast 57,80 55,50
Reesink 68,50 67,00
Riva 55,80 54,50
Riva (eert.) 55,20 55,20
Samas Groep 73,50 70,00
Sanders Beh. 91,00 90,00
Sarakreek 31,50 31,00
Schuitema 1600,00 1570,00a
Schuttersv. 127,50 125,00
Smit Intern. 42,00 40,00
Stßankiers c. 28,60 27,40
Stad Rotterdam 152,80 147,00
TelegraafDe 498,00 488,00
Text.Twenthe 255.00 250.00 d
Tulip Comp. 66,80 64,10
Tw.Kabel Hold 173,10 161,00
Übbink 109,00 103,00
Union Fiets. 16,60 16,40
Ver.Glasfabr. 301,00 285,00
Verto 75,50 75,50
Volker Stev. 69,00 64,00
Volmac Softw. 67,00 d 65,00
Vredestein 18.30 18,20
VRG-Groep 67,00 62,00
Wegener Tyl 212,00 208,00
West Invest 30,20 30,00
Wolters Kiuwer 177,80 172,50
idem div 89 175,50 171,00
Wyers 53,50 52,00
Sears Roebuck 45,70 45,80
Sony(yen)
Southw. Bell 47,80 48,00
Suzuki (yen) 911,00 920,00
Tandy Corp. 44,70 44,30
Texaco 53,75 54,00
Texas Instr. 39,90 39,50
TIPEur. 1,99 1,95
ToshibaCorp. 1210.00 1220,00
Union Carbide 31,00
Union Pacific 70,50 70,30
Unisys 25,75 24,80
USX Corp 34,50 34,00d
US West 64,30 65,00
Warner Lamb. 87,80
Westinghouse 57,50 57,70d
Woolworth 53.00 d 52,70
Xerox Corp. 67,60 67,30

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,00 53,00
Am. Home Prod. 187,00
ATT Nedam 72,80 73,00
ASARCO Ine. 55,00 55,00
Atl. Richf. 197,00 197,00

Boeing Corp. 160,00 157,50
Can. Pacific 38,00 39,00
ChevronCorp. 111,50
Chrysler 48,00 48,00
Ciücorp. 62,20 62,10
Colgate-Palm. 104,50 105,00
Control Data 40,00 39,00
Dow Chemical 198,50 199,00
Eastman Kodak 98,00 99,00
Exxon Corp. 88,50 88,50
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 101,00 101,00
Gen. Motors 175,50 175,50
Gillette 79,50 80,50
Goodyear 102,50 104,00
Inco 61,50 62,00
1.8.M. 234,00 235,50
Int. Flavors 108.00
ITTCorp. 120,50 122,50
Kroger 21,00 21,00
Lockheed 97,00 94,00
Merck&Co. 140,50 d 141,00
Minn. Min. 148,00
Pepsi Co. 96,00 97,00
Philip Morris C. 270,00 265,50
PhiU. Petr. 47,50 47,50
Polaroid 73,00 73,50
Procter & G. 195,00
QuakerOats 113,00 d 109,00
Schlumberger 82,50 82,00d
Sears Roebuck 95,00 94,50
Shell Canada 79,00 78,50
Tandy Corp. 93,00 92.50
Texas Instr. 83,50 83,50
Union Pacific 146,00
Unisys Corp 54,50 52,00
USX Corp 70,50 71,50
Vanty Corp 4,20
Westinghouse 120,50 123,50
Woolworth 112,00 111,00
Xerox Corp. 137,00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 552,00
Dresdner B. 325.00
HiUchi(soo. 1400,00 1400,00
Hoechst 302,00 302,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
NesUé 7550,00
Siemens 532,00

Warrants
Akzo 38,90 36,20
AMROwarr. 1,75 1,60
Bogamij 5,80 5,70
Falcons Sec. 19,00 17,90
Honda motorco. 2240,00 2240,00
K.L.M. 85-92 153,00 145,00
Philips 85-89 8,40 7,60
St.Bankiers a 1,10 1,10
St.Bankiers b 2.80 2,80

Euro-obligaties & conv.
101/. Aegon 85 100,00 100,00

I Aegon warr 12,40 12,40

10 > _ ABN 87 98.25 98,25
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10AmevBs 100.75 100,75
11 Amev 86 96,25 96,25
14'/4AmroB7 9735 97,25
13 Amro-BankB2 100.50 100.50
lOV2 Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 96,75 96,75
5% Amro 86 99.00 99,00
Amro Bank wr 22,00 21,50
Amro zw 86 67.70 67,25
9 BMH ecu 85-92 99,50 99,50
7 BMH 87 95,00 95,00
IOVaEEG-ecu 84 100,40 100,40
9^EIB-eeu 85 101,50 101,50
12/2 HlAirl.F 91,50 91,50
12 NIB(B) 85-90 101,50 101,50
11V4NGU83 101,50 101,50
10NGU 83 100,00 100.00
2/4 NMB 86 83,20 83.30
NMB warrants 68.90 65.50
B*4 Phil. 86 94,75 94.75
63/4 Phil.B3 94,75 94.75
11 Rabo 83 100.00 100.00
9Rabo 85 102,00 102,00
7 Rabo 84 103.75 103.75
12/4Unil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredere aand. 6,00 6,00
Bredere eert. 4,50 4,70
11 Bredere 1,50 3,00 b
Breev. aand. 12,50 12,50
Breev. eert. 11,80 11,80
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,40 1,40
7/8RSV 69 92,00 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 20.10 20,10
Berghuizer 70,00 68,00
Besouw Vanc. 52.00 48,50 d
CB Oblig.F.l 99,40
CB Obhg.F.2 99,50
CB Oblig.F.3 99.60
De Drie Electr. 29.30 28,60
Dico Intern. 119,00 115,00 a
DOCdata 37,50 36,00
Geld.Pap.c. 105.50 d 100.00
Gouda Vuurv c 87.50 87,50
Groenendijk 36,90 35,00
Grontmij c. 155,50 147,00 d
Hes Beheer 295.00b 286,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 5,10 5.00
Infotheek Gr 31,00 28,90
Interview Eur. 8.00 7,40
Inv. Mij Ned. 59.00 58,00
KLM Kleding 33.50 32.50 a
Kuehne+Heitz 34,00 33.30
LCI Comp.Gr. 42.20 41,90
Melle 260.00 e 259,00
Nedschroef 100.00 98,00

NewaysElec. 11,30 11,20
NOG Belfonds 29,80
PieMed. 11.90 e 11,90
Poolgarant 10.15 10.20
Simac Tech. 20.50 18.70
Text Late 7.30 7,10
VerkadeKon. 250.50 244.00 a
Weweler 98.30 95,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jul 150.00 985 7.80 5,70
akzo c jul 160.00 540 3.10 1,80
akzo p jul 150,00 442 2,80 4,70
dsm c jul 125,00 848 5,80 3,60a
coc c mei 285,00 1245 15,00 7,00.1
coc c mei 290,00 744 11.00 4,80
coc c mei 295,00 1819 7,00 3,00'
coc c mei 300,00 1631 4,60 1.60'
coc c jun 295,00 559 10.20 5,20b
coc c jul 285,00 435 19.20 11,00b
coc p mei 280,00 658 0,70 2,40
coc p mei 290,00 1660 1,70 6,50
coc p mei 295,00 824 3.00 9.00
coc p mei 300.00 567 5,00 13,00
coc p jun 280,00 532 1,70 4,60
coc p jun 290,00 854 3.20 8,00
coc p jul 290.00 1648 5.00 9.00
coc p jul 295.00 444 7.50 13.00
hoog c jul 95,00 1068 11.80 830
hoog c jul 100,00 1984 8.60 530
hoog c jul 105,00 1156 5.90 3.80
hoog c jul 110,00 678 430 2.60
hoog c okt 100,00 455 12.00 9,50
hoog p jul 100,00 474 5,00 7,80
kim c jul 45,00 437 3,50 2,70b
kim c 092 55,00 451 5,20 4.60
knp c jul 60,00 468 4,00 230
nip p nov 97.50 500 0.90 a 0.70
natn c okt 70,00 1027 130 1,10
natn p jul 60,00 444 I,loa 130
natn p okt 65,00 444 430 5,50
phü c jul 35,00 673 3,80 2,80
phil c jul 40,00 863 1.10 0,70
phil c okt 40,00 467 2,40 a 1,70
phil p jul 40,00 472 3,00 4,10
olie e jul 130,00 726 730 5,80
ohe e jul 140,00 576 2,50 1.60
olie c okt 140.00 445 3,90 3.00
ohe c jan 140,00 541 6,00 5,10
olie c 091 105.00 1842 33.30 30,50
ohe c 092 135,00 572 15,80 1530
olie p jul 130.00 416 2.30 3,70
olie p jan 130.00 503 5,50 7,00
ohe p 091 105.00 1815 430 5.00
unil c jul 130,00 608 6.10 4,70
umi c jul 140,00 639 2,00 1,50
unil p jul 130.00 669 230 4,40
voc c jul 45,00 814 6,10 3,70
voc c jul 50,00 462 3,50 1,90

aflaten g=bieden+ei-dn.
b=bieden b^laten-ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+b
d=ei-di¥.dend I=gedaan+g
e=gedaan 1- bieden «k=slotkoers vorige dag
t=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Kleine bedrijven krijgen belastingaftrek

Bezuiniging op
investeringssteun
EN HAAG - Het kabinet heeft besloten 50 miljoen gulden te
zuinigen op een investeringssubsidie voor kleine bedrijven,

' zogenaamde kleinschaligheidstoeslag. Het geld gaat naar de

' Problemen geraakte akkerbouwers.

! KST zal, zo besliste het kabinet,
worden van een subsidie in

h fiscale maatregel die erin voor-
st dat bedrijven die investeren

arvoor een belastingaftrek krij-
n.

De nieuwe KST zal zo werken dat
ondernemingen die tot f 512.000 in-
vesteren gebruik kunnen maken
van de aftrek. Daarnaast wordt de
regeling zo opgezet dat f 150 mi^oen
van de f 650 miljoen die voor de
KST over blijft, by de echt kleine
bedrijven terecht komt.

Ritsenfabriek
naar Duitsland

WINSCHOTEN - De directie van
de ritsenfabriek Optilon in Win-
schotenzal vrijdag de definitieve
ontslagbrief zenden aan 25 van
de 56 werknemers. Het bedrijf
gaat haar produktie van ritsen
binnenkort verplaatsen naar
Duitsland, waardoor een groot
deel van het personeel overbodig
wordt. De verkoop-organisatie
en de administratie blijven in
Winschoten gehandhaafd.

Directie en personeel hebben
een maand de tijd gehad om de
voormelding van de collectieve
ontslagaanvraag bij het Ge-

westelijk Arbeidsbureau onge-
daante maken.Dat is niet gelukt.
De termijn van die voormelding
eindigt donderdag 4 mei.
De vakbond FNV blijft de ont-
slag-aanvraag van Optilon in alle
toonaarden bestrijden. „Het is
belachelijk dat het bedrijf haar
activiteiten op ongeveer 60 kilo-
meter afstand wil voortzetten,
net over de grens. Ik zie niet in
wat ze daar meer bereiken", al-

dus bestuurder J. Wolthers.
Over een mogelijke overstap van
personeel naar de Duitse vesti-
ging van Optilon, is Wolthers
duidelijk. „Onmogelijk. In de
eerste plaats is de reisafstand te
groot en ten tweede liggen de lo-
nen in Nederland beduidend ho-
ger".
De ritsenfabrikant Optilon teldein de jaren zestig ongeveer 400
werknemers. Sinds dietijd is tal-
rijke medewerkers een gedwon-
gen ontslag aangezegd. Veel ar-
beiders van Optilon hebben er
een 'arbeidsverleden' liggen van25 tot 30 jaar.

WPP wil Ogilvy
NEW VORK - Het Britse reclame-
concern WPP Group wil zyn Ameri-
kaanse branchegenoot Ogilvy
Group overnemen. Het bedrrjf heeft
daartoe een bod uitgebracht van 45
dollar per aandeel, in totaal 661,5
miljoen dollar. De twee onderne-
mingen hebben dit zondag bekend-
gemaakt.
Ogilvy reageerde niet enthousiast
op het bod dat WPP-topman Martin
Sorell per brief heeft uitgebracht.
Volgens Ogilvy „komt het bod van
WPP zakelijke logica tekort".
,De directie van Ogilvy is lang van
mening geweest dat Ogilvy zijn spe-
ciale kwaliteiten en vaardigheden in
het belang van zijn aandeelhouders,
klanten en werknemers het beste
kan benutten door te opereren als
een onafhankelijke onderneming",

aldus topman Kenneth Roman. De
directie zal het bod „te zijner tijd"
bestuderen. Verder heeft het bod
een zwakke financiële basis, aldus
Roman
WPP en Ogilvy behoren tot de
grootste reclamebureaus ter wereld.
Tot de klantenkring van WPP kun-
nen gerenomeerde bedrijven als Ci-
ticorp, Kodak, Nestlé en Pepsico
worden gerekend. Ogilvy heeft on-
der meer Unilevér, Polaroid en
American Express als vaste klant.
Ogilvy had vorig jaareen omzet van
5,6 miljard dollar. Het concern heeft
een vestiging in Nederlanden in bij-
na alle andere Europese landen. In
Nederland werd 275 miljoen gulden
omgezet. WPP is in Nederland ver-
tegenwoordigd door het reclamebu-
reau PPGH en boekte hier een om-
zet van 210 miljoen gulden.

DMV Campina
verkoopt slachterij

VEGHEL - De zuivelonderneming
DMV Campina zal de kalverslach-
terij Vitelco in Den Bosch verkopen
aan de Euro Agri Group (EAG) te
Epe, die Vitelco wil moderniseren
en dit bedrijf ziet als een aanzet tot
een Europees netwerk van elkaar
aanvullende vleesverwerkende be-
drijven. De investeringsmaatschap-
pij Gilde Venture Fund steekt daar-
toe geld in EAG.
DMV Campina en Gilde Venture
Fund maakten bekend, dat de over-
neming geen gevolgen zal hebben
voor de 92 werknemers van de
slachterij, die een capaciteit heeft
van 120.000kalveren per jaaren een
omzet haalt van f 150 miljoen per
jaar. De slachterij past niet meer
goed in de activiteiten van DMV
Campina, die ook eerder al belan-
gen in de sector van de contract-
mesterij afstootte.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin
gen goud en zilver op 01-05-1989 on
14.00 uur bij de fa. Drijfhout.
Goud: onbewerkt ’ -.—’ -.— (geslo
ten); vorige ’ 25.700-/ 26.200; bewerkl
mSffhir- (Besloten,; vorige

Zilver: onbewerkt ’ — - ’ — (geslo.
ten): vorige ’ 355-/415; bewerkt ver-
koop’ —(gesloten); laten, vorige ’ 46C
laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,07 2,19
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,73 1,85
Duitse mark(lOO) 110,75 114,75
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 155,75 160,75
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,25 128,75
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,55 32,05
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,24 1,44
Finse mark (100) 48,75 51.75
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,12675-12925
Brits pond 3.5775-5825
Duitse mark 112,785-835
Franse franc 33,345-33,395
Belg. franc 5,3885-3935
Zwits. franc 126,425-475
Japanse yen 159,01-159,11
Ital. lire 15,400-450
Zweedse kroon 33,255-33,305
Deense kroon 29,000-29,050
Noorse kroon 31,075-31,125
Canad. dollar 1,79175-79425
Oost. schill 16.0350-0450
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,8160-8260
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,6875-6975
Hongk.dollar 27,30-27,55
Nieuwz.dollar 1,3025-3125
Antill.gulden 1,1775-2075
Surin. gulden 1,1775-2175
Saudische rial 56,65-56,90
Ecu gulden 2,3430-3480

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001
algemeen 239,50 233,90
id excl.kon.olie 224,50 218,10
internationals 244.40 239,60
lokale ondernem. 234,40 227,60
id financieel 174,80 171,50
id niet-financ. 291,80 281,80
CBS-Herbeleggingsindex 11983=100)
algemeen 190,30 185.7C
id excl.kon.olie 185,30 179.7C
internationals 188,70 185.0C
lokale ondernem. 194,50 188.5C
id financieel 140,00 136,6(
id niet-financ. 248,40 236.9C
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 184,20 177,6Cinternation 187,20 181,80
lokaal 183,70 176,80
fin.instell 146,50 142,70alg. banken 144,50 139,80verzekering 147,50 144,70
niet-financ 195,60 187,90
industrie 183,10 176.10transp/opsl. 236,10 225,90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefoniscl
avondverkeer kwamen gisteravond d<
volgende koersen tot stand (tussei
haakjes de laatste notering van die
zelfde dag):
Akzo 149,50-150,00(149,80)
Kon.Olie 134,60-135,40(134,80)
Philips 36,10-36,30 gl (36.20)
Unilevér 131,80-132.20(132,00)
KLM 46,00-46,10(46,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden 'van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2402.49 1137.29 191.68 920 86
Hoogst 2420.45 1143.76 193.58 927.55
Laagst 2390.03 1128.40 190.73 915.38
Slot 2414.96 1136.64 192.80 924.13
ÜÏSf« "384 -615 +°59 193

(ADVERTENTIE)

75~
Zakelijk

In ons jubileumjaar
heeft ook dezakenlunch
een extrafeestelijk tintje.

"Menu d'Affaires".
elke dag wisselend,

f. 52,50 p.p.

Kom ervan genieten
wanneer u maar wilt.

_d&
®#

prinsQS Juliana
hotel mtaurant

Waar heerlijk eten een traditie Is.
Valkenburg a/d Geul- tel.:04406-12244

Dinsdag 2 mei 1989 "7

1 OPEN HUIS
8 MEI

j^tv^ - ent van arte vue"(om bi osmos Computer Center. In Heerlen.
f *W^*j**^" tt^^N V_s^V Cosmos viert een feestje. Voor tien jaar lang professioneel auto-

_f^\\^\\ïu_ \V* \ matiseren. Daarom zijn onze relaties van harte welkom opBen 9 mei
__&■ / \\l^\Y\\\l\ \ \ 'n Heerlen en op 10 en 11 mei in Valkenswaard.
<**i f \\\m^Aj*}J-.»^ Om aan tetonen dat uw bezoekwordt gewaardeerd iser voor onze
-5 f \Zr^o^^^tXJ*K. I relaties op deze dagen een leukeattentie gereserveerd.

l'li***"lVNfl S»*2*-p,l <-^ 1 Laat even weten of u komt. Telefoon 045-741222, vragen naar
\0 I^TS*^*^*'^ lS ’ mevrouw E. Blaauw.

&é^</i) COSMOS
V3y_^^--*^S£x COMPUTER CENTER

Vjv/Ufll \l_i\-V>^ In de Cramer, 6411 RS Heerlen
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i fgpiccolos
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip. van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de. krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

r Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist'gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.- Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.

[ Rubriek 'bedrijven, transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of

"banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per

) plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.

;ÜAÜe prijzen zijn exclusief B.T.W.
BS»--

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de

.opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 155599

Proficiat

Kommunikantje feliciteren?
'n bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, geboorte,

verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, en ga
zo maar door, mag best eens in de krant en wel in de

rubriek PROFICIAT van het Limburgs Dagblad.
U zult er plezier van hebben!

Goedemorgen

WAf f
Tante Liel

Gefeliciteerd met je
verjaardag. De Roelandtjes.

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.

Van Harte... geslaagd, over-
winning behaald of iets an-
ders FEESTELIJKS te vie-
ren? Voor pakweg twaalf
gulden staat uw felicitatie of
aankondiging in de rubriek
'Proficiat' van het Limburgs
Dagblad. Geef uw tekst op
bij een van onze kantoren. U
zult er plezier van hebben!

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00u.

SCHILDER kan nog schil-
derwerkzaamheden aan-
nemen. Tel. 045-271739.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
gave. Tel. 045-326574
b.g.g. 423699.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

Personeel gevraagd
Alleenstaande, oudere heer in Geleen-Zuid, vraagt

zelfstandige
hulp in de huishouding

voor alle voorkomende werkzaamheden, bij voork. op
dinsdag- en donderdagochtend.

Reacties onder tel. 04490-48578.

EIT Nederland BV
Hekerweg 41, 6301 RJ Valkenburg. Tel. 04405-2853.

zoekt voor haar diversen projecten:
Electromonteurs

Schriftelijke of telefonische sollicitatie te richten aan
bovenstaand adres.

Parkhotel Rooding in Valkenburg vraagt:

Receptionist M/V
moet direct beschikbaar zijn, variabele werktijden, event.

part-time. Sollicitaties uitsluitend telefonisch 04406-13241.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.). ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
DISK-JOCKEY en/of leer-
ling D.J. gevr. v. seizoen, tel.
04406-15323.
TUIN/KLUSJESMAN ge-
vraagd voor een aantal uren
per week. Alle voorkomende
werkzaamheden. Aanmel-
den tussen 17.00-18.00 uur,
Overbroekerstr. 82-84,
Hoensbroek.
Brouns Confectie, Kant-
straat 5, Übach o. Worms
vraagt met spoed ervaren
confectie-NAAISTERS voor

! dames- en kinderbovenkle-
; ding. Leerlingnaaisters van-
i af 16 jaar tevens thuisnaai-

sters met ruime confectie-
i ervaring. Tel. 045-322460

tussen 9 en 12 uur.

"Salon Bernard"
zoekt op zeer korte termijn

1e all-round dames- en
herenkapper M/V Inf:
De Heer Laarmans,
045-252492.

Wilt u snel een FIJNE
BAAN? Vast en zeker werk?
Kiezen uit meer dan 250
goede vacatures? Wordt
dan rijinstructeur (m/v). Na
drie maanden kunt u al echt
aan de slag. Nieuwe oplei-
dingen voor het enige er-
kende Kaderschooldiploma
starten binnenkort en Best
en Utrecht. Nu nog plaatsen
vrij: Bel voor gratis studie-
gids (ook 's avonds) Kader-
school:o499B-99425.
Leuke BARDAMES gevr.
Werktijden in overl. TEI.
04492-1873.
Gevr. WERKSTER 6 u. p.w.
dinsd. en dond. middag in
huisartsenprakt. te Heerlen.
Bet. volgens CAO tel. 045-
-720969.

Privéhuis Michelle heeft
plaats voor leuk MEUSJE.
Goede verd. 045-229680.
Gevraagd nette vrouwelijk
FRITUREHULP met erva-
ring, voor 4 dagen per week.
Tel. 10.00-13.00 uur 045-
-750483.
Voor nederlandstalig gebied
in België zoeken wij enkele
VERKOPERS(STERS) uit
Ned. Limburg voor onze on-
derhoudsprodukten. Goede
verdiensten voor personen
boven 20 jaar. Gratis ver-
voer, aangename werk-
sfeer, opleiding in bedrijf,
Belgisch verzekerd. Telef.
reacties tijdens kantooruren
op 09-32.11.227567.
Club Bubbles vraagt 2 leuke
MEISJES, hoge verd., hoog
gar. loon, intern mog. werkt.
in overl. 04490-42313.
De Valkenier vraagt voor di-
rect: MEDEWERKERS, M/V
geen vacantiewerk, t/m
10-9-'B9, Ift. 16-20 jr. Tel.
04406-12289.
Gevr. voor DISCOTHEEK:
Echtpaar voor reinigings-
werkzaamh., pers. aan-
melden na 19.00 uur, Wil-
helminapln. 17, Schinveld.

Dames- Herenkapster gevr.
32 uur, kapsalon MARIA
04498-53669.

Zoek je afwisselend en goed
betaald werk. Wil je eens
iets anders proberen? Je
bent nooit te oud om te le-
ren. We zoeken een leuke
VRIENDIN, die net als ons
isrvoor alles in,04490-45865
Met spoed gevr. ervaren
VOEGERS. Tel. soll. dage-
lijks van 18.00-20.00 uur.
Tel. 045-440479.
BUFFETHULP gevr. m/v
voor dagcafé in Heerlen 3
dagen p. w. brieven met foto
Br.o.nr. B-0654. Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Gevr. voor discotheek: Nette
BUFFETHULP met erv., tev.
glazenophaler. Pers. aan-
melden na 19.00 uur, Wil-
helminaplein 17, Schinveld
Met spoed FRITUREHULP
gevraagd, voor 15 uur per
week, leeftijd 18-35 jaar,
M/V. Bel tot 16.00 uur
04490-17975.
Wegens teveel werkzaam-
heden leuk MEISJE ge-
vraagd voor Escort. Tel.
045-213142.
BEZORG(STER) gevr. voor
ons ochtendblad in Nuth.
Tussen 05.30 en 07.00 uur,
aanmelden: Limburgs Dag-
blad, Rumpenerstraat 81,
Brunssum.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd in Heerlen of dir. omgeving

groot woonhuis met tuin.
Liefst met dubbele sanitaire voorzieningen

(niet noodzakelijk). Tel. 04928-1448.
Echtpaar met kind zoekt.
WOONRUIMTE va. 1 juni tot
plm. 1 nov. 1989. Tel.
085-256258.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te h. mooie BOYEN-
WONING met zonneterras
(60 m2) met 2 slp.k's mcl.
water, gas en licht, ’875,-
-p.mnd. Huursubs. mog. Tel.
045-452128.
HEERLEN-centrum etage
voor 1 pers., aanv. direct. Inl
045-710839.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te k. op goede lokatie in

Geleen
zeer groot herenhuis vrijst. momenteel in gebruik als be-
drijfspand, met ruime woning en parking. Direkt te aanv.,
vr.pr. ’ 255.000,-k.k. Kijkdag op afspraak. 04490-48077.

Informatiedagen in Landgraaf
dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei

van 16.00-20.00 uur
Landgraaf, Op de Kamp: Binnen 3 maanden te betrekken■premie-A woningen met een max. subsidievan ’ 44.000,-.
Ind.: woonk. ca. 37 m2tot 40 m2, mcl. open keuken, 3
slaapk., badk. met mogelijkh. 2e toilet. Nagenoeg alle wo-
ningen zijn voorz. van gar. Prijs ’ 145.064,- v.o.n. Netto

1 maandlast ca. ’ 560,-. Duizenden guldens besparing van
renteverlies door de snelle realisatie.

Pizzeria Mamma Mia,
Rossinipassage 23, Landgraaf-

Winkelcentrum Op de Kamp.
Inl. Stientra Makelaardij B.V.

Inl. 045-712255.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel: 045-
-728671.

Woningruil

Te ruil beneden duplex-
WONING. Oude Lgr. 148.
Tegen duplex woning omg.

"K'rade. Br.o.nr. B-0677, LD
Pb. 3100, 6401 PP Heerlen.

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Gemeubileerde kamer in
HEERLEN te huur. Tel. 045-
-722721.
Te huur kamer nabij centr.
KERKRADE. Tel. 045-
-452269 na 1800 uur 461870
Landgraaf, gem. ZIT/-
SLAAPKAMER liefst alleen-
st. 045-325769.

Gemeubileerde kamers te h.
Papperjans 40, HEERLEN-
Heerlerheide.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen

DE/MERBAU
ISPECI ALISTI—w
Kom kijken in Zuid Limburgs mooiste showroom

ramen en deuren
Kunststof en hardhout

uw specialist voor nieuwbouw en renovatie.
Showroom; Industriestraat 10-12

6466 GC Kerkade-West
Tel. 045-419273

Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-: helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. LAG.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
Te k. FORMAATZAAG, Al-
tendorf wagenlengte 2.5
mtr., 7V2 PK. Wandstelling-
en Fipro 3 gasheaters, For-; mido Bouwmarkt, Nijver-

; heidsweg 40, Maastricht., 043-614020.
ITe k. GARAGEKANTEL-
i DEUR. Kaalheidersteenweg
t 101, Kerkrade. Tel. 045-
-" 421193.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

l ! r 't Winkel & Kantoor, i ■

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiezers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686674.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de i

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met
meer dan 50% korting.

Emly handelondememing, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Bedrijven/Transacties

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,- Emly H.0., Handelstraat 34b, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Landbouw en Veeteelt
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

RENAULT STL, bwj. '81,
APK april '90, ’1.550,-.
045-720951.
RENAULT 20 TX, 2.2 ltr.,
'81, 5-drs, APK 1-90, 5-bak,
stuurbekr., centr. deurvergr.,
electr. ramen en schuifdak,
terkh., alum. velgen, mooie
auto ’ 2.650,-, 04490-
-23619.
Te k. Toyota COROLLA
coupé DX, bwj. 18-1-'80, i.z.
g.st. Vr.pr. ’3.250,-, 045-
-352647.
Te koop VW GOLF C diesel,
bwj. '82, APK 3-'9O, 045-
-728454.
Te k. Opel ASCONA bwj.
'87, div. extra's, 1e eig., pr.

’ 16.750,-, tel. 045-740061.
OPEL Commodore Berlina
2.5 S, bwj. t. '80, i.g.st. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade. Tel.
045-455432.
Te k. Opel ASCONA 16S
APK tot 12 mnd. '89, LPG,
vr.pr. ’ 950,-. Gouverneur-
str. 33 Heerlen.
Opel ASCONA 16S, bwj.
'80, LPG, alarm, APK '90,
’2.750,-, Caumerstr.l3,
Terwinselen, 045-413287.
Te k. Opel KADETT city,
bwj. '77, t.e.a.b. Benzenra-
derweg 93, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 505 met
LPG, i.z.g.st. ’3.750,-, Be-
neluxlaan 149, Geleen.

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met "
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat -Ronda 1.7 GL D '87 en '85.
Seat Ronda 1.5 GLX '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88. ESeat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Su-
baru 1800 GL Autom. '85.
Subaru 1800 GL '85 en '81. _
Subaru 1300 '86. Talbot So-
lara 1.6 GLS '81. Mazda
1300 '76. Mazda 323 '81 en
'79. Lada 2105 GL '82. Fiat
127 '80. Fiat Ritmo D '80.
Austin Allegro '78. Sunbeam
1000 '79. Saab 99 '76. To- -yota Corolla coupé '79. Dat-
sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Inruil
en financiering mogelijk.
Donderdags koopavond.

Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wijkomen..
045-422610, ook 's-avonds.

Luxe PERSONENAUTO'S,
bestelauto's en bussen. _
P.M. Interauto, import-ex-
port, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028.

Zuinige TOYOTA Tercel
coupé, 5-gang, m. '80, APK .
5-'9O, zilvermet. i.z.g.st.

’ 2.950,-. Tel. 045-259809.
i

Auto's: , , _
Een must voor occasion-liefhebbers!

Waanzinnige Winst
Weekend-show!

van 26 april t/m 2 mei bij
Autobedrijf Loek Schaepkens

2500km GRATIS brandstof op alle auto's boven ’ 3.000,-.
Alleen van 26 april t/m 2 mei.

_______NSSs3S. l^^^^^^S L___^______^fc [.^^LA^^^^l

Unieke kentekenshow
Autodealers Haefland Brunssum

Donderdag 4 Mei van 10.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag 5 Mei van 10.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 6 Mei van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 7 Mei (kijkdag) van 10.00 tot 17.00 uur.

-wj LimburgsDagblad

«3piccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
n I Limburgs Dagblad.

045-719966
m********^*m^^'—>—m*v*»^'————^-t^

Te k. Honda ACCORD, bj.
'79, apk tot 3-'9O, ’1150,-.
Pieterstr. 6, Schaesberg.
MAZDA 323, bj. '85, 47.000
km, ’ 8950,-. Inr. oude auto
mogel. 045-324763.
Opel KADETT 1200 S '78,
bijz. mooi, APK 3-'9O Vr.pr.

’ 1350,-Tel. 04459-2120.
Zien is kopen! Ford GRA-
NADA 2.0 L 100% APK gek.
vr.pr. ’ 2.750,-. 045-323830
VOLVO 244 diesel, verkeert
in goede staat, bwj. 1980.
Tel. 04493-1064.
Te k. Honda MT i.z.g.st. pr.
n.o.t.k. TOYOTA Carina '77,
Volkswagen Golf '77 pr.n.o.
t.k. Tel. 045-251485.
Te k. HONDA MB 5, i.z.g.st.
Tel. 04492-5003.
Moet weg BMW 518 '77
APK 3-'9O trekh. sportvlg.
sunr. ’ 1.350,- 045-453572.
Te k. citroen VISA Super E,
bwj. '83, APK 4-'9O, div. extr
’4.100,-, 045-728503
b.g.g. 226633.
AUTO'S. Hallo, opgelet, wij
betalen ’ 300,- tot
’20.000,- voor uw auto.
Tel. 045-411572.
Te k. Talbot Samba '82;
Ford Taunus Bravo, get.
glas '81; Ford Taunus '80;
Alle auto's APK gek. en nw.
banden. Met garantie. Er-
kend Bovag bedrijf. Tel.
045-753387.
Fiat RITMO 105TC sport,
bijna '86, echt nieuw,

’ 6.950,-. 04406-13137.
Te k. FORD Transit bestel,
bwj. 30-09-82, i.z.g.st., grijs
kent. Vr.pr. ’5.000,-. Tel.
045-224735.
Ford FIËSTA XR2, nw. mo-
del, bwj. '84, i.z.g.st., zeer
veel extra's, pr.n.o.t.k. APK,
mr. mog. Tel. 045-463364
na 16.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1600
GL, bwj. '82, i.z.g.st., vr.pr.
’7.750,-. Tel. 045-252731.
Mooie ACCORD EX bwj. '80
APK 4-90, pr. ’ 1.950,-. Tel
045-422610.
Automatiek MAZDA 626
coupé '80 APK ’1.650,-.
(spatb.schade) 045-316940

HONDA Civic 1500 autom.,
4-drs., 78, APK tot '90,
plaat moet iets aanged. wor-
den, motor, en techn. nw.,
’750,-, tel. 045-323187.
MERCEDES rev. motoren
en cyl. koppen. OM 314, 4
cyl., 80 pk, OM 352, 6 cyl.
130 pk. Auto Feyts 04759-
-1896.
Te k. MITSUBISHI Colt
Special, APK gek., i.st.v.n.,
bwj. '83, vr.pr. ’6.250,-.
Tel. 045-225036.
Prachtige auto te koop, APK
dcc. '89, DATSUN Coupe,
prima in orde, ’ 750,-. Burg.
Geuljansstr. 19, Landgraaf-
Lauradorp.
KADETT 13 LS '86; Corsa
TR 12 S '85; Corsa luxe 12
S '83; Kadett 12 GLS '84;
Kadett 12 S '83 en '81; Es-
cort 1100 L Bravo '82; Fiësta
1.0 '83; Rekord 20 LPG '78;
Kadett 12 '78; Kadett coupé
12 S '78. Automobielbedrijf
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Te k. Opel ASCONA bwj. '77
i.g.st. Vorstenstr. 20 Heerlen
vrijdags na 17.00 uur.
OPEL Rekord 19 S, bwj.'Bl,
LPG install., APK 27-490,
trekhaak, i.z.g.st., ’2.750,-.
Tel. 045-323178.
VW GOLF S, bwj. '77, APK,
’1.350,-. 045-720951.
Te k. VOLVO 345 1700 GL,
bwj. '87, donkerblauw, pr.n.
o.t.k. Tel. 04498-54414.
VOLVO 343 GL automatic,
zilvermet., i.z.g.st., APK
24-4-'9O, ’ 1.650,-. Tel.
045-323178.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; Opel; Ka-
dett GSI '84. Ford bus 9
pers. diesel type '88; Toyota
Celica bwj. '86; Opel Ascona
18 i '83; Mitsubishi Galant
'82; Opel Ascona 2 drs. die-
sel '83; Mitsubishi Sapporo
'79; Fiat Ritmo '82; Citroen
Charleston '84; Ford Fiësta
'79 en '78; Mazda 323 '78;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.

Auto onderdelen en accessoires

Brink Trekhaken met Rijkskeur.
1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.

2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra veilig.
3. Hulpkoppeling.

K£EP b.v.

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951
i

_
In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren
Te koop gevraagd gebr.
MOTOREN, shoppermodel-
len, overigen vanaf '78 tot
'85. Tel. na 18.00 uur 045-
-218525.

Sport & Spel
KEGELBAAN te huur, ’5,-
-per uur. Café 't Centrum,
Dorpstr. 37, Jabeek. Tel.
04492-2559.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Hoogste prijs! Te koop gevr.
loop- en SLOOPAUTO'S.
Tel. 045-420119/229670.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en -wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg. -Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen -Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel. -045-727711/216475. I

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen! I
Alle typen bedrijfsauto's, Ibussen en bestellers, mini I
busjes, open laadbakken. I
Gesloten en verhoogde be- I
stellers en bussen. Ombou- I
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au- I
to's enz. Donny KLASSEN I
BV. In- en verkoop. Meers- Isenerweg 219, Maastricht. ITel. 043-635222 of 043-
-634915.

Aanhangwagens
Gesloten AANHANG-
WAGEN 3.0x1.45x1.3 mtr.
dubb. ass. Vr.pr. ’ 2.500,-.
(nw.pr. ’ 5.800,-) 045-
-323830.

(Brom)fietsen

" Nieuwe BROMFIETS- |
HELM? Bij ons hebt U keuze -, uit meer dan 200 helmen.
Jethelm v.a. ’85,-. Inte-
graal v.a. ’99,-. Bromfiets- :
specialist Math. Salden Lim-
bricht. -COMMUNIEFIETSEN uit
voorraad leverbaar; Vespa i
Ciao bromfietsen diverse ,
modellen. Bert Rekers, Wil- j
lemstraat 85, Heerlen. Tel. .
045-726840. ]
Te koop gebruikte FIETSEN "als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
KOOPJE! Yamaha Enduro,
’250,-. Tel. 045-314690.— I -

Vakantie en Rekreatie

Vliegreizen
Ten Bel Tenerife

Vertrek 10-17-24 mei
vanaf Brussel

App. Drago Sol:
1 week: ’ 495,- logies.

2 weken: ’ 595,- logies.
Halfpension mogelijk: plus’ 100,-.

Prijzen per persoon met 2-persoons bezetting.
Reserveringen via uw reisburo/bank.

Ten Bel Touring BV
Tel. 020-795355/795379

Lid ANVR/SGR
Te huur: STACARAVANS
op camping aan zee (Z'd/
Walch.). Vrij Hemelvaart tot
22-7 en vanaf 12-8. Inl.
01181-1882.

SPANJE Rosas v.a. 1-7 te
h., Villa's en appart. aan zee
per bus/auto, 033-618600.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans.Kamperen
Te koop 4-pers. TOERCA-
RAVAN merk Bergland, bwj.
'79, met ijskast, splinter-
nieuwe PVC voortent. Tel.
045-316879.

3 pers. CARAVAN bluebird
'74, ’550,-. Inl. 045-
-312164.
Te koop CARAVAN Eriba,
4-5 pers., koelkast, ring-
verw., zomer- en wintertent,
plus reservewiel, i.z.g.st., vr.
pr. ’7.000,-. Tel. 045-
-451938.

Te k. plm. 8 lichtg. TOER-
CARAVANS o.a. Knaus, 2X
Kip, Tabbert, 1.V.A., Mun-
sterland vanaf ’ 1.250,- tot
’8.750,-. Ook inkoop. Tel.
045-323178.

Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN
Chateau elite m. '80, mcl.
voortent. 045-310201.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Kontakten/Klubs y^
Sensationele Live-Sex V 'De stoute slavin Sacha ... 06-320.321.72

De vurige Verleid-Ster... 06-320.323.72
50c/m Het boeiende SM-Mirakel ... 06-320.324.72 W"

Babbelbox
3el de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar eer

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebbenf^50 c/m i %
06-320.323.01 M

Flirten met zn tienen doe je W
in de leukste box!

Babbellijn *>Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar eer i
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen J

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m Ë

06-320.330.03 Ij
Warme dagen hete meisjes B-J

Tieners 320.323.101
korte rokje6 50 et/min Jfl
Een begrip in Limburg

Riversideclub "E-9 Afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak 100 m^j
ter voorbij Camping de Maasterp. open ma t/m vrijd. val I

14.00 tot 02.00 uur Tel. 04755-1854. II

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
De box voor mooie meiden & leuke jongens

Flirt-Box 06-320.330.01
Wat willige meisjes
allemaal beleven...

Eroslijn: 06-320.321.22 -
50 cent p/m

Escortservice, all-in
045-326191

mat/m vrijd. 14.00 u. tot
04.00 u. Alle mog. aanw.

Escortservice Nobel
045-459597

va 14 uur vanaf 18 jaar.
Nieuw escortservice!!!

Play Girl
045-352428 va 14 uur.

■ 06.320.321.50■

I06.320.330.80I

I06.320.325.51 I

I06.320.325.70 I

106.320U.21.05l

I06.320.325.53Ei

Venus
Interservice Buro

in privé adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina Karin,
Heike, Areane en Matina.
Ma-zo van 20-4 uur, 045-
-463943, tev. meisjes gevr.
Bel Nombre Hombre voor de
Voortrekkersrol
06-320.320.23 - 50 ct.p.m.

Hetero Hardsexü
Mensen bel toch niet!! dit

kun je sexueel niet
verwerken!!

Karrelotie
stichting in sex!! sex voor

beginners!!
06-320.322.77 - 50 ct.p.m.
eigen risico! hou je vast!!

Chatbox
Blind Date

06-320.325.20 - 50 c.p/m.
Probeer 'ns een leuk ge-
sprek over alles en nog wat!!
Erotische afspraken? Dat
maak jij uit!! of probeer 'ns
een telefoonpartner te ont-
moeten bij Café 'Malle
Babbe' Breedstraat 8 te
Utrecht lekker centraal!!
Glibberen en glijden doe je

bij
"De Likbox"

06-320.325.36 - 50c.p/m
niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-

spraken.
Wil je vreemd gaan? Wil je

met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om de

sex? Bel

"De jeukbox"
06-320.325.16 - 50 c.p/m
Neem 'ns een jongen of

meisje bij

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 c.p/m

sexcontacten zonder franje!

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen (

Moskou en Washington «
06-320.320.22

Man
Connection J
06-320.324.14
Men meet Men 50 ct.p.m.

Sex Super Box <Je draait en direct zit je tus- ""
sen de jongens en meiden
die wat willen, en niet om de
pot heen draaien
Sex Super Heel
06.320.324.30 (50ctp/m) -

Porno Box '"Voor het heetste gesprek-
ken. Vreemd... vooral da
mes weten er raad mee
Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart? (50ct.p./m.)

06-320.320.51 .
Wip-in box

Terug van weg. Nieuw er
anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-vrien- -den en vriendinnen. Met 13
of heet apart. (50 ct.p./m.)

I06-320.324.60 ]
SexSurpriseßox

Waar je de onverwachte af-
spraken versiert waar ze op __
andere boxen alleen ove' "*
praten. Ook paren. (50 cpm)
06-320.327.28

De jarretel Box _J
'Voor fijnproevers die geraffi- *"
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2o<

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m).

Orgie Box
niet zo maar een naam. Ty-
pische mensen op dit nr
Seks tot door het lint en dan
nog apart... (50 ct./p.m)
06-320.324.40

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

Privéadressen 043-635264,

■ Nieuwe meisjes aanw. zat.
en

zond. 14-24 uur. Ma t/m vr.
11.00-24.00 uur

i Club
I 2000

Rijksweg Noord 22a
1 Geleen Tel. 04490-42315., ,

Cup A, Cup B, Cup C
wij hebben Europa Cup

De meisjes van

; Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313,

- Bel snel, ik hou
het niet meer!
üErotifoonü

1 06-320.320.12
50 et/min.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 9
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De jurkmet'n sportieve uitstraling. De mooiste jurkvoor hoogzomerse De vrolijk gekleurdebloemen Zit heerlijken staat fantastisch deze 'n Smaakvolle verschijning bent vin Charmant genopte doorknoopjurk Om elegant in uit te gaan: 2-delig
Vlotdoorknoopmodelvanpolyester/ dagenmet 'n aantrekkelijke V-rug pracht van deze jurklaat ude komfortabele tricot streepjurk van dezepastelkleurige gevoerde plissé- van soepelepolyester jerseydie ensemble met linnen-look jasje en
katoenen chambray. **% en van uitbundig hele dag stralen. A€% PolyesterAatoen. ~g% rok metblouson van getuigtvan stijl en mm** fS^ll gevoerde jurk.Polyester. OQ c^-.

JAM-036 3846 *yy»~~ gebloemd katoen. 38-46 4V-" Polyester. 40-50 38-46 _>V«- polyester. 4048 2-DeUg:OV.- goede smaak.3846 IV*-±^3 4048 Vo.~-isssJi

Kontakten/Klubs

Topsex
18 jaar, 2 handen volmaar 2 kwartjes p.m. 06

,320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!maar 2 kwartjes p.m. 06

j20*325*35
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50ct. p.m. bel me 06-

-j20*325*45
Contactburo

L'Amour, dames, trio, p-r,
privé enz. Heerlen,

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 Kwartjes p.m. 06-

-,320*324*24
’ 50,- all-in

Jel 045-423608
Nieuw Escort

- 045-726740
Anoniem Intiem
Bedroom
Bedroom
06-320.324.49

met zn tienen op een. matras.

Sexy Fun Box
06-320.324.48

B|ijkt zon geinige meid in je
eigen wijk te wonen.

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty "** Gratis foto's

06-320.320.06
* * *

Ü! Live !!!
Sex Relax Box

"Je' zn allen over sex pratene° afspraken maken, doe je
op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
Party box

stout?
je slavin wacht

ie meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06Talk Productions 50 et/min

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.
live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert

BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m.
06-320.330.70

* * TUK * *
NEDERLANDS BLOOTSTE

BLAD 06
320.323.63

50 ct.p.m.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,- all-in
06521-27896.

Anita
privé m. escort ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

De meisjes van
Diana

bezoeken U discreet. Zij zijn
't beste en niet te duur, prijs
v.a. ’ 100,- all-in. Bel nu.

045-215113
213142, goede service
verzekerd. Tot ziens.

Groene blaadjes vind je bij
Callcutta! 06-320.320.13 50
c p/m, voor als je van

jong
houdt!!

Ik dacht, wat gaat ie nou
doen, toen hij zn gereed-

schap liet zien!!
06-320.325.33 50 et. p/m

De Beurtlijn
In 't oerwoud laten mannen

zich

besnijden!
Wat zullen vrouwen doen?
en hoelang....? Zoenbabwe
06-320.325.22 50 et. p/m

sweet-lips
50 et/min 0 sex

320.320.50

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.321.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

De nationale
live lijn. Tel. 013-321395, 7
dagen per week geopend.

Privé en escort
045-220866

Videoclub
kykotheek. Leuke meisjes
aanwezig tel: 045-718067.

Ilona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m
06-320.330.60

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten

320.324.03....Live
320.324.05....Live hot

320.325.02.... Heet
320.325.03....Macaber

50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur, pri-
vé en escort. Tevens meisje

gevr. 045-228975.

Privé Margo
6 nieuwe meisjes aanw. ook

SM mogelijk en massage.
Rijksweg Zuid 131 B, Ge-

leen, tel. 04490-48448.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Lijf Sex Box
Waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
heet en verlangend naar
meer. Voor echte sex-con-
tacten. 06-320.325.90
(50ct./p.m.)

Deze week zijn de
Euroslagerijen geopend
vanaf dinsdag 12.00 uur

/ ILJ fJ EZZ-kXC I [Ni l
HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby)
BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1
SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

' i
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat.

van 20.00 tot 5.00 uur.

"06-320.321.03 **
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Echte minnaars komen aan

hun trekken op de
Beminnaarsbox
06-320.325.13 - 50 c.p/m.
voor harde en zachte sex!!

ledere dag een nieuw
Sexgala

op 06-320.325.12, geniet
mee van een te gek sexfeest

waar en orgie niets bij is!!!
50 c.p/m.

Het klinkt misschien niet
echt, maar ik meen het wel!!
Ik ben 'n meisje van 20 jaar,
en zoek driftig naar omgang
met mannen, alleen safe-
sexü 06-320.325.43
50 c.p/m. Deze

box
bel ik vaak! Jij ook??

Zoekt u een beetje vertier
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

De eerste keer? Dan doe je
het wel 'ns verkeerd!

Bel 'ns de
groeneblaadjes

box
06-320.325.31 - 50 c.p/m.
Misschien maak je contact
met 'n ervaren persoon?

Op 'n oude fiets moet je het
leren!!!

Peggy privé
Discretie verz. 04490-74393

ma t/m vr. 11-18 uur.
Tevens assistente gevr.

Contactburo
Lucie voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-50921
Geleen.

Is elke Nederlander een
viezerik?

Oordeel zelf 06-320.323.55
lets bekennen? Bel onze ta-

pe! 010-4297085.
Gezellige dames, charmant,

discreet, bezoeken u thuis
045-311895

Maak kennis met die heerlij-
ke meiden! tippel-box 50cm
06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?

Gay!Date!Live
06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes
van plezier (50cpm)

Sex Box
Draai niet om de brei. Zeg
dat jij graag wilt. Zo vind je
wat je zoekt, blond of bruin
mollig of slank, ze zijn er.
06-320.322.22 (50ct./p.m.)

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14 ... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

328.30 ... Casanova
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
32 i.OB ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.11 ... Harry's Gay Box
330.22 ... Harry's Gay Line
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag
320.04 ... Bananasplit Lijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan/Vermeegen

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-227734/
228738. Tev. ass. gevr.

Exclusief meisjes in
privéclub

Exclusief- Open van 11 t/m 23 uur. Zat.
van 11 t/m 18 uur. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. Nog
plaats voor 'n leuk meisje.
Intern mog. Ruime privé-

parking. 045-423634.
Bel nu 04406-41916,

charmante vr. I. benen,
volsl. ontv.

Privé
Van 12 tot 20 uur.

Vera
privé. Tel. 04754-85818.

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
1 Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Privéhuis
Michelle

Tunnel of love
Leuke dames aanwezig.

045-228481
045-229680.. Ook geop. op Hemelvaart.

> Zoek je 'n lekker ding?
Sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
super sex-contacten 50cpm

S.E.X.-Afspreek-Lijnü- 06-320.320.55
Gezocht bi-sex meisje
Erotische afprakenlijn

06-320.325.80

Max Factor
nu ook bij Schunck

Weet u nog, het befaamde "spiegeltje-aan-de-wand"?
Bij Schunck kunt u er nu zélf in kijken! Dankzij Max Factor.

"Hoe ben ik op mijn Bovendien kunt u
mooist?". Elke vrouw BJ Hfl profiteren van tal van

wil dat natuurlijk weten. ■IV aantrekkelijke
Wel - kom naar Schunck. K #J H Max Factor aanbiedingen.

Ervaren visagistes van B__^__V________fl s extra > b'J aankoop
Max Factor houden ude _B_H_fl| 5M van ax

spiegel voor en geven u producten een boekje
gaarne en GRATIS een K~*»**J?_B ______ Wtk met handige Beauty-tips

make-up en verzorgings- ■!ZuM _M s mm\ KADO. In dat boekje
advies. MfmmxMMW^ mwÊl&m __■ Am Jtea-M - het kan niet op! - nog

W \^È% f 3een KADOBON van
K B_____i___ __H I t~> o^%j ejmm ______HI * '* f ,vl n Kom gezellig even kijken

1 *^*ü| Bfl op de parfumerie-
lil' i '* BÉLli^^-_!. I afdeling (parterre)- "^mMt mmr Wa t//m zater^ag 5 mei.
Bb ' _^f P\ JQ

/_^9s*3« H__r

daar winkel je voor je plezier !

Live sexgesprekkenü Op de
Sabbelbox

hoor je geen bandjes maar
meisjes!!

06-320.325.69 15 et/18 sec

Nachtvlinders
.en wel 12 stuks, bij Madame

Butterfly, Hommert 24
Vaesrade. Open va. 17. u.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-■ kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. jonge HENNEN met

l hele snavel tevens alles
i voor uw dier en tuin.

Groente- en bloemenplan-
ten o.a. Salvia's, Petunia's,
Begonia's en Africanen.
Alles a ’ 0,50 per stuk, in
zware perskluit. Moonen,
Einighauserweg 4a, Gutte-
coven. 04490-24401.

Te k. AQUARIUM 100x50x
40 compl. met ombouw. Pr.

’ 125,-. 045-752713.
Te k. ROTTWEILER reu,
21/2 jr. t.e.a.b., Tel. 04490-
-22795.
Te k. kruis. BOUVIER-
Mech. h. 3 mnd. teef, ouders
in dress. Dr. Poelsstr. 42,
Kakert-Landgraaf.
Te k. C-Pony met toebeh.
Tel. 045-452129.
Te k. lieve BOUVIER teef, 2
jr., m. stamb., gunstige prijs.
Tel. 045-257036.
Weg. omst. te k. Labrador
RETRIEVER, blond, reu, 7
mnd., met pap., zindelijk en
lief. Pr. n.o.t.k. Te bevr.
Breedstr. 4, Hoensbroek.

Bloem & Plant
GRASZODEN ’ 3,50 p. m2,
1e kwaliteit. Gratis bezorgd.
04450-2131 Of 045-351341.

In/om de tuin

Te koop CONIFEREN, 1.50
hoog, pr. ’ 8,50 p.st. Broek-
straat 62, Schinveld.

(TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
de Cramer 104, Hrl. 751687.
TUINGROND zak 40 L
’2,50; Potgrond zak 40 L
’2,20; Turf ’3,10. Creu-
gers Tuindejboratie. Econo-
miöstr. 46 Hoensbroek.
045-213877.

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
Geïmpr. TUINHOUT; schut-
tingen; rolborders; planken;
palen; bielzen; pergulas;
tuinhuisjes enz. Houtzagerij
Windels, Bouwberg Bruns-
sum. Tel, 045-270585.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw! Nieuw! Nieuw! Stich-
ting Recreatieve Evene-
menten organiseert in Dis-
coclub La Salie, Stations-
straat 7 te Susteren, iedere
vrijdag vanaf 20.00 uur een
gezellige dans- en contact-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN, s.v.p. legitime-
ren. Het bestuur.
Op veler verzoek elke
woensdag dansavond met
orkest. ELDORADO, Spau-
beek Bongerd 5. Tel.
04493-4193. Woensdag 3
Mei met Hein uit Stem.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vitale WEDUWE 70 jr., zkt.
nette heer. Br.o.nr. B-0668
LD., Postbus 3100, 6401
PP, Heerlen.
Leuke j.MAN vast werk, in
het bezit van een auto, zoekt
leuk meisje, brieven met fo-
to's, Br. o.nr. B-0669, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100,6401 PP Heerlen.
J. vrouw zoekt VRIENDIN
ca. 50 jr. liefst zonder kinde-
ren, om de weekenden sa-
men te gaan stappen. Br.o.
nr. B-0671 LP, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST".
Huw. relatieburo info. 045-
-210627

Mode Totaal

Fashion Nouvelle
Betaalbare mode voor de modebewuste vrouw.

Nu 10 tot 30% korting
op de voorjaarscollectie!!!

I Bokstraat 57, Heerlerheide.

Voor Piccolo's zie verder pagina 10
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Mode Totaal

Winkelcentrum A\tjA\^ t\

Sittyp^fPoint
Dr is weier kal

oppe wal!
Bel de Vakman

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Vakbekwame DAKDEKKER
zoekt grote werken, zowel
klusjes. Tel. 045-217254 b.-
g.g. na 1800u045-218299.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Serv. binnen 24 uur.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Baby en Kleuter
Te koop tweeling COMBI-
WAGEN, z.g.a.n. Tel. 045-
-217420.

Wonen Totaal
Nog slechts * dagen meubelkoopjes halen.

Maand. 8 mei moet de "tent" weg.
Velen weten dat wij een "tent" als opslagruimte achter onze

winkel hebben staan.
Die moet voor maandag 8 mei leeg en wordt afgebroken.

Alle meubels in die tent gaan weg voor
Afbraakprijzen

Handelaren, opkopers en koopjesjagers welkom.
Er staat van alles.
Profiteer

Rumpenerstraat 16, Brunssum.

_. AAA-Winkel
Bankstelkussens

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-ren, compl. set 10 stuks mcl. vullingv.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-

kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Swalmen, Rijksweg 42. Tel. 04740-4383. Wessem,
Mart 9. Tel. 04756-1677.

Antieke eik. KASTSPIEGEL

’ 475,-. Eethoek eik.

’ 275,-. Slaapkamer eik.
’375,-. Koevenderstr. 208,
Hoensbroek.
Grote sortering DEKENS in
wol en acryl met speciale
Braderie korting op Hemel-
vaartsdag. Beddenspecialist
Howa, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Tel. 212900.
Gaat U verhuizen of reno-
veren. Er ligt gratis een
boekwerk voor U klaar met
WOONSFEERIDEEËN voor
woninginrichting. Binnen-
huisdecoratie Howa, Nieuw-
str. 12-14, Hoensbroek. Tel.
212900.
IJSKAST ’ 95,-, gasfornuis
’lOO,-, gasplaat ’85,-,
camping koelkast ’175,-,
diepvries ’ 195,-. 045-
-725595
Te koop leren BANKSTEL,
cognackleur, uitgesn. hout,
3-1-1, ’1.500,-; hoogsla-
per, z.g.a.n., nw.pr. ’ 900,-
-nu ’300,-; eiken babyka-
mer, iets aparts, uitgesn.
hout, met legkast. Tel. 045-
-318141.
Koopjes. Te k. moderne
SLAAPKAMER, eiken TV
kast 11 mnd. oud., antieke
keukenkast, 2 stoelen en
kamerlamp porselein antiek,
2 berber kleden. Tel. 045-
-720350.
Te k. eiken VITRINE-
HOEKKAST, antieke Bie-
dermeier tafel, opastoel,
staande bronzen lamp 1.50
hoog, schemerlampjes en
div. tafeltjes, 045-721352.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.

Kachels Verwarming
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

Te koop gevr.
Wij kopen GOUD, zilver,
brilj. enz. tegen contant
geld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666.
Te k. gevr. eiken BANK-
STEL, eethoek en wand-
meubel. Tel. 04490-28243.

Muziek
Te k. SOLINA 8200, el. or-
gel. prima staat, vr.pr.
’450,- na 18:00 uur tel.
045-727735.

Kunst en Antiek
Te koop antiek eiken SE-
CRETAIRE met opstand en
commode met marmeren
blad. Tel. 045-422088.

Braderieën/Markten

Grote Vlooienmarkt Grathem
Nassauplein: Zondag 7 mei

Open van 10.00-17.00 uur. Alleen 2e hands spullen.
Inl.: Organisatie van Aerle. Helmond. 04920-25483.

Grandioze

Boeken- en platenmarkt
27 en 28 mei 1989

Geulhal Valkenburg
Inl.: 04406-14951

(tijdens kantooruren)
...

Uitgaanswegwijzer
KEGELBAAN te huur, ’ 5,-
-per uur. Café 't Centrum,
Dorpstr. 37, Jabeek. Tel.
04492-2559.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Tijdens de Paasdagen
geopend.
Hoonhout

Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

Te huur
Stoelen, tafels,

porcelein
S. Degenkamp, 045-211705
KAMERS te huur per uur
met video en douche. Tel.
045-229680.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.

BRANDHOUT, beukenhout
15 m 3voor ’ 550,-, aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstr. 33, Margraten. Tel.
04458-1818.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Te k. ca. honderd jr. oude
strakke 2 drs. gesl. gepinde
TOOGKAST Louis Filippee
beuken-lindehout, licht ei-
ken kleur, 150 cm. breed,
195 hoog, 60 diep. Vr.pr.
’1.850,-. 045-312164.
SCHILDERSEZEL te koop,
schilderijlijsten, paletjes.
Tel. 045-412636.
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Mag ik
vandaag eens op
uwwaaksheid

rekenen?
U weet hel: er is een f2Êk Ï!Êb± l)c meeste kamerleden

Landbouw en Visserij JBC^-Ï-B£ poot" in de bijval-bon en

, --BIJVAL-BON ,
! Zet danhieruw "poot". |
I Ik teken ook voor de helere dierenwei van deDierenbescherming I
I* lIWIHI KI MS.

I SWM I
I V.IKUI ■

n'Mm.lil , J
| «IKIMIAMS |

' Wiltu méérdoen, dankan 'I zo: l)--ivn-VM__iL-rminitl)rtiHiii_m_.v.\i ..m-
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Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?

GEEFOM DE TOEKOMST.
1 Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25, Zeist. Ü

i ———_______________________________————————--—-—-—________________-___■

Reuma betekent pijn.Jekunt ermee leren
- """"^V^ leven, maar vergeet het geen momentvan de
v j,—^- V~~ dag Veel reumapatiënten dragen hun lot in

ir stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is.

' ">^" Stilte, die écht pijn doet.
U kunt er wat aan doen. Uw geld kan

voor een reumapatiënt direct omgezet

J. vWtYTiM wor^en inverlichtingDoor revalidatie, hulp-
<ys(*fwT'' middelenen onderzoek.Het ijiwi „,m«ls

I ff Reumafonds helpt daarbij. ' fe.
"1*°m^°*smmm'ftdvl u het Reumafonds? W^S^mvW^Yf^ REUMABESTRIJDING \ ïGIRO 1" MÓÉTDOORGAAN \\324 \

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.r 70.70.70.848. Giro: 324. |f^^^y^^^^^^^^^|£|^^

_______________________________________________________________________________________

sterpolis
schadeverzekeringen
comeei en womus

Een betrouwbare verzekering voor u en uw gezin, voor uw huis en vooruw inboedel is een noodzaak.
Sterpolis Schadeverzekeringen biedt u een compleet en voordelig verzekeringspakket.

pg m§MM ■ ■ Af^ De gezinsaansprakelijkheidsverzekering dekt schadeI | MkM' die u> uw echtgenoot, uw kinderen of uw huisdier onge-J^J M%mf' "m m^mMmW wild aan anderen of aan goederen van anderen
9en. Deze onmisbare verzekering is in de helewereldvan

AANSPRAHTJLIJKHEIDS kracht en u bent tot f. 1.000.000,-(één miljoengulden)
l\Y per gebeurtenisverzekerd.

| VERZET^»'M^ I
De inboedelverzekering verzekert al uw spulletjes tegen M^M XC JP^"I J_§*" I
brand, rook- en waterschade, diefstal, vandalismeetc. ■ ■ mmw^ \|J!g^*__r-^Mmm
Ook de inhoud van uw koelkast of diepvriezer isbij on-
voorziene stroomuitvalverzekerd. Bovendien kunt uuw mË [Tj
tuinmeubelen tegen extra premie meeverzekeren. ~ J_| 1, LueoaiMßiNQ

WOONHUISmmwmmw/T\^Ë M vAW M^mW Met deuitgebreide woonhuisverzekering verzekert uuw
y*_C_^|Jjyy eigen huis. Brand, blusschade, gesprongen waterleiding,k^i^fS. storm, blikseminslag... Sterpolis dekt de schade. Bij het
J^ „SsffilO verzekeren van uw eigen huis is zon veelomvattende'linr>'*^^J verzekering van groot belang.

VER2SKEnlM^ [
Een ongevalkan grote gevolgen hebben. De gezinsonge- ■■_■ Bfli ** -__%■vallenverzekeringgeeftuenuwgezin24uurperdagze- J^Jl mmUmWÊr'M MyÊmhwkerheid. Uw kinderen zijn dus ook verzekerd als ze naar _.-^

__ JlTu
_

mm
__

school gaan. Deze verzekering vergoedt tevens tand- VfPIGE V fVI 'Nheelkundigekosten van uw kinderen tot f. 2.000,- per _JUI
mmm^

1 vPPy«KERING |
M|_ Eg I t^M mh^ De gezinsrechtsbijstandverzekering verzekert u van
J^J^ gJ^I l^fl^P deskundige juridische hulp. Mocht u onverhoopt proble-____ men krijgen met uw huisbaas, uw werkgever of met eenRECHT^7\lUSTAND leverancier dan nemen wij de financiële gevolgen van

II IÏLt*3 rechtsbijstand voor onze rekening.

LAGE PREMIES 1 V"2bBERING JPAKKETKORTING
Sterpolis Schadeverzekeringen iseen regionaal werken- Bovendien kan onze pakketkorting extra voordeel ople-
de, onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winst- veren. In het algemeen geldt: Hoe meerverzekeringen u
oogmerk. Daardoor zijn de premies laag. bij Sterpolis onderbrengt, hoe hogeruw pakketkorting.
Dat u zo per jaarflink wat kunt besparen ziet u in de
premievergelijkingstabel.

J^J^^^Tj^T^y^^^^^^^*^T^^p|p^pp^p||^Jp|p^|^ Ja: Stuur mij vrijblijvend informatie over:
premie gemiddelde uw D Gezinsaansprakelijklieids- D Autoverzekering W

sterpolis premie voordeel verzekering □ Levensverzekering W
vanaf: eldersvanaf: kan zijn: □ Inboedelverzekering D Surfplankverzekering fk

Gezinsaansprakelijk- a O Woonhuisverzekering a Pakketkorting Qr\
heidsverzekering ’ 50,- ’ 93- ’ 43,— I A\ O Gezinsongevallen- D Hypotheken
Inboedelverzekering* n ]?'Mker,n°

w. . A °(nieuwwaarde/ 60.000) ’9O- / 174,- ’ 84,- _^^^^J G Gezmsrechtsbijstandverzekering

Woonhuisverzekering Kl MM rrrrr. "—' '(herbouwwaarde/150.000) ’ 97,50 ’ 172,50 ’ 75,- W NAAM:
Gezinsongevallen- STRAAT:
verzekering ’6O- ’llO- ’5O,- M POSTCODE/PLAATS:

"

Gezinsrechtsbijstand- A\ fAm tfi FFnni\i-verzekering | ’ 100,-1’ 150,- ’ 50,- ;; g|j U >, UUN'
Uw Sterpolis-voordeel Per jaar [’ 302,J" Stuur debon (zonder postzegel) naar Sterpolis, |
In dewoonplaatsen Apeldoorn, Arnhem, Maastricht, Nijmegen, Kerk- k^^__r ■ Antwoordnummer 283, 6800 WC Arnhem. J
rade. Heerlen en Venlo geldenafwijkende tarieven en voorwaarden. Of bel voor informatie 085-572727. o '
sterpolis volle zekerheid

Sterpolis Schadeverzekeringen, Roermondsplein 20, Arnhem. 085-57.27.27



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tamahine. Britse speelfilm uit

1964 van Philip Leacock. Met: Nancy
Kwan, John Fraser, Dennis Price e.a.
Als het mooie Polynesische meisje
Tamahine naar haar oom, school-
hoofd op een jongensschool in Enge-
land, wordt gestuurd, veroorzaakt dat
vele moeilijkheden.

17.23 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl.: De prairiehondenstad. Commen-
taar: Freek Simon.

17.46 Diferencias. Kort filmpje uit de
Britse serie Raging water over een
avond op de kermis op muziek van
Valderavano. Afl. 5.

17.55 "" Popformule. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Martijn
Krabbé en Mariska van Kolck.

18.35 Autovraagbaak. 8-delige cur-
sus. Afl. 6: Onderstel, remmen, ban-
den. Presentatie: Marlot Bloemhard,
Wim van Dijk, Pim Vos en Daan van
de Wall Bake.

19.00 Kijk TV. Populair wetenschap-
pelijk programma gepresenteerd door
Wubbo Ockels. Afl. 8 (slot).

19.25 Alf. Amerikaanse serie met Max
Wright, Arme Schedeen e.a. Afl.:
Autoproblemen.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Solo voor een kind. Finale van

het klassieke muziekconcours voor
kinderen t/m 13 jaar i.s.m. Stichting
Foster Parents Plan. Presentatie: Ivo
Niche en Winnie Winston.

22.00 Aktua. Actualiteitenrubriek.
Aansl.: Laatste stand van zaken van
de actie voor Foster Parents Plan.

22.35 (TT) De laatste zeven maan-
den. TV-documentaire over de laat-
ste zeven maanden van Arme Frank,
(herh.)

23.56-00.01 Journaal.

" JohnFraser en NancyKwan in 'Tamahine'. (Nederland 2 - 16.00 uur)

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher.
10.00 Heute.
I°o3 (TT) Rivalen der Rennbahn:

Gewitterwolken. (herh.)
'0.50 (TT) Reporter: Afl. 3: Die brau-

ne Front, (herh.)
'1-35 Bilder aus Amerika, (herh.)
Ï2.25 Verbrannt, doch nicht ver-

schwunden. Documentaire, (herh.)
12.55 Persoverzicht.
'3.00-13.15 Heute.

14.40 "" Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Met: Lucélia
Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo e.a.

15.30 Jackpot. Spelprogramma.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Werner en Zini.
17.15 Tagesschau

17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Gesund-
heit.

18.00 Spielergeschichten. Serie.
Afl.: Monte Carlo, Tisch drei.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute, actualiteiten
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Ballsaison.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Sketch-parade. Sketches ge-

presenteerd door Otto Schenk.
21.00 Monitor.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Ruf der Wildnis. Met: Barbara Bel
Geddes, Patrick Duffy, Linda Gray
e.a. JR is blij dat John Ross weer
thuis is en hij leert hem jagen. Sue El-
len zoekt ondertussen middelen om
zich op JR te wreken.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt: Jankel Adler. Por-
tret van deze Joodse schilder.

00.20 Tagesschau. Nieuwsberichten.
00.25-00.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff." Klaus Brückner en Gracia MariaKaus in 'Ehen vor Ge-richt. (Duitsland 2-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:voor kanalen zie schema exploitant

" = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29 46. 51 53 en 57

Nederland2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
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
BelgiëTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/ TV 1
'5.00 Van Pool tot Evenaar. Thema:

Parijs, (herh.)
16-15-16.45 Huizen kijken. Afl. 9.

(herh.)
''■00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-
"e. Afl. 15: Bewaker.

Juke Box.
'"30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-
Ije met Conrad Bain, Gary Coleman,
'odd Bridges e.a. Afl.: Een nieuwe

goeder, (herh.)''"55 Nieuws,
jj.oo Tik Tak. Animatieserie, (herh.)

'»-05 Plons. Afl.: Plons en het eek-
hoorntje, (herh.)'8-20 Dagboek van een clown. 13-- verhalen van GuidoStaes. Afl. 8: De maanjuffrouw.M..m.v. Luc Philips, (herh.)'8.25 Carlos en Co. Kindermagazine
Waarin poppen vertellen wat kinderen
willen weten. Vandaag: Hik, hik, hik.(herh.)

'8.40 Jan Zonder Vrees. 8-delige te-kenfilmserie. Afl. 3.
'8.50 Juke Box.
'8-55 Langs Vlaamse wegen. 4-deli-

-9e serie over beschermde monumen-ten en landschappen in Vlaanderen.vandaag: Heusden-Zolder, alsof het
aisteren was.'9-25 Lotto-winnaars, mededelingen
en programma-overzicht.

19-30 Nieuws.
*0-00 Buren. Australische serie metPrancis Bell, Dasha Blahova, PeterO'Brien e.a. Paul vraagt Terry ten hu-

weiijk. Eileen vertelt Helen wat ze
denkt van Des' huwelijk.

20.25 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Peter Werbrouck en Dries
Kindt (mime).

20.30 Supersense. 7-delige Engelse
documentaire serie over zintuigelijke
waarnemingen bij dieren. Afl. 1: Onze
zintuigen voorbij.

21.00 50 Prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma gepresenteerd door
Jos Ghysen.

21.45 Modem. Programma over de re-
cente oprichting van de Vlaamse Ar-
cheologen Vereniging.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Uitgelezen. Drie levensverha-

len. Eric Defoort praat met 3 auteurs
van biografieën.

23.35-23.40 Coda. Clair de lune, van
Gabriel Fauré en Paul Verlaine. Uit-
gevoerd door Catherine van Loo, pia-
no en Louis Landuyt, bariton.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Het raadsel van de ver-
dwenen rolstoel wordt opgelost. Spi-
der betrapt David met een meisje.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Argus. Praatprogramma waarin

Janvan Rompaye de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.10 Uitzending door derden: Pro-
gramma van de Socialistische Om-
roep.

21.55-22.15 Sociale zekerheid: Van
de wieg tot het graf, zeven wegwijzers
in het doolhof van de sociale zeker-
heid. Afl. 6: De derde jeugd. Presen-
tatie: Viona Westra.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

14.00-14.20 Skoalle-t.v.: Tekens lans
de wei. (gr. 7/8).

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders,

voor Joegoslaven. Afl.: Opvoeding
van onze kinderen in Nederland.

18.30 De twaalf provincies. Afl. 5:
Flevoland.

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1 KMA Breda. 2. RKZ
Groningen (kraakpand).

21.07 Muziek uit Nederland. Emmy
Verhey, viool en Frédéric Meinders,
piano spelen werken van Pijper, Kes
en de Leeuw.

21.32 150 Jaar Nederlandse Spoor-
wegen. Documentaire serie over de
veranderingen in ons openbaar ver-
voer. Afl.1.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1. .
13.15-13.45 Dorftheater: Bretter, die

nicht die Welt bedeuten. Dorpsbe-
woners bereiden zich voor op hun
eigen opvoering van een toneelstuk,
(herh.)

14.45 So fing es an... die Gründerjah-
re der Bundesrepublik 3-delige docu-
mentaire serie over de opbloei van
Duitsland na 1945. Afl. 1: Die verord-
nete Demokratie. (herh.)

15.45 ZDF - Ihr Programm. Met: Wer
kermt sich aus in diesem Haus?

15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. Teken-

filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Das Haus des weissen
Kaninchens.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Manni, der Libero. Serie naar

deroman van Peter Conradi. Afl.: Das
sinkende Schiff. Met: Tommi Ohrner,
Christina Plate, Klaus Kindier e.a.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Forsthaus Falkenau. Duitse
serie. Met: Christian Wolff, Bruni Ló-
bel, Gisela Uhlen e.a. Afl.: Der Stan-
dort des Auerhahns (1).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Bonnmeile. Do-

cumentaire over de geschiedenisvan
de Konrad-Adenauer-Allee.

20.15 Ehen vor Gericht: Lohmüller
gegen Lohmüller. Gedramatiseerde
tv-film over een echtscheidingspro-
ces. Met: Gracia Maria Kaus, Klaus
Brückner, Yvonne Brosch e.a. In
1977 trekt Lohmüllers vrouw met de

kinderen in bij haar vriend en krijgt ali-
mentatie. Nu wil Lohmüllers tweede
vrouw hetzelfde, maar door nieuwe
regelingen is het de vraag of zij ali-
mentatie zal ontvangen.

21.45 Heute-Journal.

22.10 Denkmal - Auflösung.

22.15 Theatertreff Berlin 1989. Frag-
menten uit theateropvoeringen in
Berlijn van de afgelopen 10 jaar als-
mede interviews met de regisseurs.

00.15-00.20 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met: Les
Tripodes en Plastinots. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.25 Lotto
en Joker. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Actualités a la une. (herh.)
20.05 Mussolini dans l'intimité, serie.
Afl. 3. Met: Georges C. Scott, Lee

Grant, Mary Elisabeth Mastrantonioe.a. 21.00 Robespierre, reconstructie
van het leven van deze historische fi-
guur. Met: Christophe Allwright, Marti-
ne Abela, Patrick Laplace e.a. Regie:
Hervé Pernot. Afl. 2. 22.00 Laatste
nieuws en weerbericht. 22.35-00.00
Theatre club: Bella, Marie, Tim et Harry
vont a la mer, toneelstuk van E.G. Whi-
tehead. Met: Marie-Noëlle Arnault, So-
nia Bailly, Thierry Waseige e.a. Regie:
Jean-Claude Idéé.

" Jessie de Caluwe presen-
teert 'Argus'. (België/TV 2 -
20.00 uur)

TV5
16.05 Bréves. Cultuur. 16.10 Teva. Se-
rie. 16.30 La cuisine des Mousquetai-
res. 16.45 Récréation. 17.30 Des chif-
fres et des lettres. Spel. 18.00 Sur un
même bateau. Franse tv-film. 19.30
Papier glacé. Vrije tijd. 20.00 Ciel mon
Mardi. 21.30 La chance aux chansons.
22.00 Journal Télévisé. 22.35 ■ L'hom-
me du Niger. Franse avonturenfilm van
Jacques de Baroncelli uit 1939 met An-
nie Ducaux, Jacques Demesnil e.a.
00.00-01.00 Du cöté de chez Fred.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.NCRV
15.25 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: For richer, for poorer.
16.20 Ander nieuws: Binnen handbe-
reik. Documentaire over 175 jaarNe-
derlands Bijbelgenootschap, (herh.)

17.00 Liever sportiever. Met: Tennis,
Roeien en Elfstedensurftocht. (herh.)17.30 Journaal.

17.45 Dodger, Bonzo en de rest.5-delige serie over een groep kinde-
ren in een Londens kindertehuis. Afl.
4.

18-10 Ducktales. Tekenfilmserie. Afl.:
Het Gulden Vlies.

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.38 Pieter Post. 13-delige Engelse
Poppenserie, (herh.)19.00 Journaal.19-19 (TT) Ja natuurlijk, Extra. Na-
tuurserie. Afl.: Orca oftewel: Killerw-
hale.

19-45 Different World. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: It happened one
n'ght. Kim denkt dat zij zwanger is.
Het wachten is alleen nog op de uit-
slag.

20.17 "" Lee Towers' Lustrum Gala
of the Year. M.m.v. Madeline Bell,
Jodys Singers, Maria More Dancers,
Basilio Danzas d'Espana, Labi Sifre,
Saint Andrews Pipe Band en het Me-
tropole Orkest 0.1.v. Jerryvan Rooyenen Harry van Hdbf.21-16 "" Circus Special. Met o.a.
Marco en Philip Peters, The Atlas,Gautier Family en The Tianjin Acro-bats uit China.21.32 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.

«=2.12 "" Adempauze. Korte impres-
sie van het najaarsconcert van hetLeger des heils.22.30 Journaal.22.40 Liever sportiever. Afl. 8: Golf
en tennis.

23.06-23.31 Nocturne. Frühling, lente
ouverture, van Lehar. 2. Mars in D,

van Mozart. 3. Duet uit La Bohème,
van Puccini. 4. Air, van Bach. 5. Me-
nuet uit Berenice, Handel. Wiener
Symphoniker en The Academy of St.
Martin-in-the-Fields 0.1.v. Sir neville
Marriner.

België/Télé 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
La belle Américaine. Franse speelfilm
uit 1961 van Robert Dhery. Met: Alfred
Adam, Colette Brosset, Jean Carmet
e.a. 21.35-22.15 Festival de Rochefort,
verslag van dit humor-vestival in het ka-
der van de Week van de Lach. Deel 1.

Duitsland 3 west
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

30. (herh.)
10.10-11.20 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Af. 4.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.

20.00 Weltweit.
20.45 Loriot. Cabareteske serie. Afl.6.

(herh.)
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.30 Die heilige Kuh. Aktueel maga-

zine.
23.00 Sport-Platz. Sportmagazine.

Vanavond: Die grosse Versuchung,
reportage over doping bij bodybuil-
ding.

23.30 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur Nacht: Adagio uit Sonate Nr. 3 in
d opus 108 van Brahms, uitgevoerd
door Pierre-Alain Chamot, viool en
Susanne Maninger, piano (de eindtijd
van dit programma is niet bekend).

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Echo-Ma-
gazine 715 Het levende woord
7.30 Nieuws 7.33 Echo-magazine
8.45 Kruispunt 9.06 Met de KRO
met Arme. 10.06 M/V-Magazine
11.06 Echo-Magazine 120£
Schone Kunsten. 12.55 Meded
t.b.v. land- en tuinb 13 09 Echo-
magazine 14.06 Nieuwsradio
19 03 Nieuwsradio extra. 20.03 De

Plantage, met BORAT, gespelc
8.0.R.A. accent aigu T; 21.03 De
radiovereniging; 22 03 De Vlaamse
connectie. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Nagapen. 2.02 Mu-
ziek in de nacht 5.02-7 00 Och-
tendhumeur

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Radiojour-
naal 9.04 De muzikale fruitmand
10.04 Vrouw zijn. 11 30 Ik zou wel
eens willen weten. 12.04 Lunchti-
me-magazme. 13 04 Tijdsein
13.30 Als mensen veranderen
13.54 Metterdaad hulpverlening.
14.04 De plantage: Soortgenoten
14.48 De jazz van Pete Felleman
15 04 Het spoor terug; 15.50 Mar-
greet Dolman; 16.04 Ischa; 16.53
Vrije geluiden. 17.04 De Plantage
Magazine; 18.30 Meningen; 19.03
Plantage magazine. 20.02-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nws ) 6.00-24 00 Ver-
rukkelijke dinsdag. 6.02 Holland
wordt wakker! 9.04 Rigter. 11.04
Angelique. 12.04 Steen & Been
Show. 14.04 Twee meter de lucht
in 16.04 De verrukkelijke vijftien.
18 04 Driespoor. 19.03 Dubbellis-
jes. 20.03 Popkrant. 21.03 Vuur-
werk. 22.03 poppodium. 23.03-
-0 00 Tracks.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Wün-
schelrutenganger. 09.35 Pixi im Wol-
kenkuckucksheim. Afl.: Das Liebe-
spaar. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital. Afl.: Ein Job für Bryan.
10.50 Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Die Lüge - Trauerflor für 2
Geliebte. Film van Sandor Stern met
Lindsay Wagner, Joanne Woodward,
Heather Langenkamp e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Die Schlacht am Toten Fluss.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Der kleine Aufsch-
neider. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Vergebli-
che Mühe. 15.50 Teletip Natur. 16.00■Pat und Patachon. Afl.: Rauschgift-
/Grosser Arger mit der Ware. 16.25Der
Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu. Afl.:
Caine und die Begnadigung. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Space - der Mensch greift
nach den Sternen. Amerikaanse mini-
serie. Afl. 4. 18.45 SAT 1 Bliek 19.00
Glücksrad. 19.30 Cannon. Afl.: Mord im
Sessellift. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
Special Squad. Afl.: Durchgefallen.
21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Houdin, der
König des Variété. Amerikaanse speel-
film uit 1953 van George Marshall met
Tony Curtis, Janet Leigh, Sig Ruman
e.a. 23.20 SAT.I Bliek. 23.30 Brandmal
der Rache. Amerikaanse western uit
1954 van William Witney met John De-
rek, Joan Evans, Jim Davis e.a. 01.00-
-01.10 Programma-overzicht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Be-

wegung macht spass (10).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wisksun-

de. Les 4.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-

rie. Afl.: Am Adlerhorst.
18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Auf hoher Sec.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 40 Jahre Europarat. Reporta-

ge.
20.15 Experimente: Avantgarde. Re-

portage over filmmakers in Duitsland,
(herh.)

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
Neun.

21.15 Gorky Park. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Michael Apted.
Met: William Hurt, Lee Marvin, Brian
Dennehy e.a. In het Gorky Park te
Moskou worden drie onherkenbaar
verminkte lijken gevonden. Het blijkt
een geheimzinnige zaak waarmee
mensen van onverwachte zijde, tot in
de top van de Russische Geheime
Dienst en het buitenland, zich bezig
houden...

23.20 Die Kreuzzüge. Documentaire
serie van Peter Milger. Afl.: ...du rei-
che Stadt, so schön und edel - Versu-
chung in Byzanz.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

Radio 4
NOS: 7.00 Nws. 7 02 Een goede
morgen met Jettie Paerl. (8.00
Nws ) 9 00 Continu klassiek. 11.00
Concertzaal; Radio Symfonie Or-
kest 0.1.v. Kenneth Montgomery
met viool 12.30 Nieuwe klassieke
platen 13.00 Nws. 13 02 De klas-
sieke top tien. 13.30 Belcantorium:
Boston Symphony Orchestra 0.1.v.
Charles Munch 16.00 Het Kunst-
bedrijf. 17.00 A. Vocaal. Meinard
Kraak, bariton en Keivin Grout, pia-
no B Koor en barokork. van de
Nederlandse Bachvereniging 0.1.v.
Jos van Veldhoven 18.00 Nws
18.02 Lied van de week 18.15 Le-
ger des Heilskwartier 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd. 19.30 Kamermu-
ziek in de stijl van de Barok 20.00
Nieuws. 20.02 Klassiek: Radio Ka-
merorkest 0.1.v. Ernest Bour met
piano. 21.30 Literama. 22 30 Histo-
rische orgelopnamen. Piet van Eg-
mond, orgel. 23 10-0.00 Muziek
van deze eeuw Vicente Zarzo,
hoorn en Jan der Meer, piano.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber
en uitgebr. weerber 900 Nws.
9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden
9.30 Rampenplanbestrijding in Ne-
derland. 10.00 De wereld zingt
Gods lot 10.50 Tekst en uitleg.
11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 1205
De verdieping 1300 Nws. 13.10
Nederland en zijn buren. 13.30
Rondom het Woord. 14 00 NCRV-
-65 jaar. 14 00 Leerspiegel: Leer-
huis; 14.10 Dagvaardig. 1430
Ouderenwiizer. 15.00 Schone we-

reld 16.00 Op de rand van het
recht 16.30 Ombudsman 17 35
Postbus 51 Radio-magazine. 17 55
Meded. en Schippersber 18.00
Nws 18.10 Vers opvijf. 18.20 Uitz
van de RPF. 18.30Vertel me wat.
18.40 Taal en teken 19 00 Progr
voor buitenl. werknemers 20 30
You're welcome 21.00 Andiamo
21.30 Van quantum tot quark
22 00 De jaren dertig 22 30-23 00
Conflicthantering

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijke nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden met
muziek.

15.00 As The World Turns. Drama-
serie.

16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport Menu.
19.00 Eurosport.
01.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky. Sfeerbeel-
den met muziek.

MTV Europe
07.00 MTV! Pop(nieuws)..
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Kino. Filmrubriek.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Bon Jovi.
17.30 VJ Maiken Wexo.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV's European Top 20. Euro

pese hitparade.
21.00 MTV Spotlight. Steve Wonder

'Characters'.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

SSVC
12.40 Take Nobody's Word for It.
Populair familieprogramma van Pro-
fessor lan Fells en Carol Vorderman
met als gast Bill Oddie.

13.05 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma. Afl.: The Moomins.

13.15 Playbus. The Playgroup Stop.
13.35 Sportsmasters. Sportquiz'
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Madhur Jaffreys far Eastern

Cookery. Afl.: Vietnam.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Thomas

the Tank Engine and Friends.
15.55 Caterpillar Trail. Gepresen-

teerd door Stuart Bradley en Nick Da-
vies.

16.10 Scooby Doo. Tekenfilmserie.
16.35 Mr. Majeika. Afl.: Ghostclusters.
17.00 Boss Cat. Er zijn mensen die er

alles voor over hebben om op televi-
sie te komen...

17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The Woman.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Spelpro-

gramma.
19.20 Singles. Afl.: Dangerous Moon-

light.
19.45 Brookside. Serie
20.35 Wildlife on one. Serie. Afl.: Ser-

pents, Swiflets and the Chasm of
Gloom.

21.05 Behaving Badly. Nieuwe dra-
maserie. Afl.: The Tale of the Turbot.

22.00 Party Political Broadcast.
Conservative Party.

22.05 News and Weather.
22.35 Film '89. Filmrubriek, gepresen-

teerd door Barry Norman.
23.00-00.05 Rugby Special. Hoogte-

punten van de zaterdag gepeelde
wedstrijden.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8 05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12 05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17 25
Bijblijven: volwasseneducatie
1755 Kort nieuws 18.05-1807
Aankondigingen.

BRT 2
6.05 Siapoo. (6 30, 7 00 Nws . 7 30
Nws. en RVA-ber) 8.00 Nws 812
NV hoop doet leven. 10.00 Nws
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips
12 00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13 10 Muziekboetiek. 1400 De ge-
wapende man. 17.00 Focus. 17.10
Het Algemeen Belang 1800
Nieuws. 18 10 Rock-ofa. 20.00
Lukraak 22 00 Nws 22.05 Je weet

het maar nooit. 23.30-6 00 Nacht-
radio. (5.00 en 5 30 Nws.)

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
1605 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Wu-
sik zum Traurnen 22.30-4.05
Nachtexpress.

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie, (herh.)

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

10.45 Tekenfilm.
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie, (herh.)

11.45 Polizeibericht. Amerikaanse
serie, (herh.)

12.05 Dennis. Amerikaanse teken-
filmserie, (herh.)

12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL
Spiel, spelprogramma.

13.15 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.05 Buddy fangt nur grosse Fi-
sche. Italiaans/Franse speelfilm,
(herh.)

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economische rubriek.

15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie. Afl. 1.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Miami
Hayes. (herh.)

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Sammys Sensationsshow.
(herh.)

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Die versteckte Million.
21.05 Crime Story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Verlierer gehen leer aus.
22.00 RTL aktuell.
22.25 Eine Chance ,für die Liebe.

Kontaktmagazine.
23.00 Die schwarzen Piraten von

Malaysia. Italiaanse speelfilm uit
1971 van Umberto Lenzi. Met: Steve
Reeves, Jacqueline Sassard, Mimmo
Palmara e.a.

00.45-00.50 Betthupferl.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsprogramma.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Nino Firetto. Popmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The New Music'Show. Popmu-

ziek.
19.30 Honey West. Detectiveserie.
20.00 Super Sports Night: Snooker.
21.20 Soccer Scène.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Super Sports Night.
23.00 NBA Baketball.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstuck 7.15 Wunsch-
kasten. 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau 830 Besinnliche
Worte 9 00 Regionalmagazin 9 05
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch 12 15
Veranstaltungskalender. 12.30
Presseschau 1300 Frischaul
14.05 Musikzeit heite 15 00 Nacht-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste 18 00 Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell 18 40-
-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kern anderer. 11 00 Treff nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva
16 00 Entenjagd 1700 Musikduell
17 50Sportshop. 18 00 Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig

Rampenlicht; 20.00 Open house'
21.00 LP-Charts; 22 00-0.00 Wlusik
Non-Stop

Dinsdag 2 mei 1989 " 11
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Win 'n tropische droomreis met uw leukste vakantiefoto!
Het is nu helemaal de moeite waard om even bij levert 'm in en u maakt kans op een droomreis naar een

Peek & Cloppenburg langs te gaan. Want u vindt er niet tropisch paradijs en vele andere fantastische prijzen, zoals

alleen de avontuurlijke, tropisch getinte zomercollectie, u kunt Fuji video- en fotocamera's, nog meer reizen etc.

ook 'n aantal zeer aantrekkelijke prijzen winnen. Als u daar Kom deze week eens langs en neem de speciale

voor f 50- of meer zomermode uitzoekt (en da's niet wedstrijdfolder mee. Wie weet gaat u straks wel de tropen

moeilijk!), krijgt ver voor slechts f 6,90 de 'Fuji Quicksnap' bij. ontdekken. Veel succes (camera stilhou- ff SSI n

Met dit handige cameraatje knipt ver tijdens uw den hè!), prettige vakantie en tot ziens, r^^Sï"
vakantie flink op los. Na de reis zoekt ude leukste foto uit, it's good to sec you. Fuji Quicksnap camera.

De actie loopt van 1 mei t/m 10 juni 1989.
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Doorgereden
na botsing

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - De nu ruim twee jaar durende 'Golf-oorlog
tussen de Voerendaalse golfclub Hoenshuis en buurtbewonei
Philip de Wolff is weer een slag verder. Het Gerechtshof in Der
Bosch heeft een commissie van drie wijze mannen benoemd
die het hof moeten adviseren over het gevaar dat buurman De
Wolff loopt door hole 10. De buurman won eenjaargeleden eer
kort geding waardoor het spelen op de gewraakte hole bestraf!
wordt meteen boete van tienduizend gulden. Tegen het geding
spande de golfclub een procedure aan.

Bijna verdronken vrouw gezond weer thuis

Schaesbergse kampt
met nachtmerries

Philip de Wolff die op slagafstand
woont van de golfbaan vreest dat hij
gevaar loopt in zijn tuin door rond-
vliegende golfballen. Ondanks de
netten die de club ophing rond de
tuin van De Wolff stelde rechter
mr Eliëns De Wolff in het gelijk. Dit
nadat beide partijen mondeling niet
tot een overeenkomst konden ko-
men. Ook twee top-golfers die een
jaar geleden een aantal ballen vanaf
de green richting huis van de Wolff,
in bijzijn van de rechter, konden
geen doorbraak in de oorlog force-
ren.

Hinder
HeJ gerechtshof in Den Bosch heeft
nu de jurist mr Swane, de ex-golf-
kampioen S. Eschauzier en golfar-
chitekt Dudok van Heel gevraagd
om advies. Het drietal moet beoor-
delen of er sprake is van reeël ge-
vaar of hinder voor buurman De
Wolff, of er maatregelen te nemen
zijn anders dan het verleggenvan de
green, bijvoorbeeld door een het
plaatsenvan een net of het aanbren-
gen van beplanting, en wat redelij-
kerwijs de kosten zijn voor het ver-
plaatsen van de baan.

Het Gerechtshof heeft de commis-Oorlogsbruid
op herhaling

vrijdingsdag, de bruiloft gevierd
wordt in hetkerkje van Holset. Drie
dochters van Frank zijn inmiddels
in Europa aangekomen om het feest
mee te vieren en ook een zuster van
hem en de familie Goossens (drie
zussen waaronder de tweelingzus
Bettina en een broer) is natuurlijk
ookvan de partij, inclusief neven en
nichten. Na de huwelijksmis wordt
er feest gevierd bij Beckers in de
Rousch. „En daarna gaan we heer-
lijk naar Spanje op huwelijsreis,"
zegt Mieke en ze verheugt zich op al
dat mooist dat komen gaat.

Huwelijksmis op bevrijdingsdag
" Mieke Goossens en Frank Schipman voor dekerk in Holset, waar ze op bevrijdingsdag 1989 in
het huwelijk treden. Foto: driesLINSSEN

Inval
in garage

Van onze verslaggeefster
rIEERLEN - „Ik droom er nog
steeds van. Elke keer weer zie ik
/oor me hoe ik in dat ijskoude
Arater'lag en bijna verdronk." De
stem van mevrouw Meeuwissen
-rijgt een benauwde klank als ze
jver het ongeluk in Schaesberg
praat. Gisteren lag ze nog steeds
in het De Weverziekenhuis in
Heerlen, vandaag is ze weer
thuis, in Landgraaf.

Donderdagochtend kwam me-
vrouw Meeuwissen met de auto
waarin ze zat, in de vijver bij de
ruïne van kasteel Schaesberg te-
recht. Door het moedige ingrij-
pen van twee Heerlenaren
- Frans Fronczek en Lei Oder-
kerken - werd ze op het nip-
pertje gered. „Het was echt kant-
je boord, ik stond doodsangsten
uit. De auto zakte maar dieperen
dieper, en er kwam maar nie-
mand. Die twee mannen waren
gelukkig toch net op tijd."

Angst
Mevrouw Meeuwissen is nietvan
plan nog ooit naar de vijver te
gaan. Ze heeft een grote angst
voor water gekregen. „Zelfs on-

der de doucheraak ik bijna in pa-
niek." Tijdens het ongeluk heeft
ze grote hoeveelheden water
naar binnen gekregen, vandaar
dat ze nog zo lang voor controle
'in het ziekenhuis moest blijven.
Behalve een flinke verkoudheid
en een paar stijvebotten heeft de
Schaesbergse er gelukkig niets
aan over gehouden. Ook haar
man, die tot twee keer toe in het
water sprong in een poging zijn
vrouw te redden, heeft niets ern-
stigs aan de nare ervaring over
gehouden.

Bedankt
De heer Meeuwissen heeft de
twee redders vrijdagochtend
meteen bedankt. „We hebben
Izo'n geluk gehad, dat die man-
nen in de buurt waren en zonder
aarzelen in het water zijn ge-
sprongen...," verzucht mevrouw
Meeuwissen.
De auto is niets meer waard. Er
zit nog geen krasje op, maar wa-
ter is funest voor de carrosserie.
Ze zal er geen traan om laten:
„Het maakt me allemaal niets uit,
ik leef tenminste nog."

sigrid de vries
(ADVERTENTIE)

I .H______________.

Het bier waar Limburg trots op is

SCHINVELD - De politie van On-
derbanken heeft afgelopen week-
einde een inval gedaan in een leeg-
staande garage aan de Merkelbeker-
straat te Schinveld. Vermoedelijk
was de politie op zoek naar gestolen
auto's. De Rijkspolitie Schinne-
n/Onderbanken verwees gisteren
voor commentaar naar de gemeen-
tepolitie Maastricht. Die kon alleer
melden dat de Onderbankse politie
heeft geïnformeerd naar een autc
die enige tijd geleden gestolen is ir
Maastricht. Waarschijnlijk is dt
auto, al dan niet in gedemonteerd,
staat, teruggevonden in de garage.

zag opzette. Er kwamen veel Ameri-
kanen bij ons thuis en zo kwam ik in
contact met Thomas Cardamone, de
secretaris van generaal Corlett. In
1949 trouwden we en daarna zijn we
in New Vork gaan wonen."

„We willen graag van de komende
jaren genieten", aldus Frank, die
niet echt veel wil vertellen over de
oorlog en alles wat daarmee te ma-
ken had. „We hebben hier hard ge-
vochten. Ik heb de namen van mijn
kameraden weer zien staan op de
stenen in Henri Chapelleen Margra-
ten. Ik zal ze nooitvergeten. Maar ik
ben hier dit keer niet gekomen om
terug te zien, maar om vooruit tekij-
ken. We gaan met de hele familie
hier in dit prachtige Limburgse
land een romantische bruiloft vie-
ren."

Van onze verslaggever
HEERLEN - Mieke Goossens, de
Heerlense die in 1949 met een
Amerikaanse bevrijder trouwde
in de kerk op de Molenberg,
trouwt aanstaande vrijdag op-
nieuw met een bevrijder. Ze is in-
middels 61 jaaren woont al vanaf
haar huwelijk in de Verenigde
Staten. Haar eerste man Thomas
Cardamone overleed twee jaar ge-
leden. Ze trouwt nu met de 65-ja-
rige Frank Shipman, dieook in de
september-dagen 1944 betrokken
was bij de bevrijding van Heerlen
en omgeving.

„Wij woonden aan de Caumerbeek-laan in Heerlen. Mijn vader was ont-
vanger bij de belastingen. Toen de
Amerikanen Heerlen bevrijdden,
wees mijn vader ze hier de weg. Hij
was ook degenedie het Militaire Ge-

Vrienden

Prins Hendriklaan in Brunssum

Ruim twee miljoen
voor reconstructieStroomstoring

in Schaesberg

In 1987 overleed Thomas en Mieke
(eigenlijk Armemaria) kwam alleen
te staan. Gelukkig had ze wel vrien-
den in New Vork, onder andere
Frank Shipman, ook een oorlogsve-
teraan die in de lst Army 551 Field
Art. gediend heeft. Zijn vrouw was
ook overleden en Mieke en hij gin-
gen vaker samen naar de begraaf-
plaats of een wandeling maken.

Eén van de zussen van Mieke, Ma-
ria-Therèse (Poelie) Baay-Goossens,
zag tijdens een bezoek aan New
Vork een romance tussen beiden
wel zitten. „Tijdens een avondje
rummy-cup wilden we per se een
derde persoon erbij. Ik zei toen te-
gen Mieke: bel Frank toch op. Dat
gebeurde en zo is het gekomen," al-
dus mevrouw Baay die op de Hek-
senberg in Heerlen woont.

Bromscooter
!" Even de helm af. En dan
jOautü zaken doen met 'die jou-
wens van de krant. Met deze
\zonnige gedachte meldde Heer-

Ï' lewaar Jos Huybreghs, 44 en be-
zitter van een Peugeot-brom-
scooter, zich gisteren bij de ba-

! ile. En warempel, zijn verzoek
ij Unor een oproep aan bezitters
idn.lv) van bromscooters om snel
rf"d te worden van een eigen club
<ho.alt meteen de krant.
'" "Alteen wie een bromscooter be-
zit en best trek heeft in georga-

! viseerde ritten naar Duitsland
°f trips boven de grote riolen,
kan zich schriftelijk aanmelden

iuy Jos Huybregs, Op genBraak
Hl, 6418 EB Heerlen.

Drummer
Ij* In de Voerendaalse raad
3roert Cor Ars (PvdA) zich nau-
i lelijks. Maar, zo blijkt nu, zet
,'. hem achter een drumstel en hij
J9ee/t de maat aan. De linkse

■' roffelaar maakt namelijk deel
uit van het lokale muziekcollec-
'tef 'Mario', dat terugswingt
naar de jaren zestig. Komende
zondagavond is de beer muzi-
kaal los in 'De Gouden Leeuw',. aanuangi negen uur, ook Voe-

i rendaal.1 Cor Ars achter deI (oor logs;drums. Toch een heel

' ander gezicht dan stil achter de
_" ro.adsmicrofoon.

Rodeo
;
j* De komende tijd zullen weer
] wel wat altijd zo rustige buur-
' ten worden opgeschrikt doorI Vreemde praktijken. Veel scho-, bieren doen deze maand eind-examen en -heel creatief- wor-. 'ten er dan zogeheten eindexa-

!^}enstunts verzonnen,
bijvoorbeeld in Hoensbroek.
Ruim tien leraren van het
Si- Janscollege hebben toege-
zegd mee te zullen doen aan een

t rodeo. Op een (electrische) stier
w zullen zij zich van hun beste
V kant laten zien. Voor de gele-
>, 9enheid hebben ze prachtige
" bijnamen gekregen: Buffalo
't jWekamp, Country Madel Van
l °ree, The Gambler alias Snea-
! *U Seijben. Als dekennis van de

examenkandidaten op andere
Öebieden ook zo goed is, zal het
halen van de eindstreep niet

moeilijkheden opleveren.

Fakkel
!" Dodenherdenking nadert.
j*n dan doet het volgende be-
[| \icht toch goed. Leerlingen van
f brugklas 5 van het Bernardi-
\ nuscollege in Heerlen houdent] borgen om half twee een esta-
fette naar de begraafplaats
I Heerlerheide, waar alle
i brugklassers zich hebben ge-
l Schaard rond het oorlogsmonu-
I "lent van twee mijnwerkers die

1ijdens de mijnstaking zijn ge-
fusilleerd. Even een moment
Van doodse stilte is dan zeer te-
recht.

Loflied
" Het was een gezellige boel tij-<tens de feestelijkheden op Ko-
ninginnedag, daar in Schin-
veld. Wilhelmus gezongen, toe-
spraak van burgemeester Rit-

■ Zer beluisterd, deprijzenvan de
uitgereikt, alles

netjes en duidelijk aan elkaar
bepraat door May Cremers, de
Vice-voorzitter van het Schin-
Veldse Oranjecomité. May, die
'evens correspondent is van dat
endere dagblad in Limburg,
Jfilde zijn presentatie even"foutloos beëindigen als hij was
°egonnen. Samen met de har-
n^onie en defanfare nodigdehij
ac aanwezigen uit, een laatste

uit volle borst mee te zin-
den. ,£)ames en heren, jongensen meisjes, tot slot zingenwij nu
°-Uemaal het Limburgs Dag-£lad".**n zo hoort het ook.

Film
* Het produktiebedrijf Meta-c°ni uit Voerendaal is dezer da-
9en jnopdrocht van de gemeen-
de Brunssum druk in de weereen film in elkaar te zetten over

e NV-verzetsgroep die zich in
<*e Tweede Wereldoorlog het lot
aantrok van minimaal 241
"fodse kinderen uit Amster-

De kinderen vonden in
j^et name Brunssum en omstre-
den pleeggezinnen. Metacom
hoopt dat er hier en daar nog

zijn diefilm- en
°/ fotomateriaal uit die tijd
] Over twee weken moet

klaar zijn. Wie denkt de
ylnimakers te kunnen helpen
kO-n even bellen: S 045-751609. Het gevolg is dat vrijdag 5 mei, be

Gevolg

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een spontane
stroomstoring in een 10.000 volt-
kabel heeft gistermorgen tegen
11.00 uur ervoor gezorgd dat alle
woningen ten westen van de
Schaesbergse Hoofdstraat zon-
der stroom kwamen te zitten. De
oorzaak is nog niet bekend. Door
de storing verdween de spanning
op een tiental transformatorhuis-
jes. Voor sommige huishoudens
duurde het tot twee uur voordat
er weer stroom was.

Het wettelijk huwelijk werd in fe-
bruari van dit jaar gesloten in het
nieuwe huis van het tweetal in het
plaatsje Melbourne (vlak bij de lan-
ceerbasis CapeKennedy) in Florida.
„Maar voor de kerk trouwen wilde
ik toch wel weer erg graag in Neder-
land. De laatste tijd trek ik erg naar
mijn geboortestreek. Ik ben vaker
hier geweest de afgelopen jaren."

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De provincie is
van plan een bedrag van 2,3 mil-
joen gulden te geven aan de ge-
meente Brunssum voor het op-
knappen van de Prins Hendrik-
laan. Die weg is eigenlijk een
provinciale weg (SW-26) maar de
provincie wil de weg op Bruns-
sums grondgebied overdragen
aan de gemeente, dieeen 3,7 mil-
joen gulden kostend plan heeft
klaarliggen om de weg te recon-
strueren, veiliger te maken, krui-
singen aan te passen, etc.
Eigenlijk stond de reconstructie
van de Prins Hendriklaan pas op

het programma voor 1991, maar
de gemeente Brunssum wil
graag nog dit jaarbeginnen met
de reconstructie. De provincie
vindt dat goed, maar regelt dan
wel meteen het beheer, dat dus
nu ook in handen komt van
Brunssum. Wel neemt de provin-
cie daarvoor de Rimburgerweg
over van Brunssum.

GS stellenProvinciale Staten nu
voor die 2,3 miljoen gulden te ge-
ven als een krediet en het onder-
houd van de Rimburgerweg over
te nemen. Provincale Staten zul-
len zich binnenkort uitspreken
over dit voorstel.

Belendende panden lopen lichte schade op

Uitslaande brand
in Kasteelbuurt
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een uitslaande brand
heeft gistermiddag even na drie uur
het dak van een woning aan de
Leeuwerikstraat in de Hoensbroek-
se kasteelbuurt nagenoeg in de as
gelegd. Hoe de brand is ontstaan is
nog niet duidelijk. De schade wordt
door de brandweer geschat op an-
derhalve ton. Twee belendende per-
celen werden in lichtere mate be-
schadigd door rook, water en vuur.

De brand ontstond in het middelste
van de drie huizen. In alle panden
waren de bewoners thuis. Een van
de buren, een gediplomeerd EHBO-
er, had de tegenwoordigheid van
geest om snel alle kinderen uit de
huizen te halen. De EHBO-er zelf
stond juist op het punt om een in-

middels afgebrand muurtje op-
nieuw te betegelen. Hij had het ce-
n\ent al aangemaakt. De brandweer
was ter plekke met twee tankauto-
spuiten, vier straal-hoge-druk-voer-
tuigen en een hulpverleningsauto.
De laatste werd ingezet om het de
huisraad te beschermen tegen het
bluswater.
Enkele brandweerauto's werden la-
ter ingezet om de vlammen bij het
Van der Valk-concern te bestrijden.

# Brandweerlieden in de
weer na de bluswerkzaam-
heden in de Hoensbroekse

kasteelbuurt.
Foto: FRANS RADE

Gerechtshofvraagt drie deskundigen om advies

'Golf-oorlog' slag verder

Dinsdag 2 mei 1989 "13

Te snelle
Duitser

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense politie
heeft zondagavond een Duitser aan-
gehouden die op de Heerlense Ant-
werpseweg richting Aken maar
liefst 200 kilometer per uur reed.
Nadat de man ter plekke vierhon-
derd gulden had betaald mocht hij
zijn weg op halve kracht vervolgen.

Boete voor Hoensbroekenaar

Terugslaan
afgestraft

MAASTRICHT - Een 30-jarige man
uit Hoensbroek is gisteren door po-
litierechter mr Huurman in Maas-
tricht veroordeeld tot een boete van

’ 50 wegens geweldpleging.
Het ging om een ordinaire burenru-
zie. De verdachte verklaarde op zijn
buurman te hebben gescholden,
omdat hij door diens honden zou
zijn aangevallen. Toen de hondenei-
genaar begon te slaan, sloeg de ver-
dachte terug. „Een normale mense-
lijke reactie", aldus de raadsman.
„Onze kinderen leren al dat slaan al-
leen dan is toegestaan, als je zelf
wordt geslagen".

Van onze verslaggever
KERKRADE - Een van de auto's
die betrokken was bij een aanrij-
ding, zondagavond rond half 12, op
de kruising Heerlersteenweg, Winc-
kelen, Spekhofstraat, is doorgere-
den. Een personenauto reed vanaf
Winckelen zonder te stoppen op het
kruisingsvlak de Heerlersteenweg
op en kwam daar in botsing met een
over de Heerlenersteenweg rijden-
de auto. De automobilist(e) die zon-
der aarzelen de kruising was opge-
reden stopte even op de Spekhof-
straat maar reed daarna door.
Volgens getuigen was het een oud-
model Golf. De politie vraagt getui-
gen contact met haar op te nemen
(S 045-467666). De Golf moet aan

I de linkervoorzijde beschadigd zyn.

sic gevraagd om over drie weken te
reageren. Vervolgens mogen beide
partijen commentaar geven op de"
adviezen en dan zal het Hof een ar-
rest maken.



t
Na een langdurige ziekte is op 95-jarige leeftijd in
de verpleegkliniek te Heerlen van ons heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, onze
dierbare zus, schoonzus en tante

Catharina Maria
Berben

Familie Berben
Familie Gielens

Heerlen, 30 april 1989
Verpleegkliniek, H. Dunantstraat 3
Cor.adres: Euterpelaan 46, 6411 BJ Heerlen
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in de rouwkapel van de ver-
pleegkliniek te Heerlen, van 14.00 tot 16.00 uur.
Avondwake, heden dinsdag 2 mei om 18.30 uur in
de hierna te noemen kerk.
In de St.-Pancratiuskerk te Heerlen zal de plechti-
ge uitvaartdienst gehoudenworden op woensdag 3
mei om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis dat kalm en vredig van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 63 jaar, mijn geliefde man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Harie Ackermans
echtgenootvan

Jo Benes
Bingelrade: Jo Ackermans-Benes
Brunssum: Mariet en Jan

Verbeek-Ackermans
Björn, Mariëlle, Diana

Heerlen: Marga en Ton
de Rooy-Ackermans

Heerlen. Gerda en Henry
Albertz-Ackermans

Hoensbroek: Sjaak en Marij
Ackermans-Snackers
Kelly

Brunssum: Marianne en Albert
Tabak-Ackermans

Hoensbroek: Resie en Jan
van Hove-Ackermans
Daphne

Bingelrade: Constant Ackermans
Familie Ackermans
Familie Benes

6456 AC Bingelrade, 1 mei 1989
Dorpsstraat 173
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 5 mei om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te
Bingelrade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ergeen condoleren.
Avondmis donderdagom 19.00 uur in voornoemdekerk.
Harie is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Sittard; bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden
mochten hebben, geven wij u met droefheid
kennis dat heden, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan, mijn schoonbroer, onze
oom en neef

Math. Fleischeuers
Voorzien van het h. sacrament der zieken,
overleed hij op 84-jarige leeftijd.
Munstergeleen: A.J. Fleischeuers-Daniëls

Familie Fleischeuers
Familie Schurgers

Geleen, 30 april 1989
Verpleeghuis St.-Odilia
Corr.adres: Groenstraat 14,
6151 CS Munstergeleen
De plechtige eucharistieviering zal plaats-
hebben woensdag 3 meias. om 10.30uur in deparochiekerk St.-Pancratius te Munsterge-
leen, waarna de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is
er geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen heden,
dinsdag 2 mei om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Math. is opgebaard in de rouwkapel van hetMaaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Ge-
leen, alwaar gelegenheid tot bezoek van 17.30
tot 18.30 uur.

I *Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht, na alles gegeven te hebben wat te ge-
ven was, van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, schoon-
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Jessie Cramers
echtgenote van

Harie Pernot
Zij overleed voorzien van het heilig oliesel in deleeftijd van 47 jaar.

Grevenbicht: .H.T.M. Pernot
Grevenbicht: Theo en Vivian

Echt: Annemie en Huub
Grevenbicht: Frits
Grevenbicht: Nelly Pernot-Tholen

Familie Cramers
Familie Pernot

30 april 1989
Corr.adres: Aan de greune paol 15
6127 BH Grevenbicht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door debegrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 5 mei a.s. inde parochiekerk van de Heilige Catharina te Gre-venbicht om 10.30 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00
uur in voornoemde kerk.
Wij zullen haar gedenken in de heilige misvan don-
derdag 4 mei (Hemelvaartsdag) a.s. om 11.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Rouwcentrum, Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek
dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I '

Met grote droefheid,doch ookmet grote dankbaar-heid jegensO.L. Heer haar als moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht te
hebben gehad, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van deh. sacramenten

Anna Debije-Deteren
weduwe van

Wilhelm Debije
op de leeftijd van 75 jaar.'

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: t Leny van Geencn-Dcbije

Frits van Geenen
Heerlerheide: Roos en Toon

Broeren-Debije
Hoensbroek: Harrie en Ellie

Debije-Dautzenberg
Brunssum: Tiny en Jan

Steiner-Debije
Amstenrade: Wiel en Marij

Debije-Vrancken
Beek: Mia en Theo

van Mulken-Debije
Brunssum: Annie en Joep

Steiner-Debije
Brunssum: Nico en Ine

Debije-van de Bosch
Elsloo: Karel en Els

Debije-Lindeman
de kleinkinderen
Familie Deteren
Familie Debije

Amstenrade, 30 april 1989
De Gijselaar 10
Corr.adres: Beekstraat 3, 6413 BL Heerlen 'De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 5 mei om 10.30 uur, in deparochiekerk vanO.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade,
gevolgd door de begrafenis op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-ven is er geen condoleren.
Woensdag as. om 19 uur, avondwake in voornoem-de kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers vanDe Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Ge-legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Hemelvaartsdag alleen van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tMathieu Kockelkoren, 76 jaar, echtgenoot van
Marie Steman, Napoleonsweg 81, 6081 AB Hae-

len. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den heden, 2 mei, om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Haelen.
4-Carola van der Hart, 11 jaar, Kasteel Daelen-
I broeckstraat 53, 6043 XP Roermond. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 5
mei om 11.00 uur in de kerk van de H. Tomas teRoermond.

t Jacques Peeters, 55 jaar, weduwnaar van Ciska
Reijnen, echtgenoot van Miep Aben, Rijksweg

Zuid 60, 6102 XZ Pey. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden woensdag 3 meiom 13.30 uur
in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvan-
gen te Pey.

tTil Schmeitz, 80 jaar, weduwe van Jan Masolijn.
Corr.adres: L. Masolijn, Kon. Regentesselaan

119, 6043 CX Roermond. De plechtige uitvaart-
dienstzaj worden gehouden op woensdag 3 mei om11.00 uur in de St,-Jozefkerk te Roermond.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenoot, en vader

Jan van der Laan
zal plaatshebben op donderdag 4 mei as.
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Fa-
milie Langeberg-Brunssum.

Mevr. S. v.d. Laan-Schielen
Frank en Mendy

Brunssum, mei 1989

De tijd is voorbij gevlogen
12 maanden reeds.
Ook al is depijn wat minder
wij missen jenog steeds.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man,onze vader, schoonvader en opa

Jan Hubert Bremen
zal plaatsvinden op donderdag 4 mei om 11.00 uurin de St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

Mevr. Th. Bremen-Gerards
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, mei 1989

4- Gertrudag Peeters, 81 jaar, weduwe van Joan-
I nes Janssen. Corr.adres: Fam. Jamlean, Beuk-straat 22, 6101 BH Echt. De plechtige uitvaartdienstzal worden gehoudenwoensdag 3 mei om 10.30 uurin deparochiekerk van de H. Landricus te Echt.

4- Truus Peeters, 73 jaar, weduwe van Piet Claes-I sens, levensgezellin van Piet Lamers, Dr. Bier-mansstraat 30, 6075AS Herkenbosch. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 3mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Se-bastianus te Herkenbosch.

4-Ruben van derBurgt, oud 13 jaar. 6217 JL Maas--1 tricht, Antoon van Elenstraat 67. De uitvaart-dienstzal worden gehoudenop woensdag 3 mei om10.00 uur in de parochiekerk van de H. Anna, ViaRegia te Maastricht. Er is geen condoleren.
4-Hendrikus Hupkens, oud 80 jaar, echtgenootI van wijlen Hubertina Wigny. Maastricht, St.-Pie-terstraat 23. Corr.adres: Margauxlaan 4, 6213 EZMaastricht.De uitvaartdienst zal worden gehoudenp op woensdag 3 mei om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Belfort-Maastricht. In dekerk is om 13.40 uur gelegenheid tot condoleren.
4- Waltherus Kluts, oud 76 jaar, echtgenoot van1 Maria Borro. 6215 AJ Wolder-Maastricht, Lam-
mergierstraat 22. De uitvaartdienst zal worden ge-houden woensdag 3 mei om 15.00 uur in de paro-chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wolder.Er is geen condoleren.
4- Maria Conaert, oud 69 jaar, weduwe van Johan-I nes Coenen. Maastricht, Dampstraat 59A. Cor-r.adres: Dampstraat 56, 6226 GL Maastricht. De uit-vaartdienst is heden, dinsdag 2 mei, om 11.00uur inde parochiekerk van de H. Antonius van Padua teScharn. In de kerk is gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.
4- Catharina Reneerkens, oud 67 jaar, echtgenote

I van JozefWasbauer. Maastricht, Aartshertogen-straat 81. Corr.adres: Aartshertogenstraat 89, 6226XX Maastricht. De uitvaartdienst zal worden ge-houden op woensdag 3 meiom 12.15 uur in de paro-chiekerk van de H. Gulielmus te Oostermaas-Maas-tricht. Er is geen condoleren.
4-Broeder Reinhold van Duren, oud 73 jaar. 6211I PG Maastricht, Brusselsestraat 38. De uitvaart isheden, dinsdag 2 mei, om 14.30 uur in dekapel vanDe Beyart, Brusselsestraat 38 te Maastricht.

Dicht il
op 4 en 5 mei I
Op 4 en 5 mei zijn de poliklinieken, de afdelingen voor B
handeling en onderzoek, inclusief de bloedprikdienst en «Diagnostisch Centrum, de hele dag gesloten. Dat betekil
ook de polikliniek dermatologie in de Potteriestraat 1541
Caberg.

W^^ ACADE. MISC|
Mt2r ziekenhui]

MAASTRICH

openbare lezing
woensdag 3 mei
aanvang 20.00 uur
DE UNIVERSELE
BOODSCHAP DOOR
ALLE TIJDEN
baron hotel
wilhelminaplein 17
heerlen *&$£

500 bruidsjaponnen
en 200kostuums

*ï r% fj J*
AmmW

BRUIDSHUIS PEREBOOM
HEERLEN

Oranje Nassaustr. 27,
178750 tel. 045-71231

Neues Haar wird mit dem eigenen Haar
form- und typgerecht elngewebt; ohne
iangjAhrige vertróge Schiafen, aaunen,
duschen, Sport treiben für Oamen und
Herren. Alle Frieurenwünache werden er-
füllt. Reparaturen aller Art. AuGerdemgro
Be Auawahl an Toupets und Perücken in
Synthetik und Echthaar.
ünverbindliche kostenloae Beratung von
Oienstag bis Samstag im Studto. NaulFrt»urenb»ratung par Bildschirm.

**ÊÊg > ' r

Mag dit kind
erbeter '

van worden?

terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - OEN HAAG

TELEFOON 070-637940* .

¥^ \
Giro !

55055:
VMp Ij

Astma Fonds;
KOLLEKTEB-14MEI
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Ombudsman hekelt foute
werkwijze Pensioenraad

Ook verzoeken afhandelen van aanvragers die overleden zijn Vrijspraak voor
ontduiken van
fiscaal beslag

wet voorziet in een buitengewoon
pensioen voor invalide verzetslacht-
offers en voor de nagelaten betrek-
kingen van hen die ten gevolge van
of in verband met hun verzet zijn
omgekomen. Als de aanvrager vanzon pensioen overlijdt, terwijl er
nog geen beslissing is genomen,
dan wordt de aanvraag niet verder
afgehandeld, maar opgeborgen in
het archief. Dat is echter in strijd
met de wet zelf en met de wettelijke
bepalingen ten aanzien van erfop-
volging.

De foutieve handelswijzekwam aan
het licht na een klacht over de lange
tijd die de BPR nodig had om een
aanvraag te behanbdelen. Oorzaak

daarvan was een reorganisatie bij
het adviserende Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds. Mr Oosting is
echter van mening dat de overheid
in deze een morele verplichtng
heeft om zo snel mogelijk een be-
slissing te nemen. De reorganisatie
bij ABP noemde Oosting een ver-
klaring maar geen rechtvaardiging
voor het uitblijven van een voor de
belanghebbenden in financieel en
emotioneel opzicht belangrijke be-
slissing.

Het ministerie van WVC is op de
hoogte van het onjuiste beleid van
de BPR en heeft er bij de pensioen-
raad op aangedrongen het beleid op
dit punt aan te passen.

DEN HAAG - De Buitenge-
wone Pensioenraad (BPR)
moet alsnog alle verzoeken af-
handelen die tijdens de behan-
deling in het archief zijn opge-
borgen omdat de aanvragers
zijn overleden. Mocht worden
besloten dat er een buitenge-
woon pensioen wordt toege-
kend, dan moet dat worden
uitbetaald aan de erfgenamen.
Dat zegt de Nationale Om-
budsman mr drs M. Oosting,
in een rapport.

De ombudsman had tijdens een on-derzoek geconstateerd dat de BPR
de Wet Buitengewoon Pensioen
1940-1945niet correct uitvoert. Deze

officiiële beschikking is opgeheve' IDit nu was op het moment van il'
spectie nog niet gebeurd. 'Wel bewezen achtte de rechtbafl (
dat een 50-jarige voormalige kast"'lein uit Heerlen goederen aan fr 'slag had onttrokken. Daartoe fr
hoorden een tunerversterker, cc I
cassettedeck en biljart alsmede cc 'partij bier en frisdrank. De offici* 'had hiervoor 750 gulden boet.
twee weken voorwaardelijke geval :genisstraf geëist. De rechtbai' 'wenste te volstaan met uitsluiten 'een boete van vijfhonderd gulden «

Met de bus
naar Bee Gees

HEERLEN - Buro Ticket Expre'
houdt op 5 mei een busreis naar W
concert van de Bee Gees in Ahö.'
(Rotterdam). De reis, inclusief et
ticket, kost 77,50 gulden. Kaartf
voor deze trip zijn te koop bij _vll
ziekland in Heerlen, Beek en Ma* !
tricht, TV Gazet in Heerlen en Ma*
tricht, Café Maximiliaan in Gele !
en Ticket Expresss ® 045-353541 i
453118. Het bureau heeft ook n' j
losse kaarten in de verkoop voor tf
concert op 5 mei.

J '

Voor een totaalbedrag van honderd-
duizend gulden had de belasting-
dienstbeslag gelegd op de dure auto
en een hoeveelheid kostbare meu-
bel- en interieurstukken waarover
de man de beschikking had. Bij in-
spectie door de deurwaarder bleek
echter na enige tijd de auto te zijn
ingeruild en het meubilair verdwe-
nen.
De man zei te goeder trouw te heb-
ben gehandeld. De auto had niet
hem maar zijn bank toebehoord en
het meubilair was hem in bruikleen
gegeven door zijn moeder. Ter te-
rechtzitting voerde raadsman mr
Rientjes daarenboven aan dat zijns
inziens deformele grond aan het be-
slag was komen te vervallen nadat
de belastingdienst een streep door
de schuldenlijst had gehaald.
Officier mr Smalburg wierp tegendat executoriaal beslag onverkort
van kracht blijft zolang het niet bij

MAASTRICHT - Wegens het ont-breken van wettig en overtuigend
bewijs heeft de rechtbank te Maas-
tricht een 41-jarige Heerlenaar vrij-
gesproken van het onttrekken van
goederen aan door de belasting-
dienst gelegd beslag. Officier vanjustitiemr H. Smalburg had het be-
wijs wel geleverd geacht en zowel
een boete van tweeduizend gulden
als een maand voorwaardelijke ge-
vangenisstraf geëist.

EINDHOVEN - Kunststoffenfabri-
kant GE Plastics heeft gisteren een
donatie van ’60.000 geschonken
aan de vakgroep Polymeerchemie
en Kunststoftechnologie van de TU
Eindhoven. Het geld wordt ge-
bruikt voor de aanschaf van labora-
toriumapparatuur, die bestemd is
voor funadmaneteel onderzoek.

Voorlichting
rijkspolitie

op lager pitje

van andere universiteiten.Er zyn
speciale stepraces zoals de Af-sluitdijkrace, de Pieterscross in
Maastricht, en de hele lange Elf-
stedentochtvan 230 kilometer.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Wie op Hemel-
vaartsdag de Mergellandroute
gaat rijden, loopt grote kans on-
derweg een viertal jongens met
een vreemdsoortig vervoermid-
del tegen te komen. De vier leg-
gen de 130 kilometer langeroute
namelijk af per step. Tien uur
zullen ze erover doen, zo ver-
wachten ze.

veel sneller en heel nauwkeurig
de bodem tot een diepte van on-
geveer zeven meter te onderzoe-
ken op de aanwezigheid van
blindgangers. Met de aanschaf
van deze apparatuur is een be-
dragvan 250.000 gulden gemoeid
geweest. Dit bedrag zal later
door de rijksoverheid aan de ge-
meente worden vergoed.

Wieltjes
De steppen zijn geen alledaagse
kindersteppen die in de speel-
goedwinkel te koop zijn. „Die
zouden niet tegen dergelijke on-
dernemingen bestand zijn," zegt
Hub Vankan. Nee, het gaat hier
om speciaal vervaardigde 'grote-
mensen' steppen, waarvan alleen
dekleine wieltjesherinneren aan
een kinderstep.

Van onze verslaggever
HERKENBOSCH - De voorlich-
tingsafdeling van de Rijkspolitie
Limburg is niet meer in staat haar
voorlichtende taak volledig op zich
te nemen. Dat is het gevolg van een
nieuwe onregelmatigheidsregeling
voor de Nederlandse politie. Daar-
bij is het maximum aantal uren dat
per medewerker aan de zogenoem-
de 'piketdienst' mag worden opge-
legd, vastgesteld op 130.

Paul Severens, afkomstig uit Ge-
leen, Hub Vankan uit Heerlen en
de twee Brabanders Frank Wes-
ter en Wim Hoeks zijnvier goede
vrienden, die op een speciale ma-
nier het (naderende) einde van
hun studiewillen markeren.Drie
van hen zijn net afgestudeerd
aan de Technische Universiteit
in Eindhoven; eentje moet nog
even.

Een eerste onderzoek, dat in ja-
nuari werd uitgevoerd, heeft
geen aanwezigheid van blind-gangers opgeleverd. De EOD
gaater echter vanuit dat ze er wel
moeten zijn. Dit deel van de
luchthaven Schiphol is aan het
einde van de Tweede Wereldoor-
log zeer zwaar gebombardeerd.

SCHIPHOL - De Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) heeft
gisteren op Schiphol-Oost het
onderzoek naar de mogelijke
aanwezigheid van niet onpïofte
vliegtuigbommen uit de Tweede
Wereldoorlog hervat. De EOD
heeft daarbij voor het eerst ge-
bruik gemaakt van geheel nieu-
we opsporingsapparatuur, die
door de gemeente Haarlemmer-
meer voor de EOD is aange-
schaft.

Met deze nieuwe, in de Bondsre-
publiek Duitsland geproduceer-
de apparatuur is het mogelijk

Blindgangers
opsporen tot
7 meter diep

" De EOD maakte gisteren op Schiphol-Oost voor het eerst
gebruik van nieuwe opsporingsapparatuur (zie boven in
foto) die het mogelijk maakt blindgangers tot een diepte
van zeven meter op te sporen.

De EOD gaat er vanuit dat 10
procent van de bommen niet is
ontploft en als blindganger een
verborgen bedreiging blijft vor-
men.

Aan het congres, in het afgelopen
weekeinde in het Maastrichtse
MECC gehouden, namen ongeveer
75 alternatieve genezers deel. Zij
waren afkomstig uit alle windstre-
ken, van Griekenland tot Noorwe-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Tijdens het con-
gresvan deArtsenfederatie Additie-
ve/alternatieve Geneeskunde is nog
geen beslissing genomen over de
toekomstige vestigingsplaats van
de zetel van de Europese Raad vanIntegrale Geneeskunde. Zoals eer-
der meegedeeld zijn daarvoor twee
steden kandidaat, Maastricht en
Brussel.

gen en van de Verenigde Staten t
Polen. Over uiteenlopende ond<?werpen werden lezingen en discifl
sies gehouden. In het weekein_van 3 juni zal de volgende bijeflkomst plaats hebben in Zavente*bij Brussel.
Het is de bedoeling dat een wereljwijde organisatie gaat ontsta*
waarvan tussen de 200.000 \500.000 natuurartsen lid kunn4
worden. Naast de ArtsenfederaflAAG maakt ook het International
Gesellschaft für Thymologie en M
muntherapie uit Duitsland even*!de Belgisch-Nederlandse Vereil
ging voor Neuraaltherapie deel "van de samenwerkende organisati!

Maastricht en Brussel kandidaten
Nog geen beslissing
zetel natuurartsen

Twee voorlichters zijn er inmiddels
toe verplicht twee van de vier we-
ken geen bereikbaarheidsdienst
meer op zich te nemen. De pers-
voorlichting wordt tijdens dieperio-
de verzorgd door de dienstdoende
officier van dienst.

De studentenvereniging waartoe
ze in Eindhoven behoren is ooit
eens voor de 10l met steppen be-
gonnen en dat is uitgegroeid tot
een ware sport. Er wordt nu alzon jaar of tien regelmatig ge-
stept door Eindhovense studen-
ten, maar ook door studenten

Hub Vankan uit Heerlen stept nu
al zon vijfjaar. De afgelopen tijd
- hij moet straks in het leger -heeft hij flink geoefend om de
Mergellandroute te kunnen rij-
den. Er is een goede conditie no-
dig om tien uur lang te kunnen
steppen. En niet alleen de af-
stand is een hele uitdaging, ook
de heuvels die genomen moeten
worden zijn een hele kluif voorde vier jongemannen.

Schenking voor
TU Eindhoven

Lange tocht door Mergelland

Per step heuvel
op en heuvel af
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MAASTRICHT - Nog deze week
hoopt mr Tripels in Maastricht het
taxatierapport te ontvangen dat ge-
maakt is van de eigendommen van
de voormalige ABP-topman Mas-
son. Pas dan kan de Maastrichtse
advocaat bekijken of een openbare
verkoop van de inboedel van Mas-
son zin heeft. Vorige week zijn de
spullen getaxeerd.

Eigendommen getaxeerd

Dagopleiding
Duits Sittard

SITTARD - Dr M. Vliegen is be-
noemd tot vakgroepleider aan de
Hogeschool Katholieke Leergangen
Sittard (HKLS). Met ingang van het
cursusjaar '89-'9O zal namelijk aan
de HKLS ook een dagopleiding
Duits worden verbonden. Totop he-
den bestond er uitsluitend een deel-
tijdopleiding.

Opleiden
Dr M. Vliegen (34) uit Nijmegen stu-
deerde Duitse taal- en letterkunde
aan de Universiteiten van Nijmegen
en Konstanz (West-Duitsland). In
1986 promoveerde hij op een proef-
schrift, dat een aantal taalkundige
aspecten van het Duits en het Ne-
derlands vergeleek.

" Dr M. Vliegen
.vakgroepleider..

Van onze verslaggever

Uitgebrande
verdieping

privéruimte

(ADVERTENTIE)

f IN WELKE STAD
KOOPT EEN DAME HAAR

TROIS-PIECES?
cl AvoMS. Mode

* lÜd JZ-~ voor defijnste jarenMmMW^^^^"^ van uw leven.

Hogeschool in Leuven, de Techni-
sche Universiteit in Eindhoven en
ITP/TNO. En we onderhandelen
nog met regionale hogere beroeps-
opleidingen", zegt de heer H. Groo-
ten, directeur Marketing en High
Tech Projects BV in Simpelveld.

Bedrijven, HBO'ers en academici
die geïnteresseerd zijn om aan dit
project mee te doen, kunnen zich nu
al opgeven bij NV Industriebank
LIOF in Maastricht, tel. 043-280280.

HEERLEN - NV Industriebank
LIOF en Marketing en High Tech
Projects BV gaan in opdracht van
de provincie het Limburgse be-
drijfsleven stimulerenbij de directe
toepassing van automatisering van
de produktie. Daarbij nemen spe-
ciaal bijgeschoolde HBO'ers, acade-
mici en externe deskundigen bij de
bedrijven'concrete vraagstukken op
het gebied van automatisering en
planning ter hand. Dit zogenaamde
Produktie-, Plannings- en Automa-
tiseringsproject (PPA) gaat onge-
veer ’ 1 miljoen kosten inclusief de
opleiding van de afgestudeerde
maar nog werkloze HBO'ers en aca-
demici.

Polen moeten
Nederland uit

Uitspraak rechter in kort geding

" De vernielde auto van de Heerlenaar. Foto: widdershoven

Heerlenaar
verongelukt

Rente
Qe Vereniging zal de lening uit-
Schrijven in een informatiekrant
°ver vliegveld Beek, die over een
hiaand verschijnt. Voor geleend
Seld zal 8 procent rente worden be-

De lening plus de betaaldere nte zullen door de Verenging als
Proceskosten worden opgevoerd bij
"e behandelingvan een lopende ge-
rechtelijke procedure rond de ge-'üidbewaking op vliegveld Beek.

„Steeds meer bedrijven hebben be-
hoefte aan verdergaande automati-
sering. Vaak echter stuiten zij op
problemen door onvoldoende ken-
nis en te weinig tijd. Weliswaar is
het zo dat dezebedrijven voor de be-
nodigde kennis een beroep kunnen
doen op externe adviseurs maar de
eigen mensen zullen uiteindelijk de
geautomatiseerde systemen zelf
moeten invoeren. Maar onze erva-
ring is dat de bedrijven daarvoor
veelal geen mensen en tijd hebben",
zegt ir. Th. Hommels, projectmana-
ger Innovatie van LIOF.

MEERSSEN - Op de provinciale
weg in Raar, gemeente Meerssen, is
gistermorgen even na acht uur de
55-jarige Heerlenaar L. Horsmans

verongelukt. De man raakte door
een nog onbekende oorzaak met
zijn auto van de weg en reed fron-taal tegen een boom.

Het slachtoffer is ter plaatse aan de
verwondingen overleden. De rijks-
politie groep Meerssen vraagt even-
tuele getuigen van het ongeluk con-
tact op te nemen met het bureau in
Meerssen, ® 043-642555.

Oe Vereniging had volgens haarvoorzitter de Staat ook via de reeh-or kunnen dwingen het geld op ta-fel te leggen. „Maar dat had min-
stens nog twee jaar geduurd. Zolang
bilden we echt niet wachten", aldusvOorzitter Willems.

bevel van de rechtbank. Zodra dat
bevel er is, zullen de twee jongens
echter op korte termijn het land uit-
gezet kunnen worden. De twee vre-
zen in hun vaderland tot zeven jaar
gevangenisstraf te worden veroor-
deeld omdat zij Polen illegaal heb-
ben verlaten.

HEERLEN- De Poolse jongensJan
Stanislaw Staranowicz en Pawel
Nosek worden Nederland uitgezet.
Dat heeft de Haagse rechtbank in
kort geding bepaald. De jongens
kwamen maart vorig jaar illegaal
naar ons land. Zij hadden zich ver-
stopt in een vrachtwagen van een
Limburgse expediteur die van Po-
len naar Nederland reed. Pas op een
industrieterrein in Nuth werden ze
door de douane ontdekt. De jongens
zeiden te zijn gevlucht uit onvrede
met de economische situatie in Po-
len.

Via PPA krijgen HBO'ers/academi-
ci een kwalitatief hoogwaardige bij-
scholing. Vervolgens zullen ze, on-
der begeleiding van externe des-
kundigen, in het bedrijfsleven te
werk worden gesteld. De kosten
voor de bedrijven zijn gering.

HEERLEN - De informatie-auto
van NS komt weer naar Limburg.
ledereen kan bij de auto informatie
krijgen over reizen per trein in bin-
nen- en buitenland.
De informatie-auto komt in:
Hoensbroek, braderie op de Markt,
donderdag 4 mei van 9 tot 18 uur;
Sittard, Tempelplein, maandag 8
mei van 14 tot 17 uur; Maastricht,
Herculeshof, Aureliushof, Daalhof,
dinsdag 9 mei van 10 tot 12 uur en
Raadhuisplein te Heer van 14 tot 17
uur; Beek, Markt, woensdag 10 mei
van 10 tot 12 uur; Geleen, Markt,
woensdag 10 mei van 14 tot 17 uur;
Echt, Nieuwe Markt, donderdag 11
mei van 10 tot 12 uur; Roermond,
Kloosterwandplein, donderdag 11
mei van 14 tot 17 uur; Kerkrade,
Markt bij H. Hartbeeld, vrijdag 12
mei van 10 tot 12 uur; Brunssum,
Lindeplein, vrijdag 12 meivan 14 tot
17 uur; Heerlen, Promenade 1, za-
terdag 13 mei van 9 tot 17 uur.

NS informeert
per autobusje

Promotie
Heerlenaar

Koehler
HEERLEN - Drs P. Koehler uit
Heerlen verdedigt vrijdag 12 mei
zijn proefschrift 'het localisatiecon-
cept in de neurologie van Brown-
Séquard' in deKatholieke Universi-
teit van Nijmegen.

Bijscholing
Momenteel wordt gewerkt aan de
bijscholing. Daarna zullen de be-
drijven worden geselecteerd die aan
het project meedoen. „Inmiddels
zijn we al in de afrondingsfase voor
opleidingsbijdragen van internatio-
nale technische instituten als de
Rheinisch-Westfalische Technische
Hochschule in Aken, de Technische

Het tweetal werd ondergebracht in
asielzoekerscentrum Moorheide in
Schinnen. Staatssecretaris Korte-
Van Hemel (Justitie) besliste echter
enkele maanden later dat de jeugdi-
ge Polen Nederland moesten verla-
ten. Hun advocate, mr A. Van
Wersch uitKerkrade, diende daarop
een zogenaamd herzieningsverzoek
in, maar Justitie hield voet bij stuk.scholen in aanmerking kwamen en

die ga je natuurlijk niet bij elkaar
zetten."

De Heerlenaar, die tandheelkunde
en medicijnen studeerde, geeft in
zijn proefschrift een overzicht van
de belangrijkste onderzoeksterrei-
nen van Brown-Séquard, die de in
het ruggemerg kruisende sensibele
banen ontdekte.

MTS Maastricht gaat
in vliegtuigkunde

Vier scholen in Nederland aangewezen
*-en andere omstander was het daar
heslist niet mee eens. „Binnen wasr even een panieksituatie. Er wa-en brandblussers te weinig enpensen renden met etenswaren en?1 naar buiten. Bovendien duurdehet volgens mij ruim twintig minu-en voor de brandweer ter plaatseWas".

J-'e uitgebrande bovenverdieping isPfivé in gebruik door manager
'reek van der Valk. Pal eronder ligt
?en zaal, die op het moment van de°rand niet in gebruik was. De be-
~°ekersvan het restaurant en de ho-
fgasten waren snel buiten het ge-
°ouw. „Ach, het valt allemaal wel
hiee," vond een vrouw in een rol-
?J°el. die kort tevoren nog op een
lOel naar buiten werd gedragen
door twee agenten.

Vervolg van pagina 1

Tevens geeft Koehler een beeld van
de heersende ideeën in de neurolo-
gie omstreeks 1840.

Het kort geding was de laatste juri-
dische mogelijkheid voor de beide
jongens om in Nederland asiel te
krijgen. De Polen verblijven nu in
het Noordbrabantse Deurne. De po-
litie in die plaats is nog niet op de
hoogte gesteld van het uitzettings-

De vier MTS-en krijgen geen extra
geld van het ministerie van Onder-
wijs om het vak in te voeren. Wel
kunnen de scholen materieel van de
luchtmacht tegemoet zien en krij-
gen de docenten die het vak gaan
geven een bijscholing. Mestrom is
niet bang dat de scholen dan alleen
maar spullen toegeschoven wordt
die uit de tijd zijn. „Kijk, als we bij-
voorbeeld een hydraulisch systeem
van een neuswiel hebben, kunnen
we aardig uit devoeten want daarin
zullen per vliegtuig wel niet zoveel
verschillen zitten."

Steun voor bedrijven
bij automatisering

Project van LIOFen High Tech Simpelveld

Volwaardig

dienen dan bereid te zijn
ieder dertig bedden naar
Echt 'over te hevelen. Uit-
breiding van de beddenca-
paciteit voor somatische
patiënten van dertig naar
zestig zou verwezenlijkt
kunnen worden in het
nieuw te bouwen verpleeg-
huis Sint Agnetenberg.

Voorstel van Centraal Ziekenfonds
Interregionale funktie
voor verpleeghuis Echt

<Dit standpunt overheerst
'n de beleidsvisie die de

■ Stichting Centraal Zieken-
fonds heeft uitgebracht op
j|en door Gedeputeerde
Staten opgestelde capaci-
teitsplanning voor de ver-
Pleeghuissector tot 1996.

Van onze verslaggever
Maastricht - Door in

l,een verpleeghuis te Echt
(jZestig bedden af te stem-
jiien op patiënten uit de
(Westelijke Mijnstreek en
evenveel bedden op Mid-
den-Limburg kan een vol-
waardig verpleeghuis ont-
staan met méér zekerhe-
iden voor de kwaliteit van
,de zorg dan een in Echt te
jvestigen dependance van||bestaande inrichtingen.

Realisering van het provin-
ciale voorontwerp leidt
naar de mening van het
Centraal Ziekenfonds tot
een zodanige onderbede-

ling van de Westelijke
Mijnstreek dat deze regio
in 1996 te kampen zal heb-
ben met de grootste rela-
tieve achterstand in de
provincie. Het fonds acht
dit gevaar bezworen indien
in de Westelijke Mijn-
streek de capaciteit voor
somatische patiënten
wordt uitgebreid met zes-

De inrichtingen Sint Ca-
millus en Sint Jansgeleen

Mèt de Stichting Zieken-
zorg Westelijke Mijnstreek
is het Centraal Zieken-
fonds van mening dat Sint
Agnetenberg de beschik-
king moet krijgen over een
volwaardige somatische
afdeling met zestig bedden
in plaats van dertig zoals
GS voor ogen staat.

Tegen een desbetreffend
voorontwerpplan van GS
konden tot gisteren be-
zwaarschriften worden in-
gediend.

tig in plaats van, zoals
voorgesteld, dertig bedden
en daarnaast in Echt een
nieuw volwaardig ver-
pleeghuis met 120 bedden
wordt neergezet.

'Onvoldoende en ervaren personeel voorhanden in de regio'

Fokker niet naar Beek

VGUVB gaat
geld lenen

Voor onderzoek meetsysteem

Hij werkte een aantal jaren als we-
tenschappelijk medewerker aan de
KU in Nijmegen en de VU in Am-
sterdam. Begin 1988 kreeg dr Vlie-
gen de leiding van de deeltijdoplei-
ding MO Duits. Nu hij benoemd is
tot vakgroepleider is hij verant-
woordelijk voor zowel de parttime-
als de dagopleiding tot leraar/lera-
res Duits.

De grote steden in Limburg kregen op de Dag van de
Arbeid traditiegetrouw bezoek van Duitsers en/ofBelgen
die hun vrije dag winkelend ofzo maar genietend van de
zon in onze provincie doorbrachten. Aan het eind van de
middagkeren de bezoekers huiswaarts en dat levert aan
de grensovergangen vaak lange files op, zoals hier aan
de grensovergang Bocholtz. Fotor dries linssen

onderzoek kost 40 mille en is
Jegens het Gerechtshof in Den

aag nodig om te weten welk per-
manent systeem nodig is om de ge-
luidsbelasting rond het vliegveld af-doende te bewaken. De Vereniging
heeft de Staat gevraagd het onder-
2°ek te bekostigen. Die weigert dat.

J^middels zou de verantwoordelij-ke minister Smit-Kroes hebben aan-
gekondigd dat op vliegveld Beek
het zogenoemde Fanamos-systeem
*ordt geïnstalleerd, dat geschikt is
vOor de bewaking van geluid op en
J'lakbij devliegbaan. De Vereniging
heeft er steeds voor gepleit dit sys-
teem in combinatie met een deug-
delijk meetsysteem voor de lagere
'üchtregionen toe te passen. Ze
*Wam daar op terug toen het Tech-
nologisch Natuurkundig Onder-
zoekscentrum in Delft concludeer-
de dat op die manier niet afdoende
*on worden gewaakt over de ge-
luidsbelastingen van het vliegver-keer op 'Beek.

- De Vereniging Geen
Ultbreiding Vliegveld Beek gaat bij
Particulieren en gemeenten geld le-
hen voor een onderzoek naar een
S°ed geluidmeetsysteem voor de
'uchthaven.

schoold en ervaren personeel voor-
handen is dat meteen in de nieuwe
fabriek te werk kan worden gesteld.

Deze gemeente had Fokker aange-
boden zich te vestigen op het nieu-
we bedrijventerrein Technoport
Europe, naast het vliegveld.

De vliegtuigbouwer denkt dat het
personeelsbestand in de regio Zuid-
Limburg niet groot genoeg is om in
te spelen op de behoefte van Fok-
ker. Bovendien stelt het bedrijf dat
in deze regio onvoldoende ge-

Burgemeester Van Goethem van
Beek betreurt het standpunt van
Fokker. „We zijn hier al enige tijd
mee bezig. Jammer dat Fokker die
fabriek hier vooralsnog niet inpas-
baar acht. Geschikt personeel hoeft
geen probleem te zijn. Je moet men-
sen van hier dan gewoon gaan oplei-
den. Ik heb begrepen dat weliswaar
het aantal aanmeldingen aan de An-
thony Fokkerschool in Haarlem, de
enige in ons land die dergelijke vak-.

lui opleidt, groter is dan het aantal
plaatsen. Maar met zon school kun
je contracten afsluiten waarmee je
bepaalt dat telkens tien plaatsen
worden gereserveerd voor een aan-
tal Limburgers, die daarna bij Fok-
ker in Beek komen werken. Dat
idee hebben we anderhalfjaar gele-
den al bij de provincie en ook bij de
technische scholen gedropt, want
die moeten op die ontwikkeling na-
tuurlijk kunnen inspelen."

Ondanks dit idee en de inzetvan de
industriebank LIOF als onderhan-
delaar zal Fokker niet voor Beek
kiezen. De nieuwe fabriek kost
f 200 miljoen en is goed voor vier-
tot vijfhonderd arbeidsplaatsen.

Van onze verslaggever

BEEK - Fokker zal in Zuid-Limburg geen assemblagefabriek
voor het nieuwe type 'Fokker 100' bouwen. De maatschappij
heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan onder andere de ge-
beente Beek.

Zakdoek
rennen ging de routine van alle dagP^dertussen gewoon door. Drie te-efonistes handelden gediscipli-
neerd de inkomende telefoontjes af.*^én van henbij tijd en wijle met een
?akdoek voor haar mond. Mensen
?'e nietsvermoedend een kamerhoekten, werden niet wijzer ge-
haakt. De boeking is gewoon perc°rnputer geregistreerd.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Vanaf 1990of 1991
zal de MTS in Maastricht als enige
in Limburg het vak vliegtuigtech-
niek kunnen geven. In eerste in-
stantie zal dit nieuwe keuzevak in
het vierde schooljaar gegeven wor-
den, maar het is de bedoeling dat de
scholieren straks vanaf het tweede
leerjaar vliegtuigtechniek kunnen
volgen.

In Nederland zijn vier MTS-en aan-

gewezen die vliegtuigtechniek als
keuzevak mogen invoeren. Naast
Maastricht zijn dat Dordrecht, Hen-
gelo en Leeuwarden. Zij zijn geko-
zen uit in totaal 35 scholen die zich
na een oproep van de Koninklijke
Luchtmacht aanmeldden als kandi-
daat. De luchtmacht klaagde vorig
jaar in een televisie-uitzending over
een tekort aan 'vliegtuiggeöriën-
teerde' scholieren. Ook in Limburg
hebben verschillende bedrijven bij
de luchthaven al vaker geroepen dat
het onderwijs aandacht aan vlieg-

tuigtechniek moest besteden.

Volgens J. Mestrom, adjunct-direc-
teur van de MTS in Maastricht, is
zijn school gekozen om een drietal
redenen. „Op de eerste plaats had-
den wij een goed pakket opgesteld,
waarbij was aangeven hoe het vak
wordt ingepast in de leerstof. Ver-
der heeft de nabijheidvan de Lucht-
haven Maastricht een rol gespeeld
en is er in het algemeen naar een ze-
kere spreiding gestreefd. Vantevo-
ren stond al vast dat slechts vier

f*et restaurant werd gisteren na dePrand meteen gesloten. Vandaag zal
'"et weer open gaan.

Ruiken
De invoering van het vak vliegtuig-
techniek betekent overigens niet
dat de MTS-en volwaardige ge-
schooldevliegtuigtechnici gaat afle-
veren. „We geven vliegtuigtechniek
voorlopig één jaar. De scholieren
kunnen dan alleen maar even aan
dat vak ruiken," zegt adjunct-direc-
teur Mestrom.

(ADVERTENTIE)

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

WÊmmmmnW ''fWr%; $ÊÊÊÊËÊm I
KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECIAALZAAK

f^ÊÊÊ^} HQnOPnn Honigmanstraat 37, Heerlen
\MÊ fj^\ I ld IOOd I Telefoon 045-716705
X__^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

Zoals bekend zegt Tripels nog zes
ton te goed te hebben van Masson
als vergoeding voor de bijstand die
door zijn kantoor aan de vroegere
directeur beleggingen werd ver-
leend tijdens de ABP-affaire.

Limburgs dagblad provincie
Dinsdag 2 mei 1989 "15

Tripels wacht
nog op rapport
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DE TOYOTA-DEALER HEEFT LUISTERRITKE VOORDELEN.

IN DE TOYOTA SUPERRALLY START NU
EEN DEALERAKTIE IN STEREO.

Wie nu zn oor te luister legt bij de I -_*_—.^*. ■___—__~ A m**

Toyota-dealer hoort van allekanten dekostelijke OIAK L.____. I
Het lijkt wel of ze bij Toyota de zomer al in hun ütf^^ .IÉÉ^ IP*V l)e kompaktc, handige multiklcpper van
hoofd hebben. Talloze modellen worden met Jr 'm jÉÈÉH \ Toyota. Alle sterke punten van Toyota:
gratis extra's geleverd, de Tbyota-dealers gaan J*-_I-_--_«^__ ffasfllMK »>- ii«^.l» techniek, betrouwbaarheid, zuinig rijden, vindt
records breken met topinruilprijzen, maar de HUI mi u te beginnen bij de Starlet. Dus ontzettend
ongelooflijkste toegift die de Toyota-dealers _*<rf!i^^ VL veel auto voor zn prijs. Ook leverbaar als Starlet
voor vin petto hebben is bij een groot aantal j^^ÉÉ|^i^MM <&* . „tltéêï 1.3 XL. Tijdelijk met gratis hifi stereoset.
auto's een gratis hifi stereoset (kost kompleet E«J_||______éS W STARLET 1.0 DL (3 DEURS, 4 BAK)

* GRATIS TOYOTA HIFI STEREO I Pflßftl I A MATPHRAPk 1 1Yll ■^^X^MBTII
SET 882 NP INCL. MONTAGE | bUftULLft nMlbnPftblY 1.0AL | J, if^^ggg
(kost kompleet f795,50) Als het allemaal iets ruimer moet zijn is deCorolla Hatchback *^JKI jpWi|||||||||a --'"%. " iP^^^^

Hr^** ____B___?f':ïï»(_^^____! Sl««!r§^

H? :»*«>* F—M BPSB^^^B* ' r

heeft geen uiterlijk vertoon nodig om zijn buiten- PADINA II I IPTBAPK 1C VI TM/Ik] PAM 1£
gewone kwaliteiten te bewijzen. Uiterlijk ■ | ..—.^,„.^~^^ vHlllllll II Lil I ÖMUIV LD AL 111lil UHIYI 10

CamryStationwagon2.oXLiv.a.f 38.245,- CELICA LIFÏBACK 1 6 ST

I I—^^^---^_ .-__ " / fïL ________Ë St^v^^T
__^_E!!___=__*^tt_Bß3BE_______________________ta-__L _______________________ l! 'mxè 1.l *^- i _Pfr^__________fl .L^Éflfl ____.'.j_r

%y*. __pP^3l«2« __£é_____P^^ * —■ kt i^ü K" <ÉÉH vmr "■ m^ lÉÉlmpP^^^

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN pHBHH-BBHBI|
jfjbjj.r-r .iMjk MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE - AF I ■£\YfJW**M JARfN RFTER

FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. -______________l_-_________l_-____l_ *

HEYTHUYSEN -AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 29 -Tel. 04749-1728"OIRSBEEK -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Provincialeweg Zuid 91 -
Tel. 04492-1814" POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A- Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -
Baanstraat 129 - Tel. 045-318888" SCHIN OP GEUL - *GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133- Tel. 04459-1258 " SITTARD- AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -
Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000. SUSTEREN - "AUTOM.BEDRIJF SWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300" ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJF
LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 -Tel. 043-642703.

"Off. Agent 40

Van maandag

Limburgs Dagblad t/m vrijdag van

_1-_____*______A Mfe ■ AmmmW. AmKmm. mWm%, ■ _^^'_4^ 8.3Q-17.00 UUf, kunt U

*PpiCCOIO S >z^r
____________________T?^sH7^n7^9ffrT7vn^_______________i telefonisch opgeven.

Bel 045-719966. I

Kindersterfte derdewereld: 1 op6.
Uwsteunblijft noodzaak!

Giro 5657
-"--il __\'^ i^HHHH

~Memisar?lk~
Gezondheidszorg in de Derde Wereld

Memisa, Eendrachtsweg 49, 3012 LD Rotterdam.

PuDhkalie aangeboden door dil blad. m samenwerking mei de Siichimg Ideële Reclame SIKE

II
SOMMIGE GOEDZIENDEN

ZOUDEN DAAR EENS
AAN MOETEN DENKEN.

Zon honderdduizend Nederlanders heb- !
ben te kampen met slechtziendheid.

Dat is niet zielig, maar wel verdraaid
lastig. Want sommige slechtzienden kunnen
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien. ,

Maar 's avonds praktisch geen snars. '
Anderen zien een paar vierkante centi-

meter scherp, maar alles er omheen wazig. 1
Zo zijn er vele vormen van slechtziend- !

f\eid, waar weinig of niets aan te doen is.
U kunt er wel iets aan doen. i

Heel at en toe. Gewoon door begrip te tonen. \
Of waar nodig een helpende hand uit te steken.

Soms herkent u een slechtziende aan
de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slecht- jl_>:
zienden, Postbus 2344,3500 GH $jfc>(
Utrecht, telefoon 030 -93 11 41.

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

/! !
r y "■v^""'*^

l -# \
V !

GEEF OH DE TOEKOMST!
Word voorf 27,50donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro25,Zeist, yi

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting. Door revalidatie, hulp-
middelen en onderzoek. Het iiir'yyjMlfé^

REUMABESTRpiNG GIRO 1
MÓÉT DOORGAAN 324 j

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.r 70.70.70.848. Giro: 324.

Limburgs Dagblad



HEERLEN - Het IVN houdt op
Hemelvaartsdag in samenwer-
king met de Milieufederatie en
Radio Limburg een fietstocht
door de beide Limburgen. De
tocht is ongeveer 40 kilometer
lang en loopt via Beek en Geulle,
het veerpontje over de Maas,
naar Rekum en Lanaken. Weer
volgt een oversteek om via Bun-
de en Ulestraten weer in Beek
aan te komen.

Met muzikale optredens
Winkels in

Heerlen open
op 'Hemelvaart'
HEERLEN - De winkels in
Heerlen zijn aanstaande donder-
dag, Hemelvaartsdag, geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Boven-
dien zal er overal in het centrum
life muziek te horen en te zien
zijn. Optredens worden onder
meer verzorgd door de Belvauer
Muziekanten, Trio Touche en
een groot jeugdorkestuit Heel.
Voor drie augustus is overigens
alvast een avondbraderie in
Zuidamerikaanse stijl gepland.

DEN HAAG/LANDGRAAF - Als
de mest op een andere plek op de
stoeterij aan de Grensstraat in
Landgraaf wordt opgeslagen en ver-
volgens goed wordt afgedekt is het
stankprobleem volgens buurtbewo-
ner R. Schiprowski voor een be-
langrijk deelopgelost. Dit zei Schip-
rowski's advocaat tegen de voorzit-

Van onze verslaggever ter van de geschillenafdeling van de
Raad van State, dr G. Veringa.
Schiprowsky protesteerde vrijdag
bij de Raad van State tegen de hin-
derwetvergunning die de gemeente
heeft verleend aan de eigenaar van
de stoeterij, R. Jansen.

Volgens de gemeente is paardemest

Jansen stelde dat de mest niet op
een andere plek kan worden opge-
slagen. De hoop moet brj de inrit lig-
gen want anders is het voor de
vrachtwagen te moeilijk om by de
opslagplaats te komen, zo zei Jan-
sen. Schiprowsky beweerde dat de
mest soms drie of vier weken blijft
liggen. Zijn advocaat redeneerde
dat, als de mest bij deinrit moet lig-
gen, ook de inrit kan worden ver-
plaatst. Dit is volgens hem vrij een-
voudig. Voorzitter Veringa maakt
binnenkort een beslissing bekend.Het vertrekpunt is de Hubertus-

molen in Beek, tussen 09.00 uur
en 13.00 uurkan worden gestart,
deelname is gratis. Voor liefheb-
bers is er de mogelijkheid om de
route samen met het IVN-Nuth
te fietsen. Vertrektijd is in dat ge-
val 09.00 uur, vanaf de markt in
Nuth. Vrees voor leegloop na

'wegpesten' directeur

Deining rond vertrek hoofd openbare school Rennemig
"De zilveren jubilarissen M. Troquet-Hermans (l) en F.
Leenders-Eijssen en pastoor Op 't Veld. Foto: wimküsters

Eygelshoven kregen de dames
M. Rijlaarsdam en J. Dings en
de heer H. Femer de gouden
speld van verdiensten van de
Kon. Ned. Gymnastiekbond. De
zilveren speld ging naar me-
vrouw M. de Jel en de heei
J. Houben. De heer F. Rijlaars-
dam kreeg de bronzen speld. J.
Wiertz en B. Hendrikx kregen
de speld voor langdurig lidmaat-
schap.

Omdat beiden 25 jaar lid zijn van
het gemengd koor van de paro-
chie Sint Remigius in Schim-
mert zijn Felicie Leenders-Eijs-
sen en Maria Troquet-Hermans
afgelopen zondag namens de St.
Gregoriusvereniging van het bis-
dom Roermond onderscheiden
met de zilveren draagspeld met
oorkonde. Een halsketting met
een solsleutelvanwege het kope-
ren lidmaatschap was er voor de
koorleden Francien Frissen-
Hönders, Jo Janssen-van Etten
en Rinie Speetjens.

Onderscheiden

Het echtpaar Wiel Lemmens (78)
en Pauline Braun (77), Klim-
menderstraat 49 in Klimmen,
viert vrijdag het gouden huwe-
lijksfeest. Het feest wordt om
14.30 uur ingezet met een mis tot ■
dankzegging in deRemigiuskerk
te Klimmen. Van 18.30 tot 20.00 -uur vindt de receptie plaats in
zaal Claessen te Klimmen.

Gouden paar

Geslaagd
Maurice Broers uit Heerlerheide
slaagde aan de Hoge School te
Sittard voor het examen perso-
neelsfunctionaris.

Vast staat dat de kinderen ge-
huild hebben toen Rob Biele-
veld zijn definitief vertrek be-
kendmaakte. Zelf wil het
schoolhoofd weinig kwijt over
zijn opstappen, nu komende
woensdag. Bang dat zijn op-
merkingen zodanig verkeerd
vallen dat „de voortgang van
de school in gevaar komt."

HEERLEN- Is Rob Bieleveld,
37, weggepest door zijn twee
collega-leerkrachten? Of is hij
gewoon opgestapt vanwege
een onoverbrugbaar verschil
van inzicht over de koers van
de openbare basisschool in
Rennemig, Heerlen?

Van onze verslaggever

Het dagelijks bestuur van de
Postduivenvereniging Huls
wordt thans gevormd door J.
van Tilburg, voorzitter; H. Le-
clair, secretaris en P. Franssen,
penningmeester.

Bestuur Het goude paar woont al 50 jaar
op de KLimmenderstraat; eerst
op de boerderij, thans in een
nieuwbouwhuis. Wiel Lemmens
is meer dan 40 jaarboer geweest,
daarna is hij tuinier geworden.
Zijn hobbieszijn het kweken van
bloemnen en planten. Boven-
dien is hij een fervent kaarter.

Huldiging
Tijdens het 20-jarig bestaans-
feest van de Sportvereniging

Het bestuur van de Stichting
Harmoniezaal Schinveld bestaat
uit mevrouw Hetty Theunissen
en de heren J. Stam, H. Marx, H.
Gebben enFr. Theunissen.

Het gouden paar heeft 6 kinde-
ren en 12 kleinkinderen.

Pauline was een voortreffelijke
boerin. Zij vervulde lange tijd
bestuursfuncties bij deLLTB en
ze hielp geregeld op bruiloften
en partijen bij haar vele vriendin-
nen. Ze is nog aqtief lid van de
vrouwenvereniging. Haar grote
hobby is handwerken.

Annette van Leusden daarentegen,
wil best uit de school klappen. „Ik
kan ook niet anders. Per saldo was
ik erbij toen deze school werd opge-
richt," verduidelijkt zij. Om vervol-
gens, mede namens tientallen ande-
re ouders, haarongenoegen over het
vertrek van Bieleveld de vrije loop
te laten. „Inderdaad, direct na zijn
aanstelling is Bieleveld ziek gewor-
den, waardoor de dagelijkse leiding
in handen was van zyn collegae
Margo Vos en Patricia Beckers.

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
® 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Het Markfestival dat om elf uur be-
Smt, wordt om twaalf uur officieel
geopend door burgemeester Ellie
Coenen, en duurt tot zeven uur 's
aVonds. Entree ’ 1,50, maar kinde-.
'en onder de twaalf nebben gratis
toegang.

Verder is er van twaalf tot zeven uur
non stop-show 'Reis om de we-reld' waaraan vijftig artiesten en

musici deelnemen, uiteenlopend
yan een goochelende tapdanser tot
fen fakir. Uiteraard is er weer de ti-telstrijd Sterkste Manvan Limburg.
Ook wordt er een nationaal stand-
Werkersconcours gehouden. Te-
V^ns zijn er demonstraties bergbe-
klimmen. Voor de jeugd staan er

groot springkussen, een piwi-
baan en een kinderboerderij klaar.

bioscopen Buurtbus in
Onderbanken

" Wethouder Boy Goossens overhandigt de sleutel van de buurtbus voor ouderen aan de
bestuurder. Foto: FRANSRADE

Maar toen hij na lange tijd weer te-
rugkwam, bleken beiden een front
tegen hem te vormen. Van mede-
werking was ineens geen sprake
meer. Eigenlyk is hn weggepest."

Als voorbeeld noemt Van Leusden
het schoolreisje, dat afgeblazen
moest worden omdat het tweetal
Beckers en Vos niet bereid waren
dit reisje tot vijf uur te laten duren.
Terwijl Rob Bieleveld juist langer
dan 's middags drie uur (de officiële
schooltijd) met de kinderen wilde
optrekken.

Afblazen

exposities

HEERLEN
Royal: The naked gun, dag. 15 17 19 en21.15 uur. Rivoli: Monkey shines, di
15.30 18.15 en 20.30 uur. Maxim: Wor-
ding girl, dag. 15 18.15en 20.45 uur. H5:«amman, dag. 14.30 en 20.30 uur. The
oear, dag. 14.15 19.15en 21.15uur. Cock-)*il, dag. 19 en 21 uur, di ook 14 uur.Twins, dag. 14 18.30 en 21 uur. The Ac-
°used, dag. 18.30 en 21 uur, di ook 14uur.

KERKRADE
"ijngrachttheater: Dance with a stran-
-Ber, di 20 uur.

tebestuur de stichting
voor het genomen ini-
tiatief. Verder waren
projectleider Cepsty-
nen van genoemde
stichting en enige be-
stuursleden aanwezig.

Bielevelds vertrek - hij heeft zelf
ontslag gevraagd - zou weleens
kunnen leiden, zo vrezen ouders, tot
een uittochtvan de nu tachtig leer-
lingen tellende school. „Dat zou ik
ten zeerste betreuren," verzucht
Bieleveld, die verder geen enkel
commentaar wenst te geven. Ook
weigert hij zijn nieuwe baan bij de
Volwassenen-educatie desgevraagd
te bevestigen.

ren en iedereen kan in-
stappen. Het is een uit-
komst voor de kern
Bingelrade, omdat het
openbaar vervoer dit
plaatsje links laat lig-
gen. Blijkt na een half
jaar dataan deverwach-
ting is voldaan, dan zal
met een extra busje in-
zetten voor rolstoelers.
Zoniet, dan wordt het
experiment beëindigd.
De exploitatie is afhan-

Dagelijks rrjdt de bus
om 18.00 uur vanuit Et-
zenrade via Jabeek,
Bingelrade en Merkel-
beek naar Brunssum.
Zodoende kan men ge-
makkelijker het zieken-
huis in Brunssum berei-
ken. Zaterdags rijdt de
bus alleen in de och-
tenduren. ledereen kan
gebruik maken van de
bus. Daarvoor dient
men natuurlijk wel een
kaartje te kopen.

kelyk van het aantal
mensen dat gebruik
maakt van de bus. Da-
gelijks worden zesmaal
de vier kernen aange-
daan. En vier maal
Brunssum.

Dit gebeurde door het
overhandigen van de
contactsleutel van het
huurbusje door wet-
houder Boy Goossens
aan chauffeur Adams
die net met nog een
tiental andere chauf-
feurs en een chauffeuse
aanwezig waren. Wet-
houder Goossens dank-
te namens het gemeen-

Van onze
correspondent

ONDERBANKEN- Na
een jaar van voorberei-
ding ging gisteren het
experiment 'buurtbus
Onderbanken' van de
stichting Ouderen Wel-
zijn Onderbanken van
start.

Het huurbusje onder-
houdt een verbinding
tussen de kernen van
Onderbanken en
Brunssum. Het akn ne-
gen passagiers vervoe-

Kamerlid opent nieuwe school LANDGRAAF - De zwemmarathon, afgelopen weekend in de nacht vanzaterdag op zondag, heeft de vereniging Jong Nederland ruim twintigdui-
zend gulden opgebracht. Het verenigingsgebouw van Jong Nederland
brandde een maand geleden helemaal uit, vandaar dat allerlei acties zijn
gestart om geld bij elkaar te krijgen voor een nieuw gebouw plus inboe-
del.

Twintig mille voor Jong Nederland

senen. Dat leidt tot opvoedingsproblemen en leer-
moeilijkheden, terwijl het toch normaal begaafde kin-
deren zijn.

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. HetPoëtisch moment.Van 5/5 t/m 25/6, open
ui t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.volkssterrenwacht, Schaapskooiweg95. Werk van Hans Stempher. Open di«m vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr
°ok 19.30-22 uur. Stadsschouwburg,
Van Grunsvenplein. Werk van HansKeuls. Tot 1 juni. Open ma t/m vr 10-15[jur en tijdens voorstellingen. Bezoe-
kerscentrum Schrieversheide,
Schaapskooiweg 99. Vossen. T/m 1/6,open di t/m zo 10-17 uur, dag. 10-18 uur."filmhuis De Spiegel. Werk van Annetteue Vries. Tot 8/5, open do t/m ma vanaf"0 uur. Signe, Akerstraat 82a. Werk vangaston Klein, Petrie Klinckhamers en

Wingen. T/m 28/5, open wo t/m
*° 14-17 uur.

HEERLEN

BRUNSSUM

" Brikke-Oave, Lindeplein sa. Werkvan André Offermans. T/m 7/5. WerkJ[an Nol Pepermans en Margreet Berk-hout. Van 12/5 t/m 4/6, open ma t/m vr«-30-12.30 uur, 13.30-17.30 uur en 18.30--*1 uur, zo 14-17 uur.

De Zonnewijzer is een ZMOK-school, bedoeld voor
jongens en meisjesvan 6 tot en met 20 jaar, die opvoe-
dingsmoeilijkheden hebben. Dat zijn vaak gedrags-
problemen, deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moei-
lijk in contact komen met leeftijdsgenoten en volwas-

HEERLEN - Tweede Kamerlid Leon Frissen opent
morgenmiddag in Heerlen de nieuwe school voor or-
thopedagogisch onderwijs, 'De Zonnewijzer'. De
school staat aan de Grasbroekerweg.' Meer dan driehonderd deelnemers hebben tussen 18.00 uur zaterdag en

10.00 uur zondagochtend aan een stuk door gezommen in zwembad In de
Bende in Nieuwenhagen. Met elk baantje zwemmen werd geld verdiend.
De deelnemers werden onder andere geleverd door de scholen in Übach
over Worms, de Landgraafse politie, en zwemvereniging Nimo.

De Zonnewijzer is een school van de Katholieke
Schoolvereniging Heerlen. De officiële opening is om
14 uur door het Tweede Kamerlid en vervolgens is er
gelegenheid om de school te bezichtigen. Een receptie
ter gelegenheid van de opening is van 16 tot 17.30 uur.

Wethouder Jos Zuidgeest, voorzit-
ter van de openbare school Renne-
mig, geeft toe dat verschillen van
mening binnen het schoolteam ge-
leid hebben tot het opstappen van
Bieleveld. „Dit soort risico's loop je
nu eenmaal bij het opstarten van
elke onderneming, of dat nu een
school of een bedrijf is. Direct na
zijn benoeming werd hij ziek. Toen
Bieleveld na bijna een jaar terug-
kwam, constateerde hij dat het
schoolbeeld, dat hn voor ogen had,,
niet langer kon worden gereali-
seerd."

Risico

Kwalificaties als 'wegpesten' neemt
Zuidgeest niet over. „Gewoon een
kwestie van interpretatie. De een
beschouwt hetvertrek als een over-
winning, de ander als wegpesten.
Uiteraard hebbenwij welzorgen ge-
had over het uit elkaar groeien."

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Inmiddels is het bestuur begonnen
met een open procedure voor het
aantrekken van, wat Zuidgeest
noemt, een sterke directie. Tot zo-
lang is de leiding van de openbare
basisschool Rennemig in handen
van Margo Vos, met wie Bieleveld
allerminst goed kon samenwerken.

baan vrij
woensdagavond van half zeven
tot acht uur. En verder moet hlj-
/zij decompetitie begeleiden.
Kindervakantiewerk: een
buurthuis in Heerlen zoekt vrij-
willigers voor het begeleiden van
het zomerkamp voor kinderen
van 7 tot 12 jaar in deperiode van
7 tot 11 augustus. Het kamp
wordt gehouden in Wylre.
Natuurgidsen: een natuurorga-
nisatie in Hoensbroek vraagt
vrijwilligers voor haar werk-
groep 'Natuurgidsen'. De taken
zijn: het uitzetten van wandelin-
gen en excursies e.d.
Maaltijdenvervoer: er wordt I
een vrijwilliger gezocht die in de
buurt van Meezenbroek bij enke- ■le ouderen dagelijks een warme
maaltijd wil bezorgen. Deze wor-
den geleverd vanuit het bejaar-
denhuis. De verreden kilometers
worden vergoed. Uiteraard moet
men in het bezit zijn van een
auto. Dagelijks neemt dit karwei
hooguit een kwartiertje in be-
slag.

klein journaal
oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1

Heerlen

" De afdeling Heerlen e.o. van de
Diabetes Vereniging Nederland
houdt vanavond om 20.00 uur de al-
gemene ledenvergadering in dr
Brikke-oave aan het Lindeplein in
Brunssum. Aansluitend wordt een
inleiding en forum gehouden over
diabetes en medicijngebruik. En-
tree gratis.

"De EHBO-vereniging Heerlen
begint in september met een geheel
vernieuwde cursus. De lessen wor-
den gegeven in de kantine van
Openbare Werken aan de Voskui-
lenweg. Voor informatie: J. Beme-
len, _S 045-713119.

Onderbanken
"De Stichting Ouderenwelzijn
brengt op 25 mei een bezoek aan de
Kasteeltuinen in Arcen. Kosten:
f 48,50. Deelnemers moeten zich
voor 20 mei aanmelden bij de be-
stuursleden.

" De commissie ruimtelijke orde-

ning/grondbeheer houdt vanavond
om 19.00 uur een openbare vergade-'
ring in het voormalig gemeentehuis
te Merkelbeek.

Brunssum

" Chantal Peters, leerlinge saxo-
foon van demuziekschool, legt van-
avond 'openbaar' het eindexamen
Vle graad af. Vanaf 20.00 uur is
iedereen welkom in de muziek-
school, Henri Dunantstraat 2.

Nuth

" Voor computer-bezitters wordt
vanavond om 20.00 uur een bijeen-
komst gehouden in de kantine van
sporthal De Keelkamp.

Simpelveld

" Sinds gisteren is de speeltuin
Hulsveld weer open.

" De commissie Milieu houdt mor-
gen om 19.00 uur een openbare ver-
gadering in het gemeetehuis.

Schinveld

" Van 5 tot en met 11 juniwordt in
Schinveld gecollecteerd voor de Ne-
derlandseLever- en Darmstichting.
Collectanten kunnen zich aanmel-
den bij M. Gelissen, S 045-257130.

" Het huisvuil wordt vandaag in
plaats van donderdag opgehaald.

Merkelbeek

" In de parochie St. Clemens wordt
iedere woensdag in de meimaand
om 19.00 uur de rozenkrans gebe-
den. Dit gebeurt beurtelings aan de
Banneux-kapel in de Haagstraat en
bij de Lourdesgrot bij huize Tieder.
Morgen wordt gebeden bij de Ban-
neux-kapel.

Bingelrade

" De basisschool haalt morgen om
17.00 uur oud papier op.

Vaesrade

" De gezamenlyke verenigingen'
kienen vanavond om 19.30 uur in
gemeenschapshuis 't Pomphuuske.

Voor degenen die in de zomer-
maanden vrijwilligersvakantie-
werk willen doen, is op de Vrij-
willigerscentrale een brochure
gratis af te halen.

Voor meer informatie: 045-
-713971. Openingstijden van 9 tot
12 en van 2 tot 5 uur.

HEERLEN - De Vrijwilligers-
centrale Heerlen vraagt vrijwilli-
gers voor de volgende activitei-
ten:
Orgelspelen: een bejaardenhuis
in Heerlen vraagt een vrijwilliger
die een ochtend per week liedjes
wil spelen voor ouderen uit dit
huis. Liedjes om mee te zingen.
Een modern orgel is aanwezig.
Opvang daklozen: een organisa-
tie in Heerlen zal ergens in sep-
tember starten met de opvang
van junks en daklozen. Voor
deze opvang en de daaraan ge-
koppelde activiteiten zoals koffie
zetten, praatje maken en toezicht
op naleving van reglement, wor-
den vrijwilligers gezocht. De
werktijden zijn in de middag- en
avonduren.
Vrouwenwerk: een vrouwenor-
ganisatie in Heerlen vraagt vrij-
willigsters voor de volgende ta-
ken: verzorgen bar, opknappen
van vooral technische klusjes en
meehelpen bij de uitleen van
boeken.
Schaakclub: een buurthuis in
Heerlen zoekt een vrijwilliger
voor het begeleiden van een
schaakclub voor kinderen van
zes tot veertien jaar. Telkens op

Lintje
Ik lees zojuist in uw en mijn krant
over de manmoedige redding van
een tewater geraaktevrouw door de
Heerlenaren Odekerken en Fronc-
zek. Tegelijkertijd lees ik hoe de
jaarlijkse lintjesregen over Neder-
land wordt uitgestord. Eigenlijk
vind ik dat deze twee zeer zeker een
lintje hebben verdiend.

HEERLEN H. Snijders

in gesprek

Doel van de fietstocht is de aan-
dacht te vestigen op de milieu-
Problemen in de beide Limbur-
gen. Met name de geplande uit-
breiding van het vliegveld Beek
en de grindwinning komen aan
de orde.

" Het goudenpaarLemmens-Braun.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Marktfestival
Nuth weer

veelbelovend
NUTH - Ook de zesde afleveringyan het Markt Festival in Nuth is

uitnodigend als veelbelovend.Want op zondag 7 mei bruist het in
"et centrum van Nuth van de activi-
teiten. Dat het een feest isvan de ge-

ele gemeenschap blijkt vooral uit
de deelname van de volgende mu-
ziekgezelschappen: harmonie St.

uit Vaesrade, fanfare St.
Donatus uit Grijzegrubben, konink-
lijke harmonie St. Bavo uit Nuth en
de koninklijke fanfare St. Caecilia
Ult Wijnandsrade.

Van onze verslaggever
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Landgravenaar om
stank paardemest
naar staatsraad

droge mest die nagenoeg geen
stankoverlast oplevert. De vergun-
ning schrijft voor dat de mest elke
twee weken moet worden afge-
voerd. „Juist door afdekking wordt
stank ontwikkeld omdat de mest
dan gaat broeien", zei gemeente-
woordvoerder Diederen.

per persoonFietsen op
'Hemelvaart' in

beide Limburgen
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officiële
mededelingen

GEMEENTE SIMPELVELD
De burgemeester van Simpelveld
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 3 mei 1989 geduren-
de één maand ter gemeentesecreta-
rie, afdeling Algemene Zaken, voor
een ieder ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan "De Molt
1989" met bijbehorende gebruiks-
voorschriften en toelichting.
Het ontwerp-bestemmingsplan
wordt globaal begrensd door de
Stampstraat, St.-Remigiusstraut.
Romeinenstraat. Houbiersstraat.
Gedurende bovengenoemde ter-
mijn kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren indienen
tegen het ontwerp.
Simpelveld. 2 mei 1989

De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux

GEMEENTE VALKENBURG
AAN DE GEUL

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt - ter
voldoening aan het gestelde in arti-
kel 26, lid 1 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening - ter openbare ken-
nis dat:
a. vanaf 3 mei 1989 ter gemeentese-

cretarie, afdeling administratie
grondzaken. gedurende één
maand voor eenieder ter inzage
ligt het besluit van de raad van
20 maart 1989 tot vaststelling van
het bestemmingsplan "De Valk"
met de daarbij behorende kaart,
gebruiksvoorschriften en toe-
lichting;

b. het door de raad vastgestelde
plan afwijkt van het plan zoals
dat voor de eerste maal ter inza-
ge heeft gelegen;

c. zij die zich tijdig met bezwaren
tot de raad hebben gewend, ge-
durende bovenvermelde termijn
van één maand tegen het plan
bezwaren kunnen indienen bij
Gedeputeerde Staten;

d. gelijke bevoegheid tot het indie-
nen van bezwaren bij Gedepu-
teerde Staten toekomt aan eenie-
der die bezwaar heeft tegen de
wijzigingen die bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan
"De Valk" in het ontwerp zijn
aangebracht.

Valkenburg aan de Geul,
2 mei 1989

De burgemeester voornoemd,
Gilissen
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Aan jevakantie hoef jeniet echt
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Oversized sportshirt met korte § Am
mouw Katoen ofkatoen/polyester %A\
In diverse kleuren en dessins. Mt Ja H^IS [ " ■

\ T^ \ JÈ Wr Op al onze electrischehuishoude-
\ \ \ m |11 | Am JM ~J lijke apparaten, (behalve de mag-
\ ' 175 Xl f^ m\ __r W netron).Vanstofzuiger tot keuken-

-3 voor Am W machine,van föhn tot ladyshaver.
Katoenen meisjes-en dames Am
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Dit jaar loopt je vakan- W**\l*lmU*mmm*Jmm**m*M tic op rolletjes. Dankzij \
deze koffer met trekstang en 2 behulpzame wieltjes. Verkrijgbaar in zwart of
grijs en sterk genoeg om een stevige vakantiereis van vliegveld naar vliegveld
te overleven. Eigenlijk blijft er maar één ding over: inpakken en wegwezen! %

HEMA
<_ ; , .Echt Waar VoorJe Geld . ü
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Wedden dat u te veel betaalt voor I
uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnenwe altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem«e proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Rolluiken
(Heroal-systeem,

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Wij verstreßkena-e^
soorten leningen.
Enkele voorbeelden PL.

84x "60x 36x
5100 109,- 165,-
-7500 .... 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Etfectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd is voor
duurzame gebruiksgoederen
1' hypotheken va. 6,9%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x10000 97,- 107,- 132,-

-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. renle theo- rente
p.mnd relische mnd

looplijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK
■■BM-___-__.___i-___-__H-_-_

I ■■ "
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Met meubelen van Schunck
wordt wonen weer een feest.
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daar winkel je voor je plezi er !
V.

___________________________________
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Als u ons voor 12 uur
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ALLES VAN ALiLt) MJÜi 100% zijde 90 cm breed

s7 "_27 50
Schitterende creaties in zuiver zijde. ö/.ou-___r m "Rijke stoffen en voorname dessins.
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daar winkel je voor je plezier !
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GIRO: 17797 Vo^Ht'
BANK : 69.99.10.498 Voor Schinnen en Pnth vragen wij

Actie Sympatia Biltseweg 14, —3\llo!o^s22Dwn bezorgers m/v
Jp*M « die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends

ÊÊ mk onze krant te bezorgen.

W lÊ? Melden: Limburgs Dagblad Geleen
_Pn-_ik_<^^ Markt 3' tel' 0449046868

|^^^^ Limburgs Dagblad

Voor direct gevraagd

TRAILERCHAUFFEURS
en

PART-TIME CHAUFFEURS
voor transporten va. Antwerpen-Zeebrugge,
Rotterdam naar West-Duitsland.

TRANSPORTBEDRIJF
COUMANS NUTH B.V.
Thermiekstraat 8, 6361 HB Nuth
tel. 045-243100

177<03

WA. ¥Am \^m\. M'/ , lm
mwr A\ %tÊÊMW Mw* V__H V____M ■_.

I ■ B k V V B -i' ______^^f^..^^^ï^___^ ___h __r___k^^r____i^w

*» ; ,""";-;: ,t~"~ ,;;"va"r~;:; "" :: ~? Wijn van de maand: MfflJÉ'
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Licht gepaneerde schnitzels il/jklfr?^
per 500 gram £r45 7.49 \~l OO : --É^K^Ïcfeèf?)- J
per kilo 4*90- iJ./O |y" iW *S*q

Gebroken sperziebonen /Q 1 B Calvé slasaus 4AQ l
blik 850 ml. «T O/ fles 500 ml. 4.»_ 1«X#

ei— —'— g
bSÏö NIEUW: Knakworst =ï^a Beschuit naturel =<_^ff Café Cruz Cafeïnevrij n±W 10 stuks, 4 AQ ±W QQ TO1 vacuüm, gemalen, 7 JL C e>

blik 200 grom 4_€9- 1"t" 7 rol a 13 stuks #7 pak 250 gram JtUJ r 'S|

mïa NIEUW: Cornflakes ËniTö Beschuit volkoren =<?jg Café Cruz Mocca Dessert gl

£g*H O IQ | OT -Z^ vacuüm, gemalen, "7 TC
pak 375 gram i49 __£"-_/ rol a 13 stuks liZj pak 250 gram tJmlO '"

crÜTü Galerie Belgische bonbons =__?-_ Ontbijtkoek =ï_i_u Vleesbrokjes WW transparant doosje, 7 QQ "P 1 IQ W VOOr de kat f QQ
250 gram O» 7 7 300 gram I " I 7 doos 400 gram !"# 7

ËnlTt. Galerie Belgische zeevruchten =<jjftj Kandijkoek =I^o VisbrokjesW / QQ W -j QQ W voor de kat \ QQ
doosje 250 gram O» #7 400 gram 1»7 7 doos 400 gram ■"# 7

emu Galerie chocoladerepen Êmïï Café Cruz M',d pnaïi Driemix varianten
melk, puur, hazelnoot, QQQ vacuüm, gemalen, 7/ T -!_2? voor de kat "7 QQ
200 gram _bi/7 pak 250 gram o*oo zak 1000 gram ♦_/"##

Edah heeft steeds meer te bieden. £QAji
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot *m^^^^^
4 uur kunt u gratis bellen metde mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 6 mei 1989. Zolang de voorraad strekt.
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Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHTVAN

HETKLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro34781

__________________________________________________>___________________________________________________i

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'
—fÊÈm. 'Onze oudeauto was helemaal op. Wewilden dolgraag

Ék m\ een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij groot
ü IP^Ï bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
mß%*' V CMV BankEn noggeen twee dagen laterkonden wedeauto
tHL % j__f_^-L a' bestellen.'
Af:' llflf Een Persoonl'jke Lening of een DoorloopKrediet van de

____T%* \w. ■Htei- *"%_ CMVBank iser niet alleenvoor denieuwe auto.Ook voor de
MÊ/ÊÊÊÊm'^y _^_______R M'\SP caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. WeI" M; F _/«__' werken snel,discreet enberekenen een schappelijkerente die

"% J m !;.■_ JmW ÉBÉÉÉ. 'a&er 's an u c^en'<t-ÊÈmÊk fl mW^tmWv fKI Wl"u weten hoeveel u kunt lenen? En wat het kost?
I '$*i '^^&. Bel dan nu voor meer informatie.

fl -M m '* K
~ flf Vanl7.oo-21.00u_renzaterdagsvan9.00-13.00_ur:06-0227272.

-fl ■ . v'; >:-s/"fl-t «~*
Een voorbeeld?

fl «U*"! 'f '~' ÜÉk. ïJÉP Voor f 12.000,--betaalt u6O maandelijkse termijnen van
fl WWS 'fcr< l-'l*- ' r^¥ f263,73 Effectieve jaarrente is 12,1% Kwijtschelding bij overlijden tot

fn? **$<*(__-

GUNSTIGE LENINGEN
____BBfI_BDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENHBH*

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

(PERSOONLIJKE LENINGEN WL¥ DOORLOPEND *W KREDIET 1L
Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Krediet- p mnd Rente Tneor
I bedrag mcl fente pei mnd loopt

2.000 ----- 60 79
5.100 - - 113 122 148 197 50<>0,. 100,- 0,89% 67

,0.100 IS6 170 190 2,7 235 288 384 "^ «°'" WJ*67
I 20.000.- 400.- 0.89 % 67

,5.000 23, 253 28, 322 350 428 570 3Q°" J» JJJ* JJ
20.000 309 337 375 430 466 57, 76, I 40 .000,- 800,- 0.87% 66
25.000 386 42, 469 537 583 7,4 950 M^M^^^^^^^mMmWm^ml^mMl
35.000 539 602 656 75, 8,6 999 ,33, I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 ,074 ~65 ,427 ,90, ■ [T\/7|^^fc*^^^[AT]rPlAf

Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen. I R'^ |H I Mt HlK* ?
i Effekt rente vanaf 0.87% per maand ■ [J\j |J U\ 11 *—il IV
■■hhhmhhhhhhh ■■ Scharnerweg

Bijkantoor:
fy^k, t !■ rjL'J*!*/A.^l^J-1 Hoofdstraat 9. Hoensbroek
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Jean Bessems
op gepaste

wijze gehuldigd

Igeen medewerking te verlenen
aan een experiment op dezelfde
dag met het duel Roda JC-
Feyenoord, is volgens Van Ke-
menade een van de randvoor-
waarden vervallen. Verder wijst
hij er in zijn brief op dat PSV-FC
Utrecht zowel voor het kam-
pioenschap als voor de degrada-
tie een belangrijke wedstrijd
dreigt te gaan worden, waardoor
de emoties hoog kunnen oplaai-

door wiel verheesen

WEERT - De Limburgse basketbal-
eredivisiomst Miniware Weert heeft
gisteren weer twee spelers voor vol-
gend seizoen kunne» vastleggen.
Na Esveldt, Heydeman en Houben
heeft ook de zich sterk ontwikkelde
uit Voerendaal stammende Jean
van Kleef voor nog een jaar bijgete-
kend. Sensationeel is echter de
komst van de genaturaliseerde Torn
Lockhart, die BC Eindhoven heeft
verruild voor de Weertenaren.

Lockhart is 35 jaar, 1.98 meter en af-
komstig uit New Vork. Omdat hij in
Amerika geen prof-contract kon be-
machtigen, probeerde hij het in
West-Europa. Hij begon een jaar in
Zweden, waarna drie jaar Zwitser-
land volgden. In 1981 streekhij neer
in Nederland waar hij achtereenvol-
gens voor Leiden, Haarlem, Den
Helder en Meppel speelde. De laat-
ste twee jaar heeft hij Eindhoven
vanuit de promotie-divisie mee naar
de eredivisie gebracht. Het afgelo-
pen seizoen werd hij uitgeroepen
tot meest waardevolle én spektacu-
laire speler van het jaar.
Ondanks deze aanwinst is Miniware
nog volop bezig op de transfer-
markt. Onder andere Marco de
Waard van kampioen Den Helder en
Marcel Huybens van de Orca's Urk
staan op het verlanglijstje.

Rijkaard ontslagen
uit ziekenhuis

MILAAN - Frank Rijkaard is giste-
ren ontslagen uit het ziekenhuis van
Milaan. Hij was zondag opgenomen
na in de wedstrijd van AC Milan te-
gen Inter geblesseerd te zijn ge-
raakt. De Nederlandse voetballer
liep in de derby een lichte hersen-
schudding op.
Uit voorzorg achtte de behandelen-
de arts het verstandig dat de speler
ter observatie een dag in het zieken-
huis bleef. Rijkaard verwacht eind
deze week de training te kunnen
hervatten.

Zaalvoetbalbeker
HEERLEN - Voor de halve finales
om de Limburgse zaalvoetbalbeker
won Flatazor gisteravond met 8-3
van Donderberg en verloor Toyota
Postpoort met 2-3 van Joyce Tex-
tiel. Naast Bouwkompas, dat zich
zaterdag al plaatste voor de halve fi-
nale, wordt het kwartet gecomple-
teerd door Fermonia Boys dat met
7-1 van Neeritter won.

Uitslagen Delta-Bouwkompas 2-4. Toyota
Postpoort-Joyce Textiel 2-3. Neeritter-Fer-
monia Boys 1-7, Flatazor-FC Donderberg
8-3. Hoofdklasse noord: Concordia-Kumi-sffreffers 2-5.

NIEUWSTADT - Gisteren werd op
het bondsbureau van de KNVB in
Nieuwstadt de loting verricht van
de ploegen die gelijk zijn geëindigd
in de derde klasse-A voor de bezet-
ting van de tiende plaats en in de
vierde klasse-F voor de bezetting
van de elfde plaats. De clubs spelen
een halve competitie.

De loting had het volgende resultaat:
Derde klasse A: 4 mei 14.30 uur SV.
Berg'6B-Lindenheuvel; 7 mei 14.30 uur SC
WW2B-S.V. Berg'6B; 11 mei 19.00uurLin-
denheuvel-SC WVV'2B.
Vierde klasse-F: 4 mei 14.30 uur RKESV-
-Heel; 7 mei 14.30 uurRKVB-RKESV; 11
mei 19.00 uur Heel-RKVB.

Promotiewedstrijden reserve twee-
de klassers voor twee plaatsen in de
reserve eerste klas:
4 mei 14.30 uur RKWL-11-WVO3-II; Al-
mania II RKBSV-II; 7 mei 14.30 uur
RKBSV-11 RKVVL-I1; VVVO3-11-Alma-
nia-11, 11 mei 19.30uur RKBSV-11-WV'O3-
II; RKWL II- Almania-11.
De laatste twee wedstrijden vervallen als ze
niet meer van belang zijn.

FRANKFURT - Het klinkt paradoxaal als iemand in luttele
jyeken zijn zoveelste spraakmakende overwinning behaalt en
Qan zegt "dat hij nog niet sterk genoeg is om zich ook in de

te laten zien". Jean-MarieWampers, die gis-
teren in Rund urn den Henninger Turm weer ongenaakbaar

as zoals drie jaar geleden, zal daarom op korte termijn metploegleider Post een gesprek hebben waarin vrijstelling voor
2owel Ronde van Italië als Tour de France centraal zal staan.

bij Breukink dacht ik zelfs, dat wij
bij Panasonic de kaart Eric van
Lancker zouden spelen. Zo zie je
maar hoe vreemd het in de finale
van een koers allemaal kan lopen."

Datum
Rund urn den HenningerTurm, vier
jaar ouder dan de Amstel Gold
Race, deed dit jaar in de wielerhie-
rarchie een stapje terug. De organi-
satoren wensten hun datum (1 mei)
niet op te offeren aan de wedstrij-
denreeks om de wereldbeker. In dat
geval had men het samenvallen met
de Ronde van Spanje moeten ont-
vluchten. „Voor ons is de Vuelta
geen concurrentie", aldus de Frank-
furter organisatoren. „Rund urn den
Henninger Turm blijft zijn uitstra-
ling behouden, omdat het voor me-
nige toprenner een laatste kans is
zijn minder florissant voorseizoen
goed te maken."

»jk heb er zelfs geen bezwaar tegenais hij dezeweek iemand anders dan
jttij naar de Vierdaagse van Duin-
kerken stuurt", aldus Wampers na
ZlJn onstuitbare vlucht in Frankfurt."Etappekoersen zijn voorlopig nog

te zware belasting voor mij. In
net meerdaagsewerk krijg ik te wei-
n!§ tijd om te herstellen. Vergeet
J^et, dat ik van ver ben teruggeko-

,er> nadat ik in vorige jaren met een
J r̂us in mijn bloed kampte. Voor de
Jyassiekers voel ik me sterk ge-
noeg."

slag toen het tot circa zeventig man
geslonken peloton (er waren om en
nabij honderdtachtig deelnemers)
na 237 kilometer door het Taunus-
gebergte terugkeerde in Frankfurt.
Traditiegetrouw moesten daar, rond
de brouwerij waaraan het evene-
ment de organisatie dankt, nog drie
omlopen van telkens vijf kilometer
worden afgelegd. „Peter Roes was
de enige van een kopgroep, die op
dat moment nog niet teruggepakt
was", aldus Wampers. „Ik sprong
naar mijn landgenoot toe en liet
hem meteen in de steek. Geen mo-
ment heb ik nog aan mijzelf getwij-
feld..lk voelde mij sterk en ik wist
uit ervaring, dat het aankomstpar-
cours mij ligt."

.'licht, want iemand die in de pe-
riode van 16 april tot 1 mei achter-
eenvolgens Parijs-Roubaix, Grote

en Rund urn den Hen-
ningerTurm 0p z jjn naam schrijft -n tussendoor ook nog een belang-
de rol in de Amstel Gold Race
Peelt - heeft het peloton in zijngreep.

Brouwerij
jampers sloeg gisteren in de enige
Westduitse koers van betekenis zijn

In een eerder stadium, toen onder
meer Erik Breukink een solovlucht
van ongeveer veertig kilometer on-
dernam en toen ook Frans Maassen
zich regelmatig in de spits van het
veld deed opmerken, kende de late-
re winnaar overigens een paar moei-
lijke momenten. „Eenmaal weer
met het uitgedunde peloton terug

Limburgers in peloton
heen hadden onder meer de Frans-
man Delion, de Belg Dernies en een
groepje met Pensee, Gölz, Kappes,
Sörensen, Lubberding, Roes, Mo-
reels en Szostek getracht uit de
greep van de concurrentie te ko-

Erik Breukink deed in ieder geval
alle moeite om eindelijk weer eens
een grote slag thuis te halen. De
hoofdmacht maakte zich gereed om
na 189 kilometer de etenszakjes in
ontvangst te nemen toen Breukink
zijn aanval inzette. „Ik wist, dat het
nogver was", zei hij, „maar ik reken-
de stiekem op versterking. Nie-
mand kwam opdagen. In zon situa-
tie kun je twee dingen doen: wach-
ten op het peloton of in je eentje
doorgaan. Ik koos voor het laatste.
Met de wind op kop was het eigen-
lijk niets anders dan zelfmoord."
Breukink, wiens solo ongeveer 25
km duurde, staakte de strijd op het
aankomstparcours. Op weg daaar-

Solo Breukink

men. Het was vergeefse moeite. Al-
leen Jean-Marie Wampers koos het
juiste moment. Martial Gayant leid-
de de spits van het uiteengerafelde
veld binnen.

De uitslag: 1. Wampers 252 km in 6.43.56; 2.
Gayant op 38 sec; 3. Chiapucci; 4. Roosen; 5.
Vuil Hooydonk; 6. Cassani; 7. Rooks; 8. Van
Eynde; 9. Rolf Sörensen; 10. Ludo Peeters;
11. Veggerby; 12. Skibby; 13. Roscioli; 14.
Patrick Jacobs; 15. Derhies; 16. Kvalsvol;

17. Mare Madiot, allen z.t. als Gayant; 18
Roes op 1.25; 19. Délion; 20. Murua; 27
Theunisse; 28. Siemons; 30. Maassen; 36
Adrie van der Poel; 40. Ad Wijnands; 41
Van Orsouw, allen z.t. als Theunisse; 59
Veldscholten op 1.48; 60. Manders z.t.

baas me over Wampers. Onder-
weg had hij het af en toe heel
moeilijk."

Beenhakker: twee jaar Ajax
'Ik verheug me al enorm op het nieuwe seizoen '

" Eric Vanderaerden behoorde
tot de velen, die de strijd staak-
ten voordat Frankfurt was be-
reikt. Bij de tweede bevoorra-
ding verdween de Panasonicren-
ner uit koers. De geruchten als
zou hij volgend jaarvoor een Bel-
gische ploeg (Histor?) uitkomen
worden steeds sterker.

Vanderaerden:
Histor?

Loting amateurs

Van Eyden: „Er waren ook nog an-
dere kandidaten, maar BeenhaKker
was na Michels bij ons favoriet. Hij
heeft in de loop der jareneen grote
uitstraling gekregen."

" Uitslag amateureditie Rund urn den
Henninger Turm: 1. Hans Knauer 186
km in 4.57.21; 2. Handertmark; 3. Lien-
hart; 5. Ansems, allen z.t; 11. Melsen op
3.20; 17. Van Wijngaarden, 18. Tak, 21.
Van der Wouw, 22. Kernpers. Zowel
voor Robert Rademakers als Berrie
Thoolen was geen prijs weggelegd.Frans Maassen knapte veel werk

°p. „Over mijn rijden ben ik niet
°ntevreden", vertelde hij, „maar
het moet wel meezitten om hetkarwei naar behoren af te ma-ken". Henri Manders zei: „Ik ver-

"Je kunt tien keer meespringen
en dan gaat de vlucht niet door.
De elfde keer zit jenet te ver van
achteren en dan is het wél raak",
aldus Wijnands. Voor de renner
uit Eijsden was het gisteren ove-
rigens, zoals voor menige colle-
ga, een lange dag. Meteen na af-
loop van de koers over 252 km
Wachtte weer een reis van vele
honderden kilometers naar
noordwest Frankrijk. Daar be-
gint vandaag de Vierdaagse van
Duinkerken.

FRANKFURT - De wielerprofs
uit Limburg in Rund urn den
Henninger Turm (Maassen, Wij-
nands, Manders) misten op het
aankomstparcours in Frankfurt
de slag. Het drietal arriveerde
tiet circa anderhalve minuut
achterstand in het langgerekte
Peloton.

Van onze verslaggever

" Afwachtingscriterium voor dames: 1.
Monique Knol, 50 km in 1.00.23;2. Viola
Paulitz op 47 seconden; 3. Stef'anie Hal-
bach; 4. Gré Tymes, beiden z.t.; 20. Ma-
riette Zoetewei op 7.44.

AMSTERDAM - Leo Beenhakker
wordt met ingang van 1 juli tech-
nisch directeur bij Ajax. Commer-
cieel directeur Arie van Eyden
maakte gistermorgen bekend, dat
de huidige coach van Real Madrid
deze maand een contract zal teke-
nen, dat hem voor twee jaar aan de
Amsterdamse club bindt. Gisteren
meldden we reeds, dat Beenhakker
tot mondelinge overeenstemming
was gekomen met Ajax.

Beenhakker (46) krijgt de eindver-
antwoording over de trainersstaf bij.
Ajax. De huidige groep, met Spitz
Kohn, Louis van Gaal en Barry
Hulshoff als belangrijkste exponen-
ten, blijft ook het volgende seizoen
in De Meer werkzaam. Het is de be-
doeling, dat Beenhakker de wed-
strijden van Ajax van de spelers-
bank gaat volgen.

De Rotterdammer werkte in het sei-
zoen 1978-1979 als jeugdtrainervoor
het eerst in De Meer. In zijn tweede
Amsterdamse jaar volgde hij Cor
Brom als hoofdtrainer op. Beenhak-
ker bereikte in zijn eerste jaar de
halve finale van het toernooi om de
Europese beker voor landskam-
pioenen, waarin Nottingham Forest
Ajax uit de finale hield.
In zijn tweede en laatste seizoen was
Beenhakker aanmerkelijk minder
succesvol als eerste man. Ajax werd
al in de tweede ronde door Bayern
München uitgeschakeld in het
Europa-Cuptoernooi. Na een hoog
oplopend conflict met de toenmali-
ge voorzitter Harmsen werd Been-
hakker in de slotfase van de compe-
titie op straat gezet.

Voor Leo Beenhakker is zijn terug-
keer naar Ajax een persoonlijke
triomf. In 1981 voortijdig door voor-
zitter Harmsen de laan uitgestuurd,
in 1989 door het nieuwe bestuur
voor twee jaar aangesteld als tech-
nisch directeur.

Favoriet

Beenhakker vertrok voor drie jaar
naar Spanje, waar hij met Real Zara-
goza redelijke resultaten behaalde.
Michel Lukkien, de toenmalige

D egradatie

Net als destijds na zijn drie seizoe
nen bij Real Zaragoza is Beenhak

Beenhakker vertrok na die 'enorme
teleurstelling' opnieuw naar Spanje,
waar hij met Real Madrid de hoge
verwachtingen nooit helemaal kon
inlossen. De 'Koninklijke' legt ook
dit seizoen waarschijnlijk weer be-
slag op de landstitel, de derde op-
eenvolgende onder Beenhakker,
maar met liefst drie gemiste finales
in de Europa Cup voor landskam-
pioenen gaat hij allerminst de ge-
schiedenis in als de succesvolste
trainer van Real Madrid.

Strijdbaar
„Het is een bewuste keuze geweest
om onder andere omstandigheden
te gaan werken", doelt Beenhakker
op de 'tropenjaren' bij Real. „Ik had
ook in Spanje of een ander Zuideu-
ropees land kunnen blijven. Maar
dan had ik weer onder dezelfde
druk gestaan als nu. Maar laat er
geen misverstand over bestaan: ik
ben nog heel strijdbaar, ik wil nog
alle wedstrijden winnen. Ik verheug
me enorm op het nieuwe seizoen.
Een prettige bijkomstigheid daarbij
is dat ik van de randverschijnselen
bij Real af ben. De mensen rond
Real stellen enorme hoge eisen, ze
zijn enorm Kritisch. Ik kan me nau-
welijks op straat begeven. Ik word
hier per dag door ongeveer 150 men-
sen bezig gehouden. De pers, sup-
porters, mensen op straat. Bij Ajax
zullen dat er straks toch heel wat
minder zijn..."

sponsor van Volendam, haalde hem
samen met Bobby Haarms naar Vo-
lendam, waarmee hij na een uitste-
kende eerste competitiehelft degra-
deerde. Beenhakker had op dat mo-
ment al een deeltijd-functie als
bondscoach bij de KNVB, waar hij
de opdracht kreeg het Nederlands
elftal samen met supervisor Rinus
Michels en assistent Dick Advocaat
naar de eindronde van het wereld-
kampioenschap in Mexico in 1986 te
loodsen. Die missie mislukte door
een 'nederlaag' (2-1, Belgisch doel-
punt Grün) tegen België in deKuip,
na het eerdere verlies in Brussel (0-
-1).

ker de enorme druk, die de Spaanse
media en de kritische aanhang op
zijn schouders leggen een beetje zat.
Hij koos mede daarom voor de rela-
tieve luwte in Nederland bij Ajax,
om na alle commotie in Madrid
weer op adem te komen.

vervaardigd door kunstenaar Math
Wanders, dat door de gemeente
Margraten ter gelegenheid van zijn
derde Europese titel in 1988 werd
aangeboden. Aanvankelijk lag het
in de bedoeling dat staatssecretaris
van WVC, Dick Dees, zelf de onder-
scheiding in Cadier en Keer zou ko-
men overhandigen, maar vanwege
de dreigende kabinetsval was dat
niet mogelijk.

CADIER EN KEER - „Een erken-
ning voor hetgeen ik doe", noemde
Jean Bessems de koninklijke on-
derscheiding die hij gisteren alsnog
uit handen van Margratens burge-
meester Herman Kaiser mocht ont-
vangen. Bij gelegenheid van Konin-
ginnedag was de Keerder artistiek
biljarter benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Omdat hij
op die dag in het Belgische Wilrijk
zijn Europese titel in het kunststo-
ten moest verdedigen, kon hij de
onderscheiding niet in Den Haaj* in
ontvangst nemen. Gisteren werd in
Cadier en Keer een aantal zaken op
gepaste wijze gecombineerd.
Jean Bessems ontving zijn konink-
lijke onderscheiding, werd tevens
gehuldigd vanwege zijn vierde
Europese titel kunststoten én werd
werd eigenaar van het borstbeeld, " Onder toeziend oog van zijn charmante echtgenote Bep werd kersvers Europees kampioen

Jean Bessems gisteren door burgemeester Kaiser van Margraten geridderd in de Orde van
Oranje Nassau. Foto: WIDDERSHOVEN

Voorwaardelijke
straf voor Stoop

Burgemeester Kaiser roemde voor-
al de grote eenvoud van topsporter
Bessems, wiens prestatie volgens
hem een emancipatie voor de bil-
jartsport is. Opvallend was de bij-
zonder 'zware' delegatie van de Ne-
derlandse biljartbond onder leiding
van voorzitter Hendriks, die naar
Cadier en Keer was afgereisd om bij
de onderscheiding en huldiging van
Jean Bessems aanwezig te zijn. Ook
het bestuur van Postduivenvereni-
gingDe Luchtbode, de andere grote
liefde van Bessems, maakte onder
leiding voorzitter Schiepers haar
opwachting. Overigens had Jean
Bessems in de loop van de dag een
groot aantal gelukwensen ontvan-
gen, waarbij die van onder andere
staatssecretaris Dees, gouverneur
Cremers en de oud-Cadier en Keer-
burgemeesters Van Laar en Mi-
chiels van Kessenich.

voert verschillende argumenten
aan. Doordat de burgemeester
van Kerkrade al heeft besloten

Van Kemenade
voelt niets

voor experiment
met voetbalpas

Dinsdag 2 mei 1989 "21
Versterkingen

Miniware

EINDHOVEN - Burgemeester
Van Kemenade van Eindhoven
voelt niets voor een experiment
met de voetbalpas bij de wed-
strijd PSV-FC Utrecht op zondag
21 mei. Van Kemenade heeft mi-
nister Van Dijk van binnenland-
se zaken daarom per brief ver-
zocht zijn voornemen om bij dat
duel een proef te nemen met de
voetbalpas in „heroverweging te
nemen".
De Eindhovense burgemeester

Stoop heeft volgens het gerechtshof
in 1982 vier spelers zwart betaald.

DEN HAAG - Dé Stoop, de 70-jari-
ge ex-voorzitter van FC Amster-
dam, is gisteren door het gerechts-
hof in Den Haag veroordeeld tot
40.000 gulden boete en een voor-
waardelijke gevangenisstraf van
twee maanden wegens valsheid in
geschrifte.

Overigens blijft Bessems weinig tijd
om van alle aandacht te genieten
aangezien hij morgen opnieuw
moet vertrekken voor een interna-
tionaal toernooi in Parijs, dat don-
derdag begint.

" Jean-Marie Wampers, gisteren zoals ook
drie jaar geleden ongenaakbaar in Rund urn
den Henninger Turm. De Belg won eerder dit
jaar reeds Parijs-Roubaix en de Grote Schel-
deprijs. Foto: COR VOS

Wampers op herhaling
Panasonicrenner onverzadigbaar in Rund um den Henninger Turm

Goud inknop
f Gun jezelfgoud. Ofgeef het aan wie je lief is.

Flonkerende 14-karaats gouden oorknopjes „. ,)

met zirconia. Veelzeggend. Maar L^^tT^^P^
bescheiden geprijsd. /%^^&^m\J^È
Bekijk ze eens goed bij uw Ay^
juwelier die uitblinkt in goud. V\öjy§|F

Nuperpaar «/. 1

I *Verkrijgbaar bij de juweliermet de 'goud in knop' deursticker. __>

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH
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Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijnaviermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055
KOLLEKTE 8-14 MEI
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(ADVERTENTIE)

' De nieuwe V
1989 attraktie I

_^NB\ -de fantastische arena *i *""":./'

\ Brühl bijK^.l^.* *********\** Informatie: tel. 02232-36200
5040Brühl bijKeulen, Berggeiststrasse Tel. 02232-36200.Vm.25 maart l/m 31okt I
dagelijks geopend v.a. 09.00 uur. Makkelijk te bereiken via de BAB 553, afslag I
BrOM-Süd. Op een oppervlakte van meer dan 280.000 m 2biedt PHAMTASIALAND I

\^ een dag vol avontuur, afwisseling,fantastische showsen adembenemenderitten. M

" Ondanks de inzet van aanvaller Huub Hensels kon SVN zich niet handhaven in de
hoofdklasse. Foto: WIMKÜSTERSPeter Schroen

wint weer

Overige uitslagen: 2 km: 1. Guido Savel-
koul, Stem, 2. Alex Andriessen. Heerlen, 3.
Sven Hodinius,Achilles-Top; 4km: 1.Rene
Heussen, Heerlen, 2. Han Frenken. Stem, 3.
Ad Gooren, Heerlen;6km: 1.Ruud Mendel,
Avon, 2. Theo Boerboom, Eygelshoven, 3.
Fer Boerboom, Eygelshoven; 8 km: 1. H.
Collarts. 2 km jongens: 1. Jetto Bijlsma, 2.
Roger Hendrix, 3. Björn Gulikers; 2 km
meisjes: 1. Maartje Videier, 2. Loes Hoefna-
gels.

Cep Steinen: 'Oorzaak
degradatie SVN zoeken

in het hele seizoen..'

LAMARTEAU - Peter Schroen
won gisteren een wielerwedstrijd
voor amateurs over 116 kilometer in
de Belgische plaats Lamarteau-
Rouvroy. De Belg Haelemeersch en
de Luxemburger Feltz eindigden in
dezelfde trjd als tweede en derde.
Richard Janssen werd vierde. Zon-
dag had oud-prof Schroen ook
reeds een wedstrijd opzijnnaam ge-
schreven.

EK waterpolo
VEENENDAAL - Het Neder-landse mannen waterpoloteam
opent de strijd om een plaats bij
ac Europese titelstrijd waterpo-lo, van 11 tot 15 mei in Veenen-
daal, tegen Finland. Daarna ont-
moet de nationale ploeg achter-
eenvolgens Zwitserland (12 mei),
Oostenrijk (14 mei) en Groot-Brittannië, op de slotdag,
in Veenendaal zijn drie plaatsen
te verdienen voor het toernooiom het Europees kampioen-
schap, datvan 13 tot 20 augustus
jllBonn wordt gehouden. Neder-land werd veroordeeld tot het
sPelen van de kwalificatie-wed-
strijden omdat het bij de vorigetitelstrijd niet verder kwam danac twaalfde plaats.

eerste Nederlandse wielrenner, die
deRuban GranitierBreton heeft ge-
wonnen. De laatste etappe, een tijd-
rit over 10,5 kilometer in Quimper,
leverde een zege op voor de Span-
jaardAitor Garmendia. De 21-jarige
Jansen had de leiderstrui zondag
overgenomen van de Fransman
Barrault. De rittenkoers voor ama-
teurs in Bretagne werd voor de 23e
keer gehouden.
Uitslag zesde etappe: 1. Garmendia (Spa)
10,5km in 14.59,2. Magnien (Fra) 0.04, 3. Er-
menault (Fra) 0.16, 4. Clavero (Fra) 0.20, 5.
Simon (Fra) 0.26. 11. Van de Vin 0.37, 25.
Jansen 1.00,32. Knuvers 1.27,41.De Bakker
1.27, 42. Van Vlimmeren 1.28, 62. Van Don-
gen 2.39. Eindklassement: 1. Jansen
19.16.34, 2. Peers (Bel) 0.46, 3. Wauters (Bel)
1.00,4. Jany (Fra) 3.56,4. Seigneur(Fra) 3.57,
13. Van Vlimmeren 9.46, 14. Knuvers 10.09,
15. Van de Vin 13.45, 20. De Bakker 17.22,
49. Van Dongen 38.41.

" KEULEN - Anthony Theuss
heeft in Keulen de „Bergischer
Pfeil", een wedstrijd voor amateurs,
gewonnen. De 21-jarige Nederlan-
der zorgde in het heuvelachtige
landschap rond Keulen voor een
verrassing, door in de laatste kilo-
meters het leidendetrio te achterha-
len. Theuss sloeg vervolgens toe in
de sprint. Het was zijn zesde over-
winning van het seizoen. Uitslag is:
1. Theuss 130km in 2.59.40, 2. Engel
(BRD), 3. Hald (Den), 4. Kastenhu-
ber (BRD) allen zelfde tijd als
Theuss. 10. Kaal 0.20.

" HOBOKEN - De Belgische prof-
wielrenner Johan Devos heeft de 1
Mei Prijs van Hoboken gewonnen.
Hij had voor 193 kilometer vijf uur
en vijf minuten nodig. Patrick 80l
was met de veertiende plaats de
beste Nederlander. Pieters werd
21e, Moorman 23e, Rakere 30e.

" METZ - De Nederlandse wielren-
nerEric Cent is tweede geworden in
het Circuit des Mines, een koers
voor amateurs in Frankrijk. De ren-
ner uit Goor had na de laatste etap-
pe 21 seconden achterstand op de
vroegere Franse professional Bruno
Huger.

" QUIMPER - Harm Jansen is de

Uitslagen: Vrouwen, ongeveer 5000 meter:
1. Van Hulst 14.29,00,2. Biba (BRD) 14.32,8.
3. Czuta (Pol) 14.50,5, 4. Vahlensieck (BRD)
14.56,8, 5. Teske (BRD) 14.57,3,6.Beurskens
15.00,6. Mannen, ongeveer 10.000 meter: 1.
Hartmann (Oos) 26.01,2, 2. Kimeli (Ken)
26.23,4, 3. Masong (Tan) 26.51,2, 4. Beserra
(Bra) 26.53,1, 5. Van den Abeel (Bel) 26.53,9.

ESSEN - Elly van Hulst heeft in Es-
sen een internationale wegwed-
strijd over ongeveer 5000 meter ge-
wonnen. De tijd van de Europese en
wereldkampioene op de 3 kilometer
indoor, was 14 minutenen 29 secon-
den. De Westduitse Iris Biba werd
tweede in 14.32,8. Carla Beurskens
eindigde op de zesde plaats. Bij de
mannen, die wat minder dan tien ki-
lometer liepen, won Gerhard Hart-
mann. De tijd van de Oostenrijker
was 26 minuten en een seconde.

Beurskens zesde

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

NIEUWENHAGEN - Eergiste-
ren werd de degradatievan SVN
dan toch een feit. Na een zeeislechte start ging het enige tyd
beter en ontstond reële hoop op
klassebehoud. Zo ver kwam hetechter voor de Nieuwenhagena-
ren helaas niet. Een gebeurtenis
waarover secretaris Cep Steinen
na enig aarzelen toch woord wil
voeren: „Als je degradeert uit
een bepaalde klasse moet je de
oorzaken zoeken in het hele sei-
zoen en niet denken dat alleen de
laatste wedstrijd beslissend is."

- De supporters-
vereniging van Roda JC organi-seert zondag een busreis naar debelangrijke uitwedstrijd in Gro-
jjlrigen. Bus- en entreekaartengunnen vrijdag tussen 17.00 en19-00 uur worden gekocht in de

Kantine op sportpark Kaalheide.Ue fans vertrekken zondagmor-gen rond zeven uur.

Roda-bus

we verleden jaar met bijna de-
zelfde groep, alleen Nöllgen ging
naar Roda en Franken stopte tij-
delijk, zesde zijn geworden. En
dit seizoen lukte het dan plotse-
ling niet meer. De meeste jon-
gens liepen er na acht wedstrij-
den volledig gedesillusioneerd
bij. Ze hadden totaal geen
greintje zelfvertrouwen meer en
dat ligt toch nietaan het bestuur.
Degradatie doet pijn. ledereen
die jaren lang in dat wereldje
meeloopt wil alleen winnen. Ver-
halen dat de hoofdklasse niets
voorstelt, zijn natuurlijk fabels.
Althans voor SVN. Je streeft
naar het hoogste, anders kun je
beter stoppen met de handel. Je
neemt hierbij alle ongemakken
zoals het verre reizen, het con-
stant op de tenen moeten lopen
en dergelijke op de koop toe."

De verenigingfloreert, het aantal
junioren- en senioren-teams
groeit nog steeds. Wat datbetreft
is alles koek en ei. Alleen is het
vlaggeschip dit jaar helaas ge-
strand. Wat komend seizoen be-
treft, mag men er in Limburg van
overtuigd zijn dat alle hens aan
dek komen om het verloren ge-
gane terrein zo spoedig mogelijk
te heroveren. Onze nieuwe trai-
ner, Math Schaepkens, die mijns
inziens nu al volop met SVN be-
zig is, krijgt van Peter Franken
de volle steun als nieuwe hulp-
trainer en elftal-leider. In Fran-
ken hebben we een persoon met
enorme ervaringen overwicht op
de groep. Bovendien raakt hij
nooit in paniek. In samenspraak
met beide trainers zal gezorgd
worden voor enkele nieuwelin-
gen die hopelijk tot versterking
zullen uitgroeien. SVN is en
blijft een gezonde cluben dat ge-
geven zal ons geen windeieren
leggen. We zullen de weg die we
enkele jaren geledenzijn ingesla-
gen verder blijven volgen. Een
voorbeeld: het komend seizoen
zal ons tweede en derde team als-
mede de A-, B- en C-jeugd door
gediplomeerde krachten worden
getraind. Dat is per slotvan reke-
ning de basis waarvan je binnen
een vereniging moet uitgaan."

Overigens begint de bekerwed-
strijd tussen SVN en Roda JC 2
aanstaande donderdag om 17.00
uur.

Jammer
„Ik vind het dan ook jammerdatonze trainer zondag na afloop be-
paalde uitspraken heeft gedaan,
die de vereniging alleen maar
kunnen schaden," vervolgt Stei-
nen zijn monoloog. „Kijk, het
heeft geen zin om de vuile wasbuiten te hangen. Wat ik wel
overduidelijk wil stellen is dat

„De tijd staat echter niet stil. We
moeten verder. En dat is voor
SVN een zeer prettige opgave.

Opgave

oefenvoetbal

MAASBRACHT - De beslissings-
wedstrijd tussen FC RIA en EMS
om het kampioenschap in de eerste
klasse E van de afdeling Limburg
wordt komende zaterdag gespeeld.
Het duel vindt plaats op het terrein
van Maasbracht. Aanvang 17.00 uur.

FC RIA-EMS
zaterdag

" SITTARD - Op woensdag 10 mei
houdt Unitas de tweede zomerloop.
Naar keuze kunnen 3.000 (19.00 uur)
of 10.000 meter worden afgelegd op
de atletiekbaan in Sittard. Inschrij-
ven in het clubgebouw van Unitas.

Dees opent
EK kegelen

in Hoensbroek clubklassement

Vandaag 20.00 uur:
Bekkerveld-HBS

Limburgs Dagblad-clubklassement: 1. Lim-
burgia 6.721; 2. EHC 6.523; 3. SVN 6.493; 4
Sittard 6.390; 5. Venray 6.388; 6. Wilhelmi
na'oB 6.357; 7. Waubach 6.181.

toto en lotto

In het LD-Sterrenelftal van gisteren is een
fout geslopen. In plaats van Zenden (SVN)
had Muermans (Limburgia) vermeld moe-
ten worden.

Het optimisme is groot bij de Ne-
derlanders. Zowel bij de dames als
de heren. De voorbereiding is ook
goed geweest. Organisator Sjeng
van Mulken: „Maandenlang hebben
de meisjes iedere zaterdagmorgen
hiervoor speciaal getraind. Veel zal
afhangen van de loting. Valt die
slecht, dat kan de en ze zouden
eventueel al vroeg in de morgen
moeten gooien, dan zijn ze gewend
aan de situatie".

(België) en de Luxemburger Peter
Janot, de Europese titelverdediger.
Bij de vrouwen zal Lucie Cillekens
er alles aan doen om haar titel voor
vier jaren te prolongeren. Van haar
teamgenoten Marjon Berends
(Kerkrade), tweevoudig nationaal
kampioene en de Elslose Hennie
Frdrikx heeft zij vel concurentie.
Een gevaarlijke outsider is de Kerk-
raadse Mirjam Schepers. Zij is er op
gebrand om uit de schaduw van
haar plaatsgenote Marjon Berends
tekomen.

Programma DEN HAAG - Lotto 17 heeft één winnaar
van de eerste prijs opgeleverd. De juiste cij-
fers leverden een bruto bedrag van
354.692,50gulden op.
Lotto 17: eerste prijs één winnaar die bruto
f 354.692,50 onvangt; tweede prijs 3 win-
naars, bruto ’ 50.000,00; derde prijs 152 win-
naars, ’939,80; vierde prijs 6265 winnaars,
/ 22,80; vijfde prijs: 73.641 x ’ 5,-.
Cijferspel 17: (vaste prijzen): zescijfers goed
geen winnaar.
Toto 17: eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs 5 winnaars, bruto ’ 3069,20; derdeprijs
34 winnaars, bruto ’ 1128,30.
Toto-gelijk 17: eerste prijs 1 winnaar,

’ 5.079,80; tweede prijs 1 winnaar, ’ 293,40;
derde prijs 28 winnaars, ’ 52,40 ontvangen;
vierde prijs: 263 x ’ 8,90.

Het programma luidt: 3 mei: 10-17uurkwa-
lificatie eerste ronde heren; 4 mei: 8-14 uur
tweede ronde heren; 14-18 uur eerste ronde
kwalificatie dames; 18-21.30 uur eerste ron-
de mix-tandem; 5 mei: 9-13 uur tweede ron-
de kwalificatie dames; 13-17 uur eerste ron-
de tandem heren; 17-20 uur eerste ronde
tandem dames; 6 mei; 9.30-12.30 uur halve
finale heren; 12.30-15 uur, halve finale da-
mes; 15-16.30 uur finale mix-tandem; 16.30-
-17 uur prijsuitreiking; 7 mei: 9-10.15 uur fi-
nale tandem dames; 10.15-11.30 uur finale
tandem heren; 11.30-12.30uur finale dames;
12.30-14uur finale heren; 14.15-15 uur prijs-
uitreiking.

HEERLEN - De officie openingvan
de Europese kegelkampioenschap-
pen (van 3 tot 7 mei in sportpaleis
Hendriks in Hoensbroek) wordt
morgen verricht door staatssecreta-
ris Dees. Zeven landen nemen aan
dit EK deel: België, West-Duitsland,
Luxemburg, Frankrijk, Nederland,
Italië en San Marino. In deze per-
soonlijke titelstrijd zal de Limburg-
se Lucie Cillekens uit Posterholt
haar titel moeten verdedigen. Be-
halve depersoonlijketitels wordt er
ook gekegeld vaar de titels in de ca-
tegorie mixed en tandem. De voor 't
Brookx kegelende Cillekens be-
haalde vier jaar geleden de Europe-
se titel in het Westduitse Hernborn.

In tegenstelling tot andere jaren
kunnen nu maximaal twee spelers
per land in de finale van het EK ko-
men. Er worden kwalificatie-wed-
strijden gegooid. leder land zet vier

spelers in. Na elke ronde valt er een
speler af. Het thuisvoordeel is mini-
maal voor de Nederlanders. Omdat
enkele weken de kegelbanen, waar-
bij de banen opnieuw werden ge-
richt en geschaafd, is het ook voor
de nationale delegatie wennen.
Guus Maas, de pas ontroonde natio-
nale kampioen, is een van de favo-
rieten voor detitel. Hij zegt: „Ik heb
bewust gekozen voor het Europese
kampioenschap. Om mijn kansen
optimaal te benutten, heb ik mij he-
lemaal ingesteld op de vernieuwde
banen. Mijn jaar is afgesteld op die
titel".
Nederland heeft naast Maas (Geul-
le) bij de heren nog meer ijzers in
het vuur. Nico Luccassen (Schin-
nen), Jo Volders (Bocholtz) en Mi-
chel Winthagen (Simpelveld) zijn in
eigen huis uiteraard niet kansloos.
Grote favorieten zijn ongetwijfeld
de wereldkampioen Albert Halmes

De 20-jarigePhilipijnse bokser Zal-
dy Ortega is zondag na een wed-
strijd overleden. De bantamgewicht
stierf negen uur na de wedstrijd in
het ziekenhuis van Cebu. Het Phili-
pijnse persbureau PNA meldde dat
de bokser volgens de artsen is over-
ledenaan een hersenbloeding. Orte-
ga was tijdens zijn partij enkele ke-
ren zwaar aan het hoofd getroffen.

HEERLEN - Bert Borghans (Achil-
les-Top) is winnaar geworden van
de elfde uitgave van de Weltenloop
in Heerlen. Borghans legde de 10
km afin 31.44 min. en had twaalf se-
conden voorsprong op F. Paas uit
Heerlen. Clubgenoot Michel Hode-
nius werd derde in 32.32 minuten.
Snelste dame was Jacky Winkel-
man (Achilles-Top) in 35.15 min.

Weltenloop
voor Borghans

Mathieu Hermans bewaarde dierba-
re herinneringen aan Albacete. Vo-
rig jaarzorgde hij in die plaats voor
een ongelooflijke stunt. De Braban-
der kwam in de laatste kilometer
ten val, maar krabbelde snel over-
eind om alsnog te winnen. Het was
een van zijn zes zeges in de Vuelta
van 1988.
In dehuidige editie vergaat het hem
en zijn ploeg Caja Rujalslechter.
Toch liet Hermans gisteren van zich
horen. In een ontsnapping nog wel.
Met de ploeg- en landgenoten Beu-
ker, Nijboer en Arntz maakte hij
deel uit van een groep, die na 49 ki-
lometer verantwoordelijk was voor
de enige serieuze uitlooppoging.

Lichte paniek
Het kwartet Nederlanders had ge-
zelschap van de Belgen Planckaert,
Van Holen en Van Vooren, de Span-
jaarden Cordoba, Pino en Fuerte en
de Colombiaan Parra. Vooral de
aanwezigheidvan de laatste drie, al-

lemaal favorieten voor de eindzege,
maakte dat de poging gedoemd was
te mislukken. De achtervolgers wer-
den bevangen door lichte paniek en
zetten flink aan. De voorsprong,
maximaal 32 seconden, was na kilo-
meter 69 verdwenen. Zodat Her-
mans zich toch weer moest verlaten
op zijn eindschot. Maar dat is niet zo
fel als vorig jaar.

Uitslag achtste etappe: 1.Allocchio 235km
in 5.44.44, 2. Moreda,3. Planckaert, 4. Her-
nandez, 5. Lameire, 6. Esparza, 7. Hermans,
8. Guay, 9. Heynderickx, 10. Neves, 11.
Sciandri, 12. Van Brabant, 13. Dominguez,
14. Sörensen, 15. Moeravski, 26. Arntz, 34.
Beuker, 78. Nijboer, 80. Harmeling, 112.
Kools, 145..Suykerbuyk.
Algemeen klassement: 1. Hernandez
33.40.15, 2. Rodriquez-Magro 0.53. 3. Hilse
1.09,4 Sanchez 1.24,5.Echave 1.32,6. Mora-
les 1.32,7. Farfan 2.03, 8. Suykerbuyk 2.05,9.
Ledere 2.54, 10. Laguia 2.56, 11. Palacio
3.00, 12. Quevedo3.ll, 13. Bouvatier3.ll,l4.
Alonso 3.16, 15. Delgado 3.30, 124. Arntz
37.56, 129. Kools 39.46, 141. Hermans 44.08,
151. Beuker 46.18, 158. Harmeling 50.50,162.
Nijboer 54.25.

BC Ulestraten
ULESTRATEN - Het jeugdteamvan BC Ulestraten is erin ge-
slaagd om beslag te leggen op de
Kampioenstitel van het gewest
r^uid-Nederland. Het Limburgse
j^ljartteam schakelde de gewest-
kampioenen van Venlo en Eersel
eindhoven) uit. Het Ulestraten-se jeugdteam dat bestaat uit Ste-
len Kikken, Danny van Geel en
«onald Smeets zal op 27 en 28
mei aanstaande deelnemen aande Nederlandse jeugdkampioen-schappen welke in Waalwijk
worden gehouden. Ook het se-
nioren-kaderteam van BC Ule-
straten, bestaande uit Jos

Willy Smeets en Jef
jollen, slaagde erin om zichvoor
"et nationale kampioenschap tePlaatsen. Dit NK vindt plaats op20 en 21 mei in Wageningen.

ALBACETE - Mathieu Hermans komt niet in zijn Spaanse
vorm van vorig jaar. Nu het gebergte in de Ronde van Spanje
even verlaten is, ging het peloton in Albacete weer eens als
groep op de streep af. Voor deBrabander was echter niet meer
weggelegd dan de zevende plaats. De ritzege, na 235 kilometer
van Toledo naar Albacete, ging naar de Italiaan Stefano Alloc-
chio.

Eddy Stibbe
SAUMUR- Eddy Stibbe heeft in
öaumur (Fra) tot zijn eigen ver-bazing een internationalemilita-ry gewonnen. Met Kilmactho-
nias bereikte de geroutineerderuiter een van de grootste suc-cessen uit zijn loopbaan. In hetPlaatsje in het midden vanfrankrijk versloeg de Brabandereen deel van de wereldtop. De
uitslag: 1. Stibbe, Kilmacthomas
00.20 punten, 2. Michelet (Fra)
Jhansi 62,90, 3. Stark (GBr) Char-ge Brown 64,40, 4. Harris (GBr)
trust in Me 65,00, 5. Boisson
dra) 67,00, 6. Todd (NZI) 68,20.
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WK-zilver Canadadanks een beter veld-
spel, de stand geen an-
der aanzicht meer ge-
ven.

RKHVC-dames
kampioen

in hoofdklasse
trainer is bij TVON, is vorig jaar
met zijn team gedegradeerd,
maar heeft er alle vertrouwen in
dat ze de verloren positie weer
zullen heroveren.

Rob van Oppen
HEERLEN - Rob van Oppen
heeft met zijnKeulse teamgeno-
ten van Schwartz-Weisz de start
van de Duitse tenniszomercom-
petitie overtuigend geopend. Ze
wonnen in de Verbandsklasse
met 8-1 van TV Wiehl. Rob lever-
de zijn bijdrage door met 6-1 6-4
jn de single te winnen van H.
Tohres. Rob van Oppen, die ook

De 'kampioensdoel-
punten' werden ge-
scoord door C. Smeets,
B. Corsten, F. de Hing
(2x), C. Hermkens, L.
Nijskens en I. Smeets-
van de Vin.

LONDEN - In de hoogste klassevan het Engelse voetbal werd
gisteravond één wedstrijd ge-
speeld. Arsenal, koploper, ver-
sloeg Norwich, 5-0. Stand aan
kop: Arsenal 34-69 Liverpool 32-
-63 Norwich 35-58 Nott. Forest 33--5? Tottenham 37-57 Coventry 36-
-53.

HEERLEN - Door zeli
met duidelijke 7-0 cij-
fers van hetbezoekende
Heilust te winnen en de
onverwachte 3-1 ne-
derlaag van Susteren te-
gen Brundia heeft
RKHVC het kampioen-
schap in de dames
hoofdklasse voetbal be-
haald. De Hunsel-da-
mes startten aanvanke-
lijk de kampioensrace
met de intentie de titel
te pakken, maar de des-
tijds geleden nederlaag
tegen Susteren gooide
eerst roet in het eten,
waarna een aantal gelij-
ke spelen volgde. Door
de nederlagen van Sus-
teren echter kreeg men
plots weer uitzicht op
de titel, die dan ook be-
haald werd.

Brevendia kwam al snel
op een 0-1 achterstand
tegen Susteren, maar
putte moed uit het niet

Sportclub WW stuur-
de de Nijswiller-dames
met een 3-1 nederlaag
huiswaarts na een partij
voetbal die niet meer
veel om het lijf had. N.
Mathieu, Onstenck en
Emmerink scoorden
voor WW, terwijl A.
Crapels voor het eer-
reddende Nijswiller-
doelpunt zorgden.
RKDEV bezorgde MVC
een koude douche door
met 5-0 te winnen. De
doelpunten kwamen
hier van de voet van
Collee, van de Beeke-
rom (2x), van Rijswick
en M. Nekkers.

benutten van de kansen
door Susteren. Na 20
minuten diende zich de
kentering aan toen G.
Kwaspen de gelijkma-
ker scoorde. Na de rust-
pauze brak Brevendia
definitief door via doel-
punten van K. Janssen
en K. Jacobs. Susteren
liet daarna het hoofd
hangen en kon, on-

De eindstand: Kampioenspoule: Sovjetunie
3-6; Canada 3-4; Tsjechosowakije 3-2; Zwe-
den 3-0. Degradatie-poule: Finland 10-11;
Verenigde Staten 10- 9;Bondsrepubliek 10-
-4; Polen 10- 2.

De beslissende treffer in het duel
werd opvallend genoeg gemaakt
door Scott Stevens. Het was een
wonder dat de verdediger speelde.
Eerder in het toernooi raakte hij
ernstig geblesseerd, nadat hij een
schaats in het gezicht had gekregen.
Met 80 hechtingen hervatte hij het
evenement, alsof er niets was ge-
beurd.
Dave King, coach van Canada,
sprak van het beste toerooi van zyn

STOCKHOLM - Canada heeft bij
het toernooi om het wereldkam-
pioenschap ijshockey voor A-lan-
den de zilveren medaille veroverd.
Twee dagen nadat de titel voor de
21e keer bij de Sovjetunie belandde,
versloegen de Noordamerikaanse
profs Tsjechoslowakije met 4-3. De
Tsjechen moesten derhalve genoe-
gen nemen met het brons.

ploeg sinds 1985, toen in Praag
eveneens de zilveren medaille werd
veroverd. „Met deze plaats zijn we
meer dan tevreden. De overwinning
opTsjechoslowakije was zeer belan-
rijk voor ons."
De Sovjetunie, al zeker van de we-
reldtitel, won de laatste wedstrijd
van het toernooi. Zweden, de ont-
troonde kampioen, werd verslagen
met srl.5r l.
Leszek Lejczyk, coach van het ge-
degradeerde Polen, heeft gisteren
ontslag genomen. Bij terugkomst in
eigen land verklaarde de trainer het
optreden van zijn formatie in Zwe-
den „beschamend" te hebben ge-
vonden.

Jonge boksers
overleden

Aanvankelijk hadden zich voor
deze gehandicapten-kampioen-
schappen 55 deelnemers gemeld;
het zijn er in totaal 106 geworden.
De organisatie laat echter weten 'al-
le problemen uit de weg te hebben
geruimd. Dat wil dus zeggen dat
vandaag de minder validen op de
kegelbanen aan de slag gaan. Het is
de eerste keer dat deze kampioen-
schappen worden gehouden.

HEERLEN - Daags vóór de Euro
pese kampioenschappen kegeler
schaarbanen (van 3 mei tot 7 mei ir
sportpaleis Hendriks in Hoens-
broek) strijden de gehandicapten
vandaag om de nationale kegeltitel.
De organisatie is in handen van de
Nederlandse Kegel Federatie, in
nauwe samenwerking met de Stich-
ting Louis Marie Jamin en het mi-
nisterie van WVC.

Vandaag in Hoensbroek
NK kegelen voor
gehandicapten

LUND/MANILLA - Afgelopen
weekend zijn twee jonge boksers
gestorven na in de ring opgelopen
verwondingen. In het ziekenhuis
van Lund stierf de 19-jarige ama-
teurbokser Arthur Hendier. De
jeugdige Zweed verkeerde sinds 22
april in coma na in een voorstadje
van Landskrona zwaar knock-out te
zijn gegaan. Sinds die dag is de dis-
cussie in Zweden over de gevaren
van het boksen bij de juniorenweer
hoog opgelaaid.

Stefano Allocchio snelste in massasprint Ronde van Spanje

Hermans weer kansloos

Engels voetbal

- Feyenoord
leeft de 19-jarige reserve-doel-
j^an Harold Wapenaar een con-
Fact aangeboden. De overeen-
komst met Harry de Jong, de
fechtervleugelverdediger van
"tet tweede elftal, zal niet worden
2*tengd.
flans Kraay nam zondagmiddag
oij de wedstrijd FC Twente-FC
J^foningen opnieuwRené Eykel-
kamp onder de loep. Deze heeft
il een driejarig contract voor
'eyenoord getekend, maar tus-sen FC Groningen en Feyenoord

nog overeenstemming moe-enworden bereikt over de trans-tersom. Dat akkoord hoeft niet
°or 15 mei te worden verwacht,*ant FC Groningen zal Eykel-

voor die datum nog eenjjjeuwe aanbieding doen. Bobjlaaskant, de zaakwaarnemer
Eykelkamp, schat dat de

J"aagprijs in de buurt van de 1,7mi!joen gulden zal liggen.

Feyenoord-doelman

ISLAND - DeWorld Boxing Association gaat
ooksers die betrapt worden opa°ping, royeren als lid van de or-
ganisatie. Voorzitter Gilberto
j*lendoza verklaarde dat niet al-

de boksers maar ook hetPersoneel van de WBA uit de as-
sociatie zal worden gezet bij do-Ping.
"■Boksers zouden juist een voor-meld dienen te zijn voor de rest
jfan de mensen wat betreft ge-
°ndheid," stelde Menodoza.

"Wij hebben geen exacte gege-vens hoeveel boksers drugs ge-Druiken, maar we weten dat heter veel zijn."

WBA royeert
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Klassebehoud
VCH onzeker

Van onze medewerker BAS SCHREURS
HEERLEN - De herenhoofdmacht van Pancratiusbank/VCH heeft de eerste promotie-degra-
datiewedstrijd tegen Vocasa uit Nijmegen met 3-1 (14-16, 7-15, 15-13, 11-15) verloren. De goede
vorm die de Heerlenaren in de laatste fase van de competitie etaleerden, werd niet voortgezet.
Dat was niet in de laatste plaats te danken aan het brute blokkeergeweld van Vocasa, waar dethuisploeg absoluut geen raad mee wist. Door dit resultaat heeft VCH handhaving in de eerste
divisie niet meer in eigen hand.

„We hadden de grootste moeite met
het passeren van het Vocasa-blok.
Op de beslissende momenten heb-
ben we gefaald. Het is bijzonder
jammerdat we de goede lijn van de
afgelopen weken niet hebben kun-
nen voortzetten".

„Toen hadden we moeten door-
drukken. Dan was de wedstrijd mis-
schien heel anders gelopen", meen-
de trainer Huub Hollands. In de
tweede set verslechterde het peil
van de gastheren zienderogen. Er-
genis om het gebrekkige aanvals-
spel en dubieuze scheidsrechter-
beslssingen deed de stemming da-len tot rond het nulpunt.

Met een behoorlijke portie geluk
wist VCH in de derde set de neder-
laag af te wentelen. Nipt werd een
15-13 overwinning behaald. In de
laatste set liet vocasa er geen twijfel
over bestaan wie de meeste aan-
spraak mocht maken op de eindze-
ge. Met goed tempospel en zuivere
passes werd de winst naar zich toe-
getrokken.

Aanvankelijk gingen de Heerlense
volleyballers wervelend van start in
het duel tegen deNijmegenaren. Bij
een 14-10 voorsprong in het eerste
bedrijf leek VCH de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Drie blokke-
ringsacties op rij van de opponent
deed de spanning weer geheel te-
rugkeren.

Herenteam HCC Heerlen kampioen

Limburgse
turners

presteren
goed

HAARLEM - De vierde et
laatste kwalifikatiewed
strijd voor plaatsing in d<
Nationale turnfïnale t<
Haarlem zit er op. Ook dez<
keer waren negen Limburg
se turnsters vooraan in he
klassement te vinden
Christa Blom (SwentiboK
Sittard) kwam door cc!
teenblessure niet in actie.

" LANDGRAAF - Het Tim|P
jeugdschaaktoernooi werd dit j£>
gewonnen door het Voerendaal
talent Patrick Driessens. Met 6V_f.
7 werd hij overtuigend winnJp
voor Eric Evers van Fortuna en M
Brunssumse trio Pascal Janss*-
Barry Braeken en Dennis Becker!

Dramatiek voor Hoensbroek MET
het vierpuntenduel tegen SMBJ(
was een gelijkspel voldoende. \
match werd bij een ""bij de staf
2!/_-3V_ afgebroken in het nadf*
van het Hoensbroekse team. }

HEERLEN - Het tweede herenteam van HCC Heerlen won
zondag met 4-0 van Tegelen waarmee het ongeslagen kam-
pioen werd in de reserve derde klasse. Terwijl dit team twee
weken geleden al huldigingen en bloemen in ontvangst nam,
verlieten de spelers van heren-I met gebogen hoofd het veld.

lers gaan volgend jaar naar het
tweede. Toen daarna ook vaststond
dat trainer-coach Ton Stille zou ver-
trekken hebben we het er eigenlijk
een beetje bij laten zitten en kansen
laten lopen". Binnenskamers gaan
de geruchten rond dat het gerouti-
neerde tweede elftal de plaats van
het eerste gaat innemen. Een defini-
tieve beslissing daarover zal deze
week genomen worden.

Toen al was bekend dat deze jonge
ploeg zich niet in de tweede klasse
zou kunnen handhaven en op de-
gradatie afstevende. Volgend jaar
zal het team in de derde klasse moe-
ten laten zien wat het waard is. Spe-
ler RolfKoeman: „Het was vantevo-
ren bekend dat we na dit seizoen als
team uiteen zouden vallen. Vier spe-

Evenals in voorgaande wedstrij
den eindigden haar clubgenotel
Patricia Geraerds, mede dooi
een prachtige sprong (8,90) en d<
11-jarige Danielle Caubo met cc'
sterk geturnde brugoefening
ook nu weer als eersten in hu'
klasse.
Bij de senioren viel Suzann*
Klerken (Swentibold Sevenurn
met een derde plaats in de prtf
zen en haar clubgenote Juditt
van Ommen won zilver in klasS<
3b. In klas 2b won Astrid Peeteri
(Patrick Echt) verrassend ha»l
eerste toernooi en Sonja Gutsch*
(KTV Kerkrade) won brons.Bartok naar

eredivisie
tafeltennis

Het eerste damesteam van HCC
Heerlen moest zich voor de derde
achtereenvolgende keer met een
tweede positie in de tweede klasse
tevreden stellen. De ploeg verloor
vorige week in een beslissend duel
tegen Racing met 1-0. Racing pro-
moveert daardoor naar de eerste
klasse. Trainer-coach Jean Pierre
Guyaux: „Het is moeilijk om met
een zeer jong team (gemiddelde
leeftijd 19 jaar, red.) te winnen van
een team datvorig jaarnog een klas-
se hoger speelde. We waren er dicht-
bij maar misten op het beslissende
moment net de routine om door te
drukken".

Het damesteam van hockeyclub
Maastricht ontliep vorige week na
een gelijkspel tegen HNHC degra-
datie van de eerste naar de tweede
klasse.

# Het softbalteam
van All Stars.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

Redelijke competitiestart
softbalteam All Stars

Van onze medewerker
BORN - Op de voorlaatste wed-
strijddag van de landelijke tafelten-
niscompetitie viel een aantal kam-
pioenschappen te vieren. Na een
groot aantal jaren heeft een Lim-
burgs team weer de eredivisie bij de
heren bereikt: Bartok.
Had Bartok in de vorige competitie
nogal eens problemen met het
Delftse DHC, nu leken de Bornse
spelers met de eredivisie voor het
grijpen vleugels te hebben gekre-
gen. Een super gemotiveerd Bartok
liep probleemloos naar een 15-3
eindstand en kon het kampioens-
feest een aanvang nemen.
Met nog één wedstrijd te gaan heeft
het damesteam van Schimmert via
een overwinning met 3-7 opDTS in
Enschede het kampioenschap in de
tweede divisie 3 behaald en zodoen-
de de terugkeer naar de eerste divi-
sie bewerkstelligd. Het team be-
staande uit Sonja Severins, Angeli-
queRuyschop, Gina Soons en Frie-
da Houben bleef alle tot nu toe ge-
speelde wedstrijden ongeslagen.

Volgens trainer-coach Rob Boers-
ma was de druk pas echt van de ke-
tel na de eerste vier wedstrijden in
de tweede helft van de competitie.
De dames moesten het aan het be-
gin van het seizoen zonder trainer-
coach stellen. Tot de komst van
Boersma in november had de ploeg
slechts vier punten bijeen gesprok-
keld. Boersma: „Toen ik bij dit team
kwam stond het er belabberd voor.
Prioriteit was om ons in die eerste
klasse te handhaven. Daar hebben
we voor geknokt en het is gelukt. Na
de winterstop behaalden we acht
punten uit zeven wedstrijden. Ik
ben redelijk tevreden met het resul-
taat dat er nu ligt. Volgend jaargaan
we voor de eerste vier plaatsen in
deze klasse hockeyen".

Het herenteam van Maastricht heeft
met 5-2 gewonnen van HNHC. Ze
eindigen daarmee op een zevende
plaats in de eerste klasse.

Volgens trainer-coach Rob Beurfl
draaide het team vooral in de tw'
de helft van de competitie uitöj
moeizaam. Een flink aantal spel*
raakte geblesseerd waaronder Jj
Sille, laatste man en belangrij!
pion in de ploeg, en JoepBarrois <j
een neus-operatie moest onderga^
Volgend jaarvalt er een groot gat|
de ploeg doordat zes spelers rfl
hockey stoppen. Beumer denkt'
nieuweaanwas te halen uit de A-'
B-jeugd en het heren-11-team.
De dames van L_eieen wisten zien.
de laatste gelederen van de derf
klasse te handhaven en zo aan *gradatie te ontkomen.

GELEEN - Het eerste hockey-ij
renelftal van Geleen heeft in «j
thuiswedstrijd met 3-2 van Gröj
Wit verloren waardoor het vanj
derde klasse naar de vierde kla»
degradeert.

HC Geleen
degradeert

Derbywinst
Braggarts

BRUNSSUM - De laatste wedstr»
van dit seizoen in de overgangski*,
se, de derby Brunssum Eag^j
Braggers, is gemakkelijk gewonflj
door de gasten uit Heerlen: 42-''
Deze uitslag kan snel bijgeschrevf I
worden in de analen van de stay
tieken. Beide teams lieten duideljl
blijken blij te zijn met het einde Vf t
de competitie. '

HEERLEN - De opening van
de landelijke softbalcompeti-
tie is voor Harreman/All Stars
een gedeeltelijk succes gewor-
den.

de vierde en zesde innings weet Jac-
ky Hersbach veilig over de plaat te
komen en de stand op 2-2 te bren-
gen. In detie-break scoort Cardinals
2-3.

In een dubbelwedstrijd moest de
Heerlense tweede klasser tegen het
Brabantse Harry Vos Cardinals uit
Oss. In de tweede innings kwam
Cardinals op een wat gelukkige wij-
ze op een 0-2 voorsprong doordat
het scheidsrechtersduo in het pit-
chen van All Stars Anouk Wijnants
'schijn' meende te constateren. In

De tweede wedstrijd wordt door
beide partijen begonnen in bijna de-
zelfde opstelling. In de eerste slag-
beurt komt All Stars bij twee nullen
toch nog op een voorsprong van 4-0.
Dat vooral door mooi slagwerk van
onder meer Danielle en Monique
Crzelska en vooral Inez van Hout.
Cardinals scoort in de tweede in-
nings 4-1. In de vijfde innings

bouwt All Stars de voorsprong ver-
der uit naar 5-1.

" HEERLEN - Onder leiding van
de jongepitcher Tony Pluts wist All.
Stars een moeizame overwinning in
de wacht te slepen tegen Phantoms
uit Weert. Het uitgekiende pitch-
werk van de Weertse honkballers
bracht All Stars tot veel hoog gesla-
gen ballen, die een eenvoudige
prooi werden voor de verre velders
van Phantoms. Met moeite wist All
Stars in de negende innings de
voorsprong van 9-10 vast té houden
en daarmee de volle winst mee naar
huis te brengen.

HSC Maastricht afgeschoten
kansloze 19-0 nederlaag was het
resultaat.

wist All Stars in de negende
innings de voorsprong van
9-10 vast te houden en daar-
mee de volle winst mee naar
huis te brengen.

Succesvol kegelpaar

noot Ton Nunspee'
kompleteerde het
Maastrichtse succeS
door in de klasse to'
39 jaar de zilveren
plak te behalen.

Sterk staaltje
Michel Beckers

Nationale titel gewichtheffen

van zijn leven. Bij
het onderdeel trek-
ken kreeg hij maar
liefst 90 kg. de lucht
in, terwijl hij even la-
ter goed was voor
een stoot van 110 kg.
Dit bracht hem op
een totaal van 200
kg., waarmee hij de
concurrentie ver
voor bleef. Clubge-

Jan Janssen (Helios
Simpelveld), rege-
rend nationaal en
wereldkampioen in
de klasse 40-44 jaar.
bleek net niet in
staat om zijn titel V
prolongeren. On-
danks twee nieuw^
Nederlandse recor,ds
(115 kg. bij het on-
derdeel trekken en
een stoot van 145
kg.) kwam Janssen
niet verder dan een
tweede plek.

NIJMEGEN - Maas-
trichtenaar Michel
Beckers is tijdens de
nationale kampioen-
schappen gewicht-
heffen Nederlands
veteranenkampioen
in de klasse 45-49
jaar geworden.
Beckers, lid van At-
las Maastricht, ver-
keerde in de vorm

" Jos Smeets uit Valkenburg is met een score van 1001 hout in Amster-
dam de nieuwe Nederlands kampioen kegelen geworden. Het is de
vierde nationaletitel voor Smeets, die daarmee Jean Thans evenaar-
de. Op plaats twee en drie eindigden respectievelijk de Groninger
Weernhik (1000 hout) en Math van Daal uit Roermond met 995 hout.
Het Valkenburgs succes werd gecompleteerd door de echtgenote van
de nieuwe Nederlandskampioen, Lea Smeets. Zij veroverde bij de da-
mes debronzen medaille.Op defoto van FRITS WIDDERSHOVEN po-
seert het succesvollekoppel.

HSC Sphinx Maastricht moest in
Aalst aantreden tegen de oud
tweede klasser DVS van Straten.
De twee aankomende pitchers
van Maastricht, Tis Gordijn en
Peter Bouvrier, kregen onvol-
doende steun van hun veld. Een

HEERLEN - Onder leiding
van de jonge pitcher Tony
Pluts wist All Stars een
moeizame overwinning in
de wacht te slepen tegen
Phantoms uit Weert. Het
uitgekiende pitchwerk van
de Weertse honkballers
bracht All Stars tot veel
hoog geslagen ballen, die
een eenvoudige prooi wer-
den voor de verre velders
van Phantoms. Met moeite

Eerste klasser Samacols moest
in Venray aantreden tegen de
winnaars van dit jaar van de
Limburg Cup. Een goed gemoti-
veerd team uit Kerkrade trad in
het veld en wist op overtuigende
wijze van 16-7 op te bouwen en
vast te houden tot de negende in-
nings. Een ongelukkige wissel in
de negende innings leidde tot
desastreuse taferelen en êen uit-
eindelijk verlies van 17-16.

" VCH pfobeert tevergeefs het blok van Vocasa te verschalken.
Foto: DRIES LINSSEN

sport kort

" BEEK - Door de Nederlandse
bondscoach Raymond Snel zijn
de Limburgse karateka's Paul
Gielen, Gydo Ramakers en Ro-
ger Heuvelsland geselecteerd
voor de Europese kata-kam-
pioenschappen. Deze vinden
eind van deze week plaats in het
Joegoslavische Titograd. De
Limburgers komen zowel uit in
het Nederlands team alsook indi-
vidueel.

" BORN - Het jeugd-judoteam
van het Maastrichtse JC Naza-
reth wist tijdens de districtskam-
pioenschappen voor teams in
Bom beslag te leggen op de titel.
Het was vooral het team van ju-
doclub Reuver dat het de Maas-
trichtenaren lastig maakte. Reu-
ver werd uiteindelijktweede, ter-
wijl het team van Erised uit Ven-
ray derde werd.

LANDGRAAF - Meer lief dj
leed in de slotronde van g
landelijke schaakcompetitl
In de tweede klasse slaagdfl
de schakers uit Schaesberg
wederom in de degradatie
ontspringen. Het 4—4 gelij
spel tegen Utrecht 2 was v(|
doende voor blassebehoud.

Schaesberg
blijft in

tweede klasse

sport
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