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Brits onderzoek naar mysterieuze scheepsrampen
. Van onze correspondent
LONDEN - Een Britse parlementaire
commissie gaat achttien mysterieuze
Scheepsrampen onderzoeken. Achtender-tig opvarendenverloren daarbij het leven.
""Ue schepen verdwenen spoorloos in het
goorden van de lerse Zee. Vissersrappor-
berden in de afgelopen twintig jaren min-
stens vijftig aanvaringen van onderzeebo-ten met hun netten. Door de aanvaringen

verkeren vissers, jachteigenaren en
scheepsverzekeraars in staat van alarm.

De Britse Labourpartij gelooft dat het mi-
nisterie van Defensie meer van de
scheepsrampen weet dan hetkwijt wil. De
achttien onverklaarde scheepsrampen
zijn in verband gebracht met drukverkeer
van duikbotenonder zee. Duikboten kun-
nen vissersschepen onverwacht aan hun

netten naar de diepte sleuren
Dichtbij in Schotland zijn de bases geves-tigd van Britse en Amerikaanse kernon-
derzeeërs: Holyloch en Fasslane. Hun ko-
men en gaan wordt voortdurend bespied
door duikboten van het Warschau Pact.
Maandelijkswordenvoor demondingvande rivier de Clyde zon vijftien Sovjet-on-
derzeeërs geteld.

Diverse keren zijn beschadigde duikbo-
ten gesignaleerd na de mysterieuze ver-
dwijning van vissersschepen en jachten.
Maar het Britse Ministerie van Defensie
ontkent tot dusver directe betrokkenheid
van duikboten.
Het rampgebied tussen Noord-lerland,
Schotland en Noord-Engeland wordt
druk bevist wegens de aanwezigheid van
grote scholen tong, garnalen en kreeft. In
maart verging het Belgische vissersschip
Tijl Uylenspiegel in de gevaren driehoek.
Het zond geen SOS uit en verdween zon-
der een spoor na te laten. De vijf opvaren-
den worden vermist.

Ruimteveer
geland

jjPWARDS- Het ruimteveer Atlan-
j?friet aan boord vijfastronauten is
«stèren na een vlucht van vier da-

ti veilig geland op de Amerikaan-„ luchtmachtbasis Edwards in de
(/?at Californië. Het ruimteveer
(^j ft tijdens zijn vlucht de satelliet
y agellan gelanceerd die de planeet
v^hus in kaart moet brengen. Het is
g^r het eerst sedert tien jaar dat

ft Amerikaanse ruimtesondeer d gelanceerd.

Afdekken
Verreweg het grootste deel van de
exploitatietekorten van het MECC
over 1988 wordt veroorzaakt door
de congressen. Die brachten in 1988

’ 1,1 miljoen gulden op, terwijl de
kosten bijna ’8 miljoen beliepen.
Daardoor resteert een tekort van

’ 6,8 miljoen. Verder werd het
MECC geconfronteerd met een ver-
lies op de hallenexploitatie(voorna-
melijk voor beurzen) van ’ 2,3 mil-
joen (opbrengst ’ 7,5 miljoen, kos-
ten ’ 9,8 miljoen). Met de tekorten
op de congresactiviteiten is reeds
bij voorbaat rekening gehouden -vandaar ook de jaarlijkse bijdrage
van de gemeente Maastricht. Sta-
pel: „De verliezen op de congressen
zijn niets bijzonders. Er is in Neder-
land geen congrescentrum dat
winst boekt. Maar de hallenexploi-
tatie moetbij ons de komende jaren
met winst gaan draaien. Het is ook
de bedoeling dat daarmee de tekor-
ten door congressen zoveel moge-
lijk afgedekt worden."

0 Zie verder pagina 15

Het weer
INNEMENDEJ^VVOLKING
*«lat de plaatselijk aanwezi-

?e mistbanken zijn opgelost,
JJ'len er overwegend flinke
I rioden met zon zijn. In de

van de middag of avond
J*' de bewolking van het
<>ordwesten uit toenemen
?*ar het blijft vrijwel overal
t
r °og. De middagtempera-
"Ur loopt op tot circa 20 gra-
h
*11- Er staat een zwakke tot
Jpatige zuidwestenwind, later
""aaiend naar west. Voor
-J'entuele informatie betref-
■eilde het weer in Limburg
*u«»t u bellen 06-91122346.
;ANDAAG:
**»op: 05.55 onder: 21.18
'"aan op: 08.31 onder: 01.43

***op: 05.54 onder: 21.20
09.49 onder: 02.22

Wel 'kleine beperkingen ' aangebracht

Rechter laat acties
gezondheidszorg toe

UTRECHT-Luid applausklinkt op
na de uitspraak van rechtbankpresi-
dent mr C.L. baron van Harinxma
thoe Slooten. De acties in het zie-
kenhuiswezen zijn met 'kleine be-
perkingen' toegestaan. De verpleeg-
kundigen vieren de uitslag als een
overwinning. Maar ook het Lande-
lijk Patiënten/Consumenten Plat-
form is niet ontevreden over de uit-
slag van het door haar aangespan-
nen kort geding tegen de bonden en
de WIO. Komende vrijdag zullen
werknemers van honderden instel-
lingen zondagsdienst draaien om

mee tekunnen te doenaan de mani-
festaties voor 5 procent loonsverho-
ging in het ziekenhuiswezen.
Bert van Hout van de WIO Lim-
burg stelt in een eerste reactie dat
„de verpleegkundigen het goed ge-
daan hebben in vergelijking met het
kort geding dat vorig jaar tegen de
specialisten was aangespannen."
Gisteravond had de AbvaKabo re-
gio Zuid al een actie-vergadering op
het programma staan en Bert van
Hout verwacht dat nog eind deze
week acties zullen plaatsvinden in
Limburg.

AbvaKabo-bestuurder A.
Wirtz steekt zijn duim omhoog
na dc uitspraak van dc presi-
dent van dc Utrechtse recht-
bank. Dc bond is blij dat dc ac-
ties nu, enigzins beperkt,
voortgezet kunnen worden.

Voorwaarden
De president van de rechtbank be-
paalde gisteren dat zondagsdien-
sten op andere dagen dan zondag en
beddenreducties zijn toegestaan als
actievorm. Hij stelde wel als voor-
waarde datze niet langer dan 24 uur
achter elkaar duren. Bovendien
moeten er tussen twee dezelfde ac-
ties in eenzelfde ziekenhuis of in-
stelling minstens vier weken zitten.
„Ik heb geen problemen met of be-
zwaren tegen de andere acties van
de verpleegkundigen," zo besloot
Van Harinxma.
De rechtbankpresident zei dat zon-
dagsdiensten elke week voorkomen
en iedereen daarbij zijn taak kent.
Patiënten lopen dus nauwelijksrisi-
co. Ook de opgelopen wachttijden
zag hij niet als probleem, aangezien
die door de bezuinigingen in de ge-
zondheidszorg toch al fors zijn op-
gelopen.

" Zie verder pagina 15

Exploitatietekort opgelopen tot negen miljoen

MECC moet fors bezuinigen
Van onze verslaggever

(JAASTRICHT - Het MECC in Maastricht moet drastisch be-
giftigen om de exploitatietekorten niet nog hoger te laten op-,Pen. Vorig jaar heeft de MECC-directie daarom onder meer
** ton bezuinigd op de personeelskosten. Het exploitatiete-
°rt liep vorig jaar op tot ruim negen miljoen gulden. Met af-,ek van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Maastricht
JA3 miljoen) sloot het MECC 1988 af met een tekort van drie
"fljoen gulden.. flinke besparing op personeels-
Ij sten heeft vorig jaar overigens
" geleid tot vermindering van het. JUalvaste werknemers. Wel is vol-
/ls directeur ir D. Stapel van het
£astrichts Expositie- en Congres
rjmtrum (MECC) het aannemen

een aantal nieuwe mensen tot*n later tijdstip in 1988 uitgesteld.

°k dit jaar zal het MECC moeten
2uinigen op de post personeels-, sten. Voor districtsbestuurder/Heijnders van de Unie BLHP is1aanleiding om 'op zeer korte ter-

J%i' een gesprek met de directie
J**1 te vragen over de mogelijke ge-meen voor het personeel. „Het is
£> bekend dat er bij het MECC be-
ju inigdmoet worden.Dat is één van* Punten waar ik met de directie. er wil praten," aldus Reijnders inj?n reactie. Volgens de Unie-be-
üUrder, die zegt dat het perso-

neelsbeleid in de afgelopen jaren
nogal wat problemen heeft gehad,
zijn ontslagen niet uitgesloten.

Directeur Stapel erkent alleen dat
hij gedwongen is het mes in de per-
soneelskosten te zetten. „Het is het
enige middel om te bezuinigen dat
ik heb. Ik wil niet bezuinigen op de
kwaliteit van ons produkt." Mogelij-
ke ontslagen zijn volgens deMECC-
directeur echter nu nog niet aan de
orde. Stapel vindt ook dat de 'Euro-
hal-periode' eigenlijk los van het
MECC gezien moet worden. „De
cultuur van de Eurohal en het
MECC zijn geheel anders. De men-
sen diezijn vertrokken, konden zich
niet vinden in de nieuwe cultuur."

Zestien doden
bij vliegramp

OSKARSHAMN - Bij het neerstor-
ten van een vliegtuig in de Zweedse
kustplaats Oskarshamn zijn giste-
ren alle zestien inzittenden van het
toestel om het leven gekomen. Poli-
tiewoordvoerder Sigurd Gustaffson
zei dat de twee-motorige Beachcraft
99 met 14 passagiers en twee be-
manningsleden afkomstig was van
de luchthaven Arlanda in Stock-
holm.

Het ongeluk deed zich tegen tien
uur 's morgens voor. Gustaffson zei
dat op dat moment de zon scheen en
er nauwelijks wind stond op de
luchthaven Virkvarns van Oskars-
hamn, een kustplaats in het zuid-
oosten van Zweden. Volgens oogge-
tuigen begon het toestel kort voor
de landing plotseling te schudden,
waarna het op de neus terecht-
kwam, vrijwel direct explodeerde
en in brand vloog.

vandaag
Catherme Keyl weg
bij Service Salon
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PEN-congres
in Maastricht
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Niet-uitbetalen
vakantiebonnen
wordt aangepakt
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sport
" Tenniser José-Luis

Clerc weer aan de
slag

" Titelduel in
Griekenland ontaardt
in massale vechtpartij

" Pedro Delgado sluipt
naar Vuelta-zege

Nederlandse
priester

doodgeschoten
PANAMA-STAD - De Nederlandse
priester Nico van Kleef (52) van de
Congregatie derLazaristen, diezon-
dag in het noordwesten van Pana-
ma ernstig werd gewond toen hij
werd neergeschoten door een poli-
tieagent, is gisteren overleden. De
provinciaal-overste van de Neder-
landse Lazaristen, pater W. Belle-
makers in Parmingen, noemde gis-
teravond bloedverlies als doodsoor-
zaak.
Het incident heeft geen politieke
achtergrond, zo blijkt uit een ver-
klaring die de Nederlandse provin-
cie van de congregatie van de alge-
meen overste in Rome heeft ontvan-
gen. De Panamese commissie voor
de mensenrechten maakte ook mel-
ding van de moord, maar stelde dat
er verband was met de zondag in
Panama gehouden verkiezingen.
De Panamese politie sommeerde de
pater, afkomstig uit Woerden, zijn
auto te stoppen toen hij met een
luidspreker de gelovigen opriep
naar de mis te gaan, aldus de verkla-
ring uit Rome. Vervolgens moest hij
naar het politiebureau rijden. In de
auto ging per ongeluk het wapen af
van de politieman die met Van
Kleef meereed.

Eis 5 miljoen
tegen gokkoning

ROTTERDAM - Of-
ficier van justitie
mrH. Smid heeft
gisteren voor de
rechtbank in Rotter-
dam een jaar gevan-
genisstraf en een
boete van bijna vijf
miljoen gulden
geëist tegen de 44-ja-
rige G. van D.V. De
zogenoemde Rotter-
damse gokkoning
stond gisteren te-
recht wegens het fei-
telijk leiding geven
aan het grootste ille-
gale casino in Neder-
land, de gokclub
Mata Hari in Rotter-
dam, organisatie van
de Rotterdamse
stadslotto, valsheid
in geschrifte en het
op grote schaal ont-

duiken van loonbe-
lasting en sociale
premies voor het
personeel, dat gro-
tendeels zwart bij
hem werkte.

Justitie heeft becij-
ferd dat voor bijna
2,6 miljoen aan loon-
belasting en premies
werd ontdoken, het-
geen in de vorm van
een boete moet wor-
den terugbetaald.
Bovendien eist
mr Smid dat Van

D.V. nog eens 2,2
miljoen aan de staat
betaalt wegens de
winsten die hij met
zijn illegale gokacti-
viteiten heeft be-
haald. Bovendien
eist het openbaar mi-
nisterie verbeurd-
verklaring van nog
eens twee miljoen
gulden die op num-
merrekeningen in
Oostenrijk en Zwit-
serland staan en die
door justitie zijn ge-
blokkeerd.

Hoger beroep
in Heizelproces

AREZZO - Familieleden van de Ita-
liaanse voetbalfans die bij het Hei-
zeldrama in 1985 om het leven kwa-
men, hebben gisteren aangekon-
digd dat zij in beroep zullen gaan te-
gen de vrijspraak voor twee functio-
narissen van de Europese Voetbal
Unie (UEFA).
De woordvoerder van de familiele-
den van de slachtoffers, Otello Lo-
renzini, vond dat de rechter met het
vrijspreken van UEFA-voorzitter
Jacques Georges en secretaris-ge-
neraal Hans Bangerter was voorbij-
gegaan aan 'belangrijke elementen
van hun medeverantwoordelijk-
heid' voor het drama bij de Europe-
se bekerfinale tussen Juventus en
Liverpool. Bij gevechten tussen
supporters van de twee ploegen
kwamen toen 39 mensen om. De
meesten van hen waren Italianen.

" Een Boliviaanse vrouw
uit het Andesgebergte
brengt in traditionele kle-
derdracht haar stem uit
bij de presidentsverkiezin-
gen in haar land, die zon-
dag werden gehouden. Na-
dat gisteren een kleine 50
procent van de stemmen
was geteld, lag oud-dicta-
tor Hugo Banzer van de
conservatieve Nationaal-
democratische Actiepartij
(ADN) op 28 procent en de
kandidaat van de rege-
ringspartij, Gonzalo San-
chez de Losada, op 26,7
procent. Het ziet er naar
uit dat geen van de kandi-
daten de vereiste absolute
meerderheid behaalt en
dus moet het eveneens zon-
dag gekozen parlement de
doorslag geven en op 1
augustus een keuze maken
uit de drie hoogst geëindig-
de kandidaten.
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Meer dan vijfhonderd kostuums voorLimburgse toneelverenigingen

LFA kledingcentrale
voorziet in behoefte

SITTARD - In het theatergebouw van de Limburgse Federatie
van Amateurtoneelverenigingen (LFA) aan de Leijenbroeker-
weg in Sittard bevindt zich een toneelkledingcentrale waarvan
de voorraad beschikbaar is voor alle amateurtoneelverenigin-
gén in Limburg. Vrijwilligers begonnen drie jaar geleden het
kledingmagazijn in te richten. Ze hebben het inmiddels uitge-
breid tot een verzameling van zon vijfhonderd toneelkos-
tüums. Actrice Ger de Bruin uit Geleen en regisseuse Mia
Broeke uit Melick zwaaien er de scepter.

Trots tonen ze kostuums uit de elfde
eeuw, zoals ze gedragen worden in
het toneelstuk Genoveva van Bra-
bant. Kledij uit de veertiende en
vijftiende eeuw, Breugheliaanse en
Shakespereaanse kledingstukken
uit de zestiende en zeventiende
eeuw, onder andere bestemd voor
Maria Stuart en Elisabeth. Uit de
laat-negentiende eeuw, zoals voor
Gaslicht en Het Hemelbed, begin
twintigste eeuw, voor stukken als
Eva Bonheur en Op Hoop van Ze-
gen, modekleding die doorloopt tot
asn de tweede wereldoorlog. En of
het nu om harmonie- en politie-uni-
förmen of om mégorettenpakjes
gaat, verenigingen kunnen het alle-
maal voor drie weken huren tegen
de prijs van vijftien gulden per kos-
tuum.

droegen de dames elftot dertien on-
derrokken. Omstreeks 1850 bereik-
te de crinoline de exceptionele om-
vang van acht meter. Slepen achter
en vóór, uitbouwsels in de rokken.
Begrijpelijk dat regisseurs voor zon
costumering terug schrikken. Ze
kiezen dan ook steeds vaker voor
eigentijdse kleding. Het is de regis-
seur die hierin de toon aangeeft. Wil
hij bijvoorbeeld een stuk geheel in
beige aankleden, dan hoeft hij maar
te kikken. In elk geval wordt gepro-
beerd aan de vraag tegemoet te ko-
men.

Dat de centrale over zon uitgebrei-
de collectie kan beschikken dankt
ze vooral aan een royale leverancier
van gordijnstoffen uit Sittard, de fa.
Pfennings. Ger de Bruin ontwerpt
de kledingstukken, waarna ze door
een naaister in elkaar worden ge-
stikt. De afwerking, met fritseltjes
en frutseltjes, wordt weer door Ger
ter hand genomen. Zelf-vervaardi-
gen is noodzaak, want tweedehands
toneelkleding is niet alleen moeilijk
te krijgen, ze is ook niet te betalen.
Er worden prijzen gevraagd van
tweehonderd en vijftig gulden voor
een historische japon, die eigenlijk
al is afgeschreven.

Hoewel er naar hedendaagse kle-
ding weinig vraag is - de groepen
verzorgen die meestal zelf - wordt
deze evengoed op bestelling gele-
verd. Niet alle klassieke stukken
worden immers in de oorspronkelij-
ke kostumering op de planken ge-
zet. Bij de antieke kledingmode
komt heel wat kijken. In de tijd van
dfe wespentaille en de keursliiven

Pruiken horen bij de grime, daar-
voor moet men dus bij de grimeur
aankloppen. Wel wat kleinere attri-
buten als brilletjes, handschoenen
en schoenen levert de centrale erbij.
Bepaalde toevoegsels, zoals een ko-
ningskroon, worden opverzoek ver-
vaardigd.

Ger de Bruin heeft zich, per toneel-
stuk, in de kostuumhistorie ver-
diept, om die kennis in de praktijk
te kunnen aanwenden. Naar een
boek met aanwijzingen voor het
naaien van de ingewikkelde model-
len van vorige eeuwen is ze nog op
zoek. „Het moet bestaan, maar hoe
komen we er aan?", piekert me-
vrouw de Bruin. Want met welk ma-
teriaal werden de brede mand-heu-
pen opgevuld? Wat zat er in de
hoofddeksels? Draad? Karton?
Keurslijven waren kunstig gesty-
leerd met behulp van balynen. Dat
was een vak op zich, dat nauwelijks
te imiteren is. Met het maken van
kostuums op bestelling wordt de
voorraad toneelkleding systema-
tisch aangevuld. Mevrouw deBruin
houdt zich aanbevolen voor to-
neelkleding bij wijze van schenking
en voor bruikbare stoffen. Telefoon
04490-45747.

mya maas

" Actrice Ger de
Bruin en regisseuse
Mia Broeke steken
een vijtal acteurs en
actrices in
historische
kostuums uit de tijd
van renaissance en
barok.
Foto: PETER ROOZEN

Monsterproduktie dansscholen Maastricht en Heerlen een feest

Veel animo voor
dans in Limburg

MAASTRICHT/HEERLEN - De
animo voor amateuristische dans-
beoefening in Zuid Limburg is
groot. Dat blijktwel uit de monster-
produktie die het Balletcent].um

Maastricht en het Danscentrum
Heerlen in het weekeinde in de bei-
de schouwburgen hebben gebracht.
Meer dan vijfhonderd dansers, kin-
deren zowel als volwassenen, na-
men aan de uren durende show
deel.

Het was een goed idee om de leerlin-
gen-opvoering te koppelen aan een
thema: De Vier Jaargetijden, met de
gelijknamige muziek van Vivaldi
als Leitmotiv. Het bood gelegen-
heid tot oneindige fantasieën.

De meeste dansen "werden gedanst
door beginners, halfgevorderden en
gevorderden van de categorie Jazz.
Verder door beoefenaars van body-
training, tapdans, moderne- en ka-
rakterdans, volksdans en klassiek
ballet.
Het is verrukkelijk om te zien hoe
zoveel mensen, los van welke be-
slommeringen ook, hun lichaam
overgeven aan het, aangeboren, rit-
me van de dans, in gecontroleerde
banen geleid door de geest, onder-
gebracht in een choreografie. Pro-
fessionele dansers hadden die cho-
reografie voor hun rekening geno-
men. Zoals Marie José Reynaerts,
Coen Vreeke, Thionie Seubring, Da-
vid Hutuely, Monique van Broeck-
hoven, Brigitte van Loo en Chessie
Rijst. Kostumering en decor streel-
den met hun kleurenrijkdom het
oog en met een overdaad aan dans-
girls was het een en al lieftalligheid
wat de klok sloeg.

Het meesterlijke aan elkaar 'breien'
van deverschillende seizoenen door
mimespeler Cor van Geffen moet

worden geroemd! Hij deed dat glas-
helder en verfijnd. De kinderlijke
charme kreeg alle kansen. Soms
werd er zelfs geacteerd. Zoals het
kleine meisje deed, dat zich aan een
levensgrote champagnefles laafde
en, dronken, door al haar kameraad-
jes, gelijktijdig als in een hangmat
werd opgevangen.
De lente is het seizoen van de jonge
paren. Er wordt massaal getrouwd.
In 'Wedding Chapel', op muziekvan
Bette Midler, zagen we dan ook een
veelheid van witte bruiden en in het
zwart gestoken bruidegoms op het
podium, die hun vreugde, hun le-
venslust uitdansten.

De finale was een sprankelend
feest. Gefêteerd met serpentines,
ballonnen, bloemen, dansten alle
medewerkers in een gelijk ritme de
scène op, en weer af, steeds gevolgd
door een nieuwe 'dansvloed. Heel
mooi, alle lof, veel applaus. Maar in
de 'kinderzaal' vielen de dansrokjes
op de grond, werden de snoetjes af-
geschminkt, werd er nauwelijks
meer gesnaterd. ledereen bleek
doodmoe. Want vanaf tien uur 's
morgens tot elf uur 's avonds waren
de kleine dans-enthousiasten, met
boterhammenpakketje, ter plekke
aanwezig. In iedere schouwburg
traden ze in een middagvoorstelling
èn in een avondvoorstelling op. Bui-
ten de schouwburg wachtte een file
van autp's, met zorgzame pappa's
en mamma's, om hun spruiten naar
huis en het lekkere bedje te vervoe-
ren.

Langdurige training, de laatste ze-
nuwslopende voorbereiding op de
uitvoering, de moeiten van mede-
werkers op alle fronten: muziek,
kostumering, decors, kapsels, kin-
deropvang, coördinatie, daar staat
het grote publiek niet bij stil. En
verloopt dat allemaal zonder strub-
belingen? Dat zou te mooi zijn om
waarte zijn. Petje af dusvoor zoveel
inzet.

mya maas" Scène uit 'Vier jaargetijden' door Balletcentrum Maastricht en Danscentrum Heerlen

recept
Macaroni met
schelpdieren
Benodigdheden: 2 sjalotten, 1
teentje knoflook, 1 dl olyfolie, 300 g
inktvis, 3 el cognac, 250 g tomaten,
stukje laurierblad, mespunt orega-
no, 1 dl droge witte wijn, 40 g zout,
400 g macaroni, 250 g champignons,
50 g boter of margarine, 300 g ge-
kookte mosselen, 100 g gepelde gar-
nalen, 1 el peterseüe, 1 el basilicum.

Hak sjalotten en basilicum fijn en
fruit in olijfolie 2 minuten op laag
vuur glazig. Voeg inktvis toe en bak
ca. 5 minuten. Giet er de cognac bij
en laat die verdampen. Ontvel de to-
maten en verwijder het zaad en snijd
ze daarna in niet al te grote stukken.
Doe ze samen met laurierblad, or-
geano en witte wijn bij de inktvis.
Stoof ca. 1 uur op laag vuur. Voeg in-
dien nodig wat extra water toe.
Breng 4 liter water met 40 g zout aan

de kook. Doe er de macaroni in en
laat in 8 minuten 'beetgaar' worden.
Snijd de champignons in plakken en
fruit ze in de boter of margarine.
Voeg samen toe met gekookte mos-
selen, gepelde garnalen, fijngehakte
peterselie en basilicum aan de inkt-
vis en laat nog 2 minuten stoven.
Meng dit door de macaroni en ser-
veer direct in een voorverwarmde
schaal. , , ..hub meijer

kunst en cultuur

Matty Niël, een
markant componi
MAASTRICHT - In de nacht van
zaterdag op zondag overleed in het
ziekenhuis van Sittard op 70-jarige
leeftijd de musicus Matty Niël. Mu-
zikaal Limburg, en speciaal Maas-
tricht, verloor met hem een van de
meest markante en eigenwillige
componisten uit de geschiedenis
van onze provincie.
Voor de in 1918 in Maastricht gebo-
ren en getogen Matty Niël stond het
al op jeugdige leeftijd vast dat zijn
leven geheel aan de muziek gewijd
zou zijn. Op aanraden van Henri
Hermans, de spil van musicerend
Maastricht tussen beide wereldoor-
logen, ging Niël in 1940 naar Wenen,
om daar bij Anton Webern les te ne-
men. Hij is de enige Nederlandse
musicus geweest, die bij de muzi-
kaal meest consequent denkende
componist van de Tweede Weense
School gestudeerd heeft.
Muziek maken - componeren- was
voor Matty Niël veel meer dan al-
leen maar een techniek beheersen
en praktiseren. Zijn muziek is zoals
die moet zijn - Niël kon en wilde
ook niet anders schrijven. Hij heeft
nooit enige muzikale concessie ge-
daan aan wie of wat dan ook. Hij
was componist pur sang. Naam en
publiciteit, die tijdgenoot-compo-
nisten zochten en vaak kregen, inte-
resseerden hem niet. In het veelal
anti-muzikale leefklimaat van zowel
onze conventionele als zogenaamd
progressieve muzikale Westerse we-
reld heeft hij doelbewust en onaf-
hankelijk zijn eigen weg gevolgd.

Na aanvankelijk aan de muziek-
scholen van Sittard en Heerlen als
leraar en bij de toemalige ROZ als
muziekmedewerker verbonden te
zijn geweest, was Niël van 1960 tot
1978 docent aan het Maastrichts
Conservatorium en leidde in de ze-
ventiger jaren het koor van de mu-
ziekschool Heerlen. Tientallen stu-
denten van het conservatorium,- die
hij in theorie en compositie onder-
wees, hebben door zijn lessen an-
ders, muzikaal bewust leren denken
en dit in de praktijk gebracht. Niet
dat hij school heeft gemaakt, maar
voor velen is Niels muzikale duide-
lijkheid van allesbepalende muzika-
le invloed geweest.

Matty Niël schreef een uitgebreid
oeuvre: cantates, werken voor sym-
fonieorkest, koor, orgel, piano, mis-
sen, vele liederen, kamermuziek
voor allerlei bezettingen, solostuk-
ken voor resp. viool, altviool en cel-
lo, een pianoconcert en een opera.

De meeste werken zijn niet in di
verschenen en een aantal is £
nooit uitgevoerd. Aan het sanf
stellen van een volledige oeuvre!
talogus van zijn bijna 150 compf
ties wordt reeds sinds enige tijd
werkt door Peter Soeters, pianist
kenner bij uitstek van de mv*
van Matty Niël. Soeters zal ookl
het Festival Limburgse Compof
ten, dat tegen het eindvan dit jaat
diverse Limburgse schouwburg
plaatsvindt, verschillende kan*
muziekwerken van Niël uitvoert

peter p. graV*

"Matty Niël, een van de mft
markante componisten uitv
geschiedenis van Limburg, a
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Volgende week partijraad over intern conflict

Smit-Kroes valt VVD- fractie aan
Van onze parlementsredactie

- WD-minister Smit-Kroes heeft gisteravond
7ar partijgenoten in de Tweede Kamer beschuldigd van|riJisvogelpolitiek' bij hun verzet tegen de afschaffingvan het
jjskostenforfait. Bij de val van het kabinet, vorige week door

jT vVD-fractie geforceerd, ging het volgens Smit-Kroes „niet,|een om dat woord, maar om een breder probleem: hoe hou-.-n we Nederland leefbaar en bereikbaar. Mag dat dan geen
J^tkosten?", aldus een strijdvaardige Smit-Kroes tijdens een>*reekbeurt in Honselersdijk.

zP't-Kroes maakte tijdens haarjPotionele toespraak geen geheim
iip de grote meningsverschillen
jT^n haar en milieu-minister Ed"/ JPels aan de ene kant, en deWD-

fractie aan de andere kant, die vori-
ge week hebben geleid tot de val'
van het kabinet. „Betekent dit nu
dat deWD-fractie, Ed en ik op ver-
schillende sporen zitten? Ik zeg nee:

Wel is het zo dat Ed en ik alvast wat
vaker de bus, trein en tram nemen,
en de fractie wat moeilijker achterhet stuur van de auto is weg te krij-
gen".

Wiegel blijft
in Friesland

JÜLVERSUM - Devroegere WD-leiderwiegel is niet be-
schikbaar voor een

in de lan-
delijke politiek. Wie-bel zei gisteravond
!?at hij niet beschik-
baar is voor een rolp de Tweede Ka-

Wiegel, com-
missaris van de ko-
[{tingin in Friesland,
's wel bereid om in
~e campagne van de

voor de

Euroverkiezingen en
de vervroegde Ka-
merverkiezingen op
een 'terughoudende,
wervende wijze' de
WD voor het voet-
licht te brengen
maar verder ook
niets in die zin rich-
ting landelijke poli-
tiek te ambiëren.

Wiegel: „Zolang het
ongewis is welk ka-
binet er komt en als
er een kabinet komt

met de VVD, in wel-
ke combinatie dan
ook, acht ik het on-
verstandig om de
WD te zien als een
doorgangshuisen nu
al je plan te trek-
ken." Hij voegde
daaraan toe dat een
commissaris van de
koningin doorgaans
zon tien jaar te gaan
heeft. „Ik ben er dus
zelf niet op uit en er
zal heel wat moeten
gebeuren om mij
hier weg te halen",
antwoordde Wiegel
op speculaties als
zou hij door de WD-
top zijn gepolst om
de rol van Voorhoe-
ve als lijsttrekker
over te nemen.

Oppositie Panama
wint volgens VS

'ANAMA-STAD/WASHINGTON -verliep gisteren het tel-
''l van de stemmen na de presi-
ntsyerkiezingen zeer traag. De

en internationale waarne-
hers maakten melding van fraude
r verdwijnen van stembiljetten.

de VS heeft de Panamese
bij de verkiezingen een?te overwinning behaald. Dat isPieken uit peilingen bij stembu-■aus.

5* tellen van de stemmen na deprkiezingen, waarbij feitelijk de
?f>amese bevolking werd geraad-eegd over continuering van het

van de omstreden militaire
'der generaal Manuel Antonio No-

riega, verliep gisteren onoverzichte-
lijk en zeer moeizaam. De Paname-
se oppositie en internationale waar-
nemers zeiden dat er bij het tellen
van de stemmen was gesjoemeld.
Zij verklaarden dat in de nacht van
zondag op maandag uit een aantal
stemlokalen de stembiljetten waren
verdwenen nadat beide kandidaten
- Carlos Duque voor de regering,
Guillermo Endarra voor de Demo-
cratische Oppositie Alliantie - zon-
dagavond de overwinning voor zich
hadden opgeëist.

Achttien uur nadat de stembussen
waren gesloten deelde de nationale
kiesraad mee in het geheel nog geen
stembiljetten te hebben ontvangen
van stembureaus buiten de hoofd-
stad. Functionarissen zeiden dat de
kiesraad het werk had stilgelegd en
over de nationale radiozender de
oproep deed vooruitgang te maken
met het tellen van de stemmen.

De vertraging bij het vaststellen van
de uitslag leidde tot meer beschul-
digingen dat het bewind meer tijd
nodig hfeeft voor frauduleuze han-
delingen bij het vaststellen van de
uitslag.

Vondst tegen
teloorgang

Regenwouden
"^HNHEM - De verdere teloor-
T^ nB van het tropisch regen-

kan met een schimmel
gorden tegengegaan. Deze zorgt
°°r de nieuwe kweek van de

f^erantiboom, de leveranciervan
"fPPisch hardhout. Dat onthulde
s'steren de ontdekker van de
j*himmel,ir W. Smits van het In-

■ lltuut voor Bosbouw en Groen-
beheer 'De Dorschkamp' in Wa-
peningen.
°t voor kort was de kweek van

peranti niet mogelijk, omdat de
Jonge plantjes na enige tijd op
"verklaarbare wijze dood gin-gen. De schimmel die aan dit do-

delijke proces een einde kan ma-js werd door Smits ontdekt in
op het Indone-

jsche eiland Borneo. Hier is
xinds 1988 onder de vlag van de
.Nederlandse regering en de We-
eldbank een onderzoek gestartaar mogelijkheden van een

bosbeheer.

" e Indonesische regering heeft
""niddels het Nederlandse her-Pfantsysteem tegen de vernieti-

van het tropisch regen-
oud, verplicht gesteld. Smits is

"°menteel bezig met het her-
Pfanten van 35.000 hectare tro-P'sch regenwoud op Borneo.olgens hem zijn er vorig jaarpssen de 10 en 20 miljoen me-anti's geproduceerd.

Boetes voor
publiceren
delen van

'Spycatcher'
LONDEN - Drie Britse kranten zijn
maandag door een gerechtshof in
Londen veroordeeld tot een geld-
boete van 150.000 gulden wegens
het publiceren van delen uit het
boek Spycatcher. De memoires van
de voormalige Britse geheim agent
Peter Wright zijn in Groot-Brittan-
nië verboden.
Het dagbladThe Independent en de
weekbladen Sunday Times en
News on Sunday hadden uittreksels
van Spycatcher gepubliceerd nadat
de Britse justitie dat had verboden
aan het weekblad Observer en het
dagblad The Guardian.
Wright schreef in Spycatcher dat
Britse geheime diensten hebben ge-
tracht het socialistische bewind van
premier Harold Wilson te destabili-
seren.

Lijst
Volgende week komt een speciale
partijraad van de WD bijeen om te
praten over de kabinetscrisis en de
ruzies tussen fractievoorzitter Voor-hoeve en de twee liberale bewinds-
lieden. Daarna, bij de vaststelling
van de kandidatenlijst, moet blijken
of Smit-Kroes en Nijpels nog kun-
nen rekenen op een hoge plaats.

Zowel CDA-fractievoorzitter Bert
de Vries als WD-voorman Voor-
hoeve vinden dat een aantal belas-
tingwetten, ondanks de regerings-
crisis, moeten worden behandeld
door de Tweede Kamer. Wetsont-
werpen die niet omstreden zijn,
kunnen gewoon aan de ordekomen.
Eensgezind, ook in felheid, wezen
beide fractievoorzitters het voorstel
van PvdA-leiderWim Kok af om het
dreigend gat van 1,5 miljard gulden
te dekken door een vermindering
van de belastingverlaging in 1990.

De Vries noemde de politieke situa-
tie na de kabinetscrisis gisteravond
'troebel. Hij vroeg zich af welke
kant de intern verdeelde WD zal
opgaan. Ook bij de PvdA heerst nog
verwarring, aldus De Vries. Hij
vroeg zich af of het radicalisme van
voorheen weer dekop op zal steken,
of dat de PvdA definitiefeen meer
realistische koers zal gaan varen.

Maar PvdA-fractievoorzitter Kok
geeft er vooralsnog de voorkeur aan
alle deuren open te houden. „Er is
weinig reden in rozige naïviteit op
voorhand meer illusies te hebben
over een coalitie met CDA dan met
WD", stelde hij op een PvdA-bij-
eenkomst in Haarlem. Beide partij-
en hebben volgens Kok hun voors
en tegens.
De VVD acht vooral een derde coa-
litie van CDA en VVD mogelijk, zo
leerde de toespraak van Voorhoeve
in Honselersdijk.

Milosevic
president

Servië
BELGRADO - De meest omstreden
politicus van Joegoslavië, de Servi-
sche partijleider Slobodan Milose-
vic, is gisteren tot president van de
republiek Servië gekozen. Dit heeft
het officiële Joegoslavische persbu-
reau Tanjug gemeld.Het Servische
parlement besloot met 263 van de
285 stemmen Milosevic op te nemen
in het collectieve presidentschap
van de republiek, dat elf leden telt.
Vervolgens koos dit collectief Milo-
sevic als zijn leider voor een ambts-
termijn van één jaar.
Milosevic wordt als partijleider op-
gevolgd door zijn bondgenoot Bog-
dan Trifunovic.
Veel Serviërs zien Milosevic als hun
nationaleheld, omdat hij de invloed
van Servië in de Joegoslavische fe-
deratie heeft vergroot. Zo slaagde
hij erin het zelfbestuur in de over-
wegend door Albanezen bewoonde
autonome republiek Kosovo terug
te dringen. Dit leidde in maart tot
rellen in Kosovo waarbij ten minste
24 mensen omkwamen.
De noordelijke republieken Slove-
nië en Kroatië beschuldigen Milose-
vic ervan een leidenderol voor Ser-
vië in Joegoslavië te willen doorvoe-
ren en zichzelf op te willen werpen
als opvolger van de vroegere Joego-
slavische leiderTito.

Twee piloten
verongelukt

WEYMOUTH - Twee vliegers van
de Britse marine zijn gisteren ver-
ongelukt toen hun vliegtuig in een
haven neerstortte, zo heeft een
woordvoerder van het Britse minis-
terie van Defensie bekendgemaakt.
Tijdens een vliegdemonstratie lukte
het de piloot niet uit een duikvlucht
omhoog te komen. Voor de ogen
van 500 marinecadetten stortte het
toestel neer in de haven van Port-
land in Zuid-Engeland.

binnen/buitenland

'Gepast antwoord' op moderniseringsbesluit

Moskou dreigt NAVO
in rakettenkwestie

POSKOU - De Sovjetunie heeft
l'steren aangegeven dat zij elke
teslissing van de NAVO om de
jernwapens voor de korte af-
and (SNF) te moderniseren zal
'antwoorden met het besluit
11 eigen wapenarsenaal aan te

'assen. In een commentaar op'e controverse binnen de NAVO

'ver de SNF heeft het Sovjetpar-
'.dagblad Pravda gisteren dag
erhaald dat Moskou onderhan-
'elingen bepleit om deze wapens

verminderen en in de toe-
'mst zelfs af te schaffen.

Oe Sovjetunie is sterk tegen het
'oderniseren van de kernwa-as voor de korte afstand. Wij

zijn niet van plan deze wapens te
moderniseren als wij daar niet
toe verplicht worden", aldus
Pravda. „Als wij daartoe echter
gedwongen worden zal ons land
een manier vinden om de acties
van de Atlantici te beantwoor-
den".

Een besluit van de NAVO om de
kernwapens voor de korte af-
stand (met een bereik tot 500 ki-
lometer) te moderniseren zou de
bedreiging van de veiligheid van
de Westeuropese landen vergro-
ten doordat daarmee een reactie
van de Sovjetunie wordt uitge-

lokt, zo stelt Pravda. Zon beslis-
sing zou ook een negatief effect
hebben op de besprekingen over
de reductie van conventionele
wapens dierecent in Wenen van
start zijn gegaan.
De NAVO is sterkverdeeld over
het voorstel van de Sovjetunie
onderhandelingen te beginnen
over de vermindering van de
SNF. De VS Groot-Brittannië
zijn voorstander van modernise-
ring van de SNF en tegen onder-
handelingen met het Warschau-
pact. De Bondsrepubliek wil de
modernisering van de SNF ech-
ter uitstellen tot na 1991 en de
NAVO bewegen onderhandelin-
gen met Moskou te openen.

Westduitse
kernreactor

gaat dicht
DUSSELDORF - De hoge-tempe-
ratuurreactor (HTR) in het West-
duitse Hamm-Untrop, het eerste in-
dustriële prototype van dit soort
kernreactor ter wereld, wordt uiter-
lijk eind 1991 gesloten. Hierover is
na lang touwtrekken overeenstem-
ming bereikt tussen de betrokken

overheden in de Bondsrepubliek en
de exploitant van de reactor, Hoch-
temperatur-Kernkraft-Gesellschaft
(HKG), zo is gisteren bekendge-
maakt.

Deregering van de deelstaat Noord-
rij n-Westfalen eiste tot voor kort
nog onmiddellijke sluiting op grond
van economische en veiligheids-
overwegingen. Noordrijn-Westfalen
is het nu echter onder voorwaarden
met de exploitant en de federale re-
gering in Bonn eens geworden over
een langere termijn uit vrees voor
de gevolgen van een faillissement
van HKG. Dat zou onbekende risi-
co'svoor deveiligheid kunnen ople-
veren, aldus de deelstaatregering.

Minister wil spoedberaad EG over moordoproep

Den Haag ontbiedt
ambassadeur Iran
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) heeft
gisteren de Iraanse ambassadeur in
Nederland ontboden voor een
krachtig protest. De recente uitspra-
ken van de Iraanse parlementsvoor-
zitter Rafsanjani zijn voor de minis-
ter bovendien aanleiding geweest
om het Spaanse voorzitterschap om
een EG-spoedberaad te vragen. Het
Britse ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft Britse burgers gisteren
gemaand Iran te verlaten, gezien de
Iraanse moordoproep. Het ministe-
rie verklaarde dat het Britten in Iran
slechts zeer beperkte bescherming
kan bieden omdat de ambassade er
gesloten is.

Rafsanjani spoorde afgelopen
weekeinde de Palestijnen aan om
voor elke gedodePalestijn vijf wes-
terlingen te vermoorden. Rafsanja-
ni's oproep Amerikanen, Britten of
Fransen om het leven te brengen
werd overigens door de PLO, de Pa-
lestijnse Bevrijdingsorganisatie,
van de hand gewezen. Van den
Broek heeft daarvan met instem-
ming kennis genomen.

De EG heeft zich gisteren scherp ge-

kant tegen de oproep van de Raf-
sanjani. „Opnieuw heeft een van
Irans hoogste autoriteiten een van
de fundamenteelste principes en
verplichtingen geschonden ten aan-
zien van de betrekkingen tussen
soevereine staten", luidde een ver-
klaring. De PLO wordt door deEG

en ook door de VS geprezen voor
zijn afwijzing van de moordoproep.

■De minister wil, evenals België, in
EG-verband bekijken of de 12 lid-
staten tot een gezamenlijke reactie
zijn te bewegen. Volgens een
woordvoerster van Buitenlandse
Zaken is het niet uitgesloten dat de
in Teheran gestationeerde EG-am-
bassadeurs opnieuw worden terug-
geroepen. Maar het EG-beraad kan
ook uitdraaien op een officieel pro-
test aan het adres van de Iraanse
autoriteiten.

De ambassadeurs werden al eerder
teruggeroepen voor overleg nadat
ayathollah Chomeini opriep de Brit-
se auteur Salman Rushdie te ver-
moorden. Na ongeveer een maand
keerden de ambassadeurs terug
naar hun post, zonder dat de Iraanse
regering de oproep introk.

" Zie ook pagina 5

Blad: Iran
achter aanslag

Lockerbie
MÜNCHEN - De aanslag op het
Amerikaanse Pan Am vliegtuig,
dat eind vorig jaar ten koste van
270 doden op het Schotse plaats-
je Lockerbie neerstortte, is ge-
pleegd in opdracht van de Iraan-
se regering. Volgens het West-
duitse blad Quick was de aan-
slag, die met behulp van een in
een radio-cassetterecorder ver-
borgen bom zou zijn gepleegd
door leden van de Palestijnse ter-
reurgroep van Ahmed Jibril, een
wraakoefening voor het neer-
schietenvan een Iraans vliegtuig
in de Perzische Golf door de
Amerikaanse marine. Bij die
ramp in juli vorig jaar vonden
alle 290 inzittenden van het
Iraanse toestel de dood.

Het weekblad schrijft de gehei-
me notulen in handen te hebben
gekregen van een vergadering
van een groep naaste vertrouwe-
lingen van geestelijk leider Cho-
meini waarop werd besloten om
de VS met gelijke munt te beta-
len.

punt uit
Bekopen

In de buurt van het Noordierse
plaatsje Clogher, ruim 60 kilo-
meter ten westen van Belfast,
heeft gisteren een gemaskerde
man zijn poging een vluchtwa-
gen te bemachtigen duur moe-
ten bekopen. De boer die wei-
gerde zijn autosleutels af te ge-
ven wist zich te weren met een
geweer en schoot de man in het
gezicht. Volgens het Britse
persbureau Press Association
was de man gevlucht van een
plek waar twintig minuten eer-
dereen bom was geëxplodeerd.

Passtoors
Er zijn opnieuw aanwijzingen
dat de vrijlating van de Neder-
lands-Belgische Hélène Pas-
stoors, die in Zuid-Afrika een
gevangenisstraf van tien jaar
wegens hoogverraad uitzit, op-
handen is. Van bronnen in de
Central Prison in Pretoria, waar
Passtoors verblijft, is gisteren
vernomen dat zij heeft inge-
stemd met de drie voorwaarden
die de Zuidafrikaanse regering
aan haar vrijlating had gesteld.

Zorro
De Amerikaanse acteur Guy
Williams, die in talloze (tv-
)films de legendarische 'good
guy' Zorro speelde, is in Bue-
nos Aires overleden op 65-jari-
ge leeftijd. De acteur lag ver-
moedelijkal enkele dagen dood
in zijn flat voor hij door buren
werd gevonden. Als doodsoor-
zaak werd hoge bloeddruk op-
gegeven.

Bezoek
De Poolse minister van Buiten-
landse Zaken Tadeusz Ole-
chowski komt op 16 en 17 mei
op bezoek in Nederland. Vol-
gens het Poolse persbureau
PAP, dat dit gisteren meldde,
was hij voor het bezoek uitge-
nodigd door zijn collega Hans
van den Broek.

Afgetreden
De Peruaanse premier Arman-
do Villanueva heeft gisteren
zijn ontslag aangeboden aan
president Alan Garcia. Het af-
treden van Villanueva volgt op
de moord op twee parlementa-
riërs door terroristen.

Voorzitter
De Zweedse conservatieve par-
lementariër Anders Bjorck is
gisteren gekozen tot voorzitter
van de Raad van Europa, waar-
bij 23 Europese landen zijn aan-
gesloten.

Aanslag
De Griekse ex-minister van
Openbare Orde Giorgios Pet-
sos en zijn chauffeur zijn giste-1
ren gewond geraakt toen een
autobom explodeerde op het
moment dat zij passeerden.
Petsos is prominent lid van de
regerende Panhellenistische
Socialistische Beweging PA-
SOK van premier Papandreou.

Rellen
Bij vechtpartijen tussen twee
rivaliserende islamitische groe-
pen in de Indiase stad Mangrol
zijn zeker 13 doden en 50 ge-
wonden gevallen, toen de poli-
tie hetvuur opende op de vech-
tende menigte.

Vrij
Het Westsaharaanse bevrij-
dingsfront Polisario heeft be-
sloten 200 Marokkaanse gevan-
genen vrij te laten om het vre-
desproces te steunen.

Bush
President George Bush van de
VS brengt van 31 mei tot 1 juni
een bezoek aan Groot-Brittan-
nië. Op 29 en 30 mei is de Ame-
rikaanse president in Brussel
waar dan een topconferentie
van de NAVO plaats vindt.

Gordel
De Amsterdamse politie heeft
sinds 10 april bijna drieduizend
processen-verbaal opgemaakt
tegen automobilisten die hun
autogordel niet om hadden. In
totaal controleerde de politie in
een maand tijd 14.510 automo-
bilisten op het dragen van de
gordel, aldus de politie.

Herrenberg
Henk Herrenberg is ontslagen
als directeur van het kabinet
van het Militair Gezag. In een
persbericht verklaart Herren-
berg dat hij drie weken geleden
„vanwege strikt persoonlijke
omstandigheden" schriftelijk
zijn ontslag heeft ingediend.ln
Paramaribo gonst het in ver-
band met Herrenbergs ontslag
van geruchten. Deze lopen uit-
een van frauduleuze handelin-
gen met gelden van het kabinet
van het Militair Gezag tot mo-
gelijke betrokkenheid bij co-
caïnezaken.Herrenberg gold
sinds de staatsgreep van 1980
als persoonlijk adviseur van le-
gerleider Bouterse.

" Een drukker
stapelt
exemplaren
van het eerste
nummer van
het dagblad
van het vrije
vakverbond
Solidariteit,
dat gisteren
voor het eerst
verscheen in
een oplage van
150.000
exemplaren.
Dit moet een
half miljoen
exemplaren
worden. In de
meeste kiosken
in Warschau
was het blad
snel
uitverkocht.

Het heet
Gazeta
Wyborcza
(verkiezings-
krant), maar
na de
verkiezingen
wordt dit
gewoon Gazeta
(krant). Op de
voorpagina
van het eerste
nummer stond:
„Na meer dan
veertig jaar
verschijnt in
Polen en
waarschijnlijk
in het hele
oostelijke blok
het eerste
onafhankelijke
dagblad in een
grote oplage".
Verder was een
foto afgedrukt
van Lech
Walesa.

(ADVERTENTIE)

TRIF A R I
Trifari collier

triple plated
van’ 150,-
-nu speciaal

voor moederdag:

daar winkel je voor je plezier I

(ADVERTENTIE)

ONTVANG EEN MISSIONARIS
MET OPEN ARMEN

WWw

missiibiimßixrituttid
WEEK VAN DE MISSIONARIS

GIRO 1045000
RABOBANK REK.NR. 14.41.01.408

(ADVERTENTIE)

De veilige
autotelefoon

Handsfree - Storno 940
d^, AUTOSERVICE

t^H A L E C O bv

Daelderweg 27, Nuth
Tel. 045-242192
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/ERVICE RUBRIEK

INGENIEURSBUREAU
mmmjiKmwiEii.m)
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

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers
voor grote en kleine flk
waterpartijen, alsmede
vijverfolie, filters, 3*
koppelingen, slangen en CoBl^^^verlichting uit voorraad.

HYDRAFLEXNUTH Kathagen 4, tel. 045-243131

Netto in Terugbetaling (rente + atl.)
handen 96x 72i 60i 54x 42x
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-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

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

I " Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000,-en ’ 100.000- mogelijk.
I " Volledige geheimhouding, geen intormatie bij werkgever.I " Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ookI vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vhjblijvend prijsopgave).

I " Doorlopend krediet 2% aflossingI " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 9,0,9

Reeds meer dan 15 Jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _

~mmmMmmmmmtÊmmÊÊÊmmÊmmw_^_mÈim-mimmi_mÊÈmÊ-^_w

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Jaarlijkswordeo40.000
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarct ennog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktomdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uwgift zorgt er voor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
ofstort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
lAAT UWHART SPREKEN!
/Hlf^\ *■■■<__■■ |4__ ■ l_i ■ fl ■ In. __■■ *■

\\4 vrienden van dehartstichting

Je bent niet zomaar iemand.
* ■ ■ , u.

Je draagt een bril van Rinck. \

ie KW' ■"■-"i Hl BH___t. > ifl HK pKè^* Hl <*>,*m&i_mm _lH_kf ..;~ _~-__^_3»;si~ *~ ■'''■'""-;,"Ba»'*
_^_s\ *^ __S r iÊk _S_mmmm^^^jf jl B 1-^ _J 1 " "'____ WÈÊL. t^^^m.;. <xt\

WL&- ,IMS ;:,.«| &!_!*fï !_!_fHlÉ_&_;< InPi ' «■**

B-^-TIbÉMMI & 1 !______________! BP^fll""" Sf;!S|i IV n

, ■ ' ■ ■ ■ J___i fiSS_______________ _____ ****"**■ «S2S*.

<§_. $_&& Hfi
|Kv jfl ___r'

I
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____■

S^*"^ \ /" RodßnStOCh -/' wilt geen alledaagse bril, je wilt wat Rinck... net dat tikkeltje extra. _'^_
£-? / \ \_» r\ n beters. Jevoelt ie goed, het straalt ook van je Rinck aeeft ruimte aan wensen met een _H ._ .^^^^ i > ?
7* y, V P 7 l_nnsti_n__Jior ' u J o J \_____________________________________\_\ ___V __■

__^^^ i'^*^P*i''^^. afen dat mag best aezien worden. Maar je eigen stijl. Modekollekties die netdat tikkel- m f m ' f ___V
_w // "^\^""W / -ff ii m Ê _9 i i __■

V _^T >/ '\. J -=xlyWwx&j l ent 00/; kritisch en selectief. Je let op kwa- tje extra hebben. Rinck biedt dekeuze die u M_MÈ È L. _
(^ * METZLER" liteit, dus jegaat naarRinck. zoekt. Voor jong en oud. OPZIENBAREND MODIEUS

NU IN ONZE WINKELS DE NIEUWE COLLECTIE 1990

V \_*. . f
Mag ditkind

er beter
van worden?
are des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*
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Een enkele keer wordt ons ge- komen, dan is dat wel vluchtigheid. dat we al die trends, strominkjes en Trouwens, ook als het gaat om Misschien dat we daarin hoog-
vraagd ofwe de Volvo 340/360 bewust Trends die elkaar haastig afwis- grilletjesroyaal en met 'n glimlach over- zaken als interieurruimte en zn rij- uit wat eigenzinnig zijn. Het gaat
zn tijdloze uiterlijk hebben meege- selen, staan haaks op de Volvo-opvat- leven. Met ditgegeven houden onze comfort, huldigt deVolvo 300-serie be- per slot om zoiets als uw automo-

geven. Met andere woorden, waarom tingen inzake duurzaamheid en kwali- designers uiteraard terdege rekening. paald hedendaagse opvattingen. Maar biel. En daarmee gaat u - als het aan
hebben we niet steeds opnieuw op teit. Als u weet dat van elke tien Een Volvo 340/360 is een ach, laat anderen zich vermoeien ons ligt - een langdurige relatie aan.
bepaalde vorm-trends ingehaakt. Ons geproduceerde Volvo's er nog altijd concept dat tijdloos van vorm, maar met de vraag of iets nu tijdloos is, of Uw Volvo-dealer treedt daar-
antwoord luidt dan steevast: trends zeven rondrijden en dat de gemiddel- tegelijk zeer eigentijds van techniek meer eigentijds, dan wel juist de tijd bij graag op als bemiddelaar,
zijn even vluchtig als de bekende zeep- de te verwachten levensduur van een is. De "schone" motoren en zn elec- vooruit. . . als Volvo hechten we aan
bel. En alswe bij Volvo iets willenvoor- Volvo liefst 20.7 jaar is, dan begrijpt u tronica onderstrepen dat nog eens. bepaalde normen. Kwaliteitsnormen. ~\Z"CML_i\/"*^)

BKili] iHfl IWj}fl [Cl HIJ Z][G\^Ur // /W^B^EÊk-, I
_\\\\\\\_\_\_\_wSêë^lêêL W3m _-^__^ÊBBmW\ iF

'''■'■■'■'-J5^M

____«ji ___Bl«l

MISSCHEN W€L HÉT ST€RKSTe ARGUMENT: HÉTIS G€N VOLVO.
TYPE MOTOREN VERMOGEN VERSNELLINGSBAK VA PRIJZEN LEVERBAAR IN** standaard in elke volvo mo/360:" voorportieren met ingebouwde stalen buizen " drie-punts veiugheidsriemen I
340 I.4UTER 51 kW (69 DIN PK) 4-/5-SPEED OFAUTOMAAT 21 995 - 3-/5-DEURS EN SEDAN VOOR " rembekrachtiging " voorruit van gelaagd high impactglas " kindersloten in achterportieren (4-/5- NAAM: VOORI M/*
<4fl 171ITFP M.V. 7üniMP. , „ten _a-kv_' .«mlü._K,..m DEURS) " HOOFDSTEUNEN "HALOGEEN KOPLAMPEN-ACHTERUITRIjUCHTEN-MISTACHTERUCHTEN'2 BUITENSPIEGELS'MAT
V_n il 7,111 W, «S-1" _"r.3" *? 4*795'" 3-/5-DEURS EN SEDAN IN BAGAGERUIMTE- UITNEEMBARE HOE_>ENPLANK(3-/.-DEURS). asbak vooren achter, armsteun in portieren-anti- a"cc" I.OUItKUItStL «KW( 55D1NPK) 5-SPEED 26.745,- 3-/5-DEURS EN SEDAN verbundingsbinnenspiegel- regelbare dashboardverlichting «verlichte dashboardschakelaars, een sleutel- AUKtb: . _s
360 2.OUTER 74 kW (101 DIN PK) 5-SPEED 29.650,- SEDAN systeem " achterruitverwarming " quartz uurwerk " p-kaarthouder in unkerzonneklep " -special-spare-
-360 2.OUTERINJ. 80kW (110 DIN PK) 5-SPEED 30.650,- SEDAN reservewiel " opbergvak invoorportieren POSTCODE: PLAATS:
" Al IF BEZINEMOTOREN ZIIN "SCHOON" voor informatie,ookovervolvo leasing fnfinancieringen,kunt u terechtbiiuw dealerof stuur de bon in pen

** AFHANKEUJK VAN HET GEKOZEN LUXEN.VEAU. s^^^Ze^S^ | HUIDIGE AUTO: BOUWJAAR: .
GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7 HOENSBROEK,
TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL:O4S-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJFBIERMANS MAASTRICHT BV, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRAAT 3,

11 TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT TEL- 04406-40574.



'Smet op image van Italiaanse magistratuur

Weer rechter door
knieën voor mafia

Van onze correspondent

ROME - Op Sicilië heeft
een rechter het hoofd moe-
ten buigen voor de bedrei-
gingen en de macht van de
ttïafia. Vorige week besloot
de HogeRaad voor de Magi-
stratuur, het hoogste be-
stuursorgaan van Italiaanse
rechters, om de Siciliaanse
rechter Gianfranco Riggio
over te plaatsen naar een an-
dere stad. Riggio, die jaren-
lang in de frontlinie tegen
de mafia heeft gevochten,
2al nu de rest van zijn dagen
doorbrengen in het rustige,
liet met mafia-zaken belas-
te Hof van justitie in Rome.

»Ik voel me slachtoffer van een
groots opgezette operatie om mij
uitSicilië weg tekrijgen," zei een
ingeslagen Riggio, nadat hij
drie uur lang door de Hoge Raad
Was ondervraagd over de intimi-
daties van de mafia.
-.Riggio, dit krijg je betaald!"

geen twee weken geleden
sprak rechter Riggio in het Sici-'aanse stadje Agrigento een op-
zienbarend vonnis uit, waarbij
nÜ twintig mafiosi veroordeelde
tot bij elkaar meer dan honderd
jaar gevangenisstraf. In de totbunker omgebouwde gymzaal,
jvaar het proces gehouden werd,
°rak op het moment van de uit-
spraak de hel los. De mafiosirammelden aan de tralies van de

kooien waarin ze tijdens het pro-
ces waren opgesloten. Ze riepen
bedreigingen, en beledigingen
aan het adres van rechter Riggio.
De vrouwen van de veroordeel-
den barstten in tranen uit, en het
publiek begon te schreeuwen:
'Verrader', 'infame. „Je probeert
een mooi figuur te slaan over de
rug van onschuldigen heen!" Het
was voor het eerst sinds jaren,
dat een mafiaproces op Sicilië
niet zoals gewoonlijk eindigde
met een lange reeks vrijspraken.
In de kooien zaten twintig be-
schuldigden, en Riggio sprak
twintig veroordelingen uit. Het
kostte de politie een paar uur
voordat de rust bij de rechtszaal
was hersteld.

Solidair
Het harde vonnis van rechter
Riggio kwam een paar dagen na-
dat in de Italiaanse pers het

nieuws was uitgelekt, dat Riggio
zich had teruggetokken uit het
speciale anti-mafia team van de
Hoge Commissaris voor de be-
strijding van de mafia, Domeni-
co Sica. „Ik ben bedreigd," gaf
Riggio toe, vlak voor het proces,
in een interview met de Italiaan-
se televisie . „Mij is te verstaan
gegeven dat mijn vrouw en mijn
kinderen in levensgevaar zijn, als
ik de functie bij het anti-mafia
team van Sica zou aanvaarden."
Het bericht over de intimidaties
aan Riggio deed in Italië veel stof
opwaaien. Vrijwel alle anti-mafia
rechters verklaarden zich soli-
dair met Riggio, en beschuldig-
den de Italiaanse regering ervan
onvoldoende bescherming te
bieden aan de mensen die dag in
dag uit hun leven wagen in de
strijd tegen de mafia.

'Laf
Het ministerie van Justitie in

Rome stuurde daarop een spe-
ciale afgezant naar Sicilië om de
kwestie te onderzoeken.De afge-
zant van het ministerie conclu-
deerde echter dat Riggio eefi 'laf-
fe houding' had getoond, en met
zijn weigering om deel te nemen
aan het anti-mafia team van Sica
een „goedkope hulde aan de inti-
midaties van de mafia" had ge-
bracht. Hij beschuldigde Riggio
er zelfs van met zijn gedrag een
'smet op het image van de Ita-
liaanse magistratuur' te hebben
geworpen, en kondigde discipli-
naire maatregelen tegen hem
aan.

Een van de verwijten die het mi-
nisterie aan Riggio maakte was,
dat de rechter niet onmiddellijk
na de bedreigingen aangifte had
gedaan, maar er eerst een paar
dagen overheen had laten gaan,
voordat hij naar depolitie stapte.
Volgens het ministerievan Justi-

tic duidde dit erop dat Riggio de
bedreigingen van de mafia
slechts als een 'excuus' gebruik-
te om, uit carrière-overwegingen,
geen onderdeel uit te hoeven ma-
ken van het anti-mafia team.

Het einde
van een bende

# De leider van een
drugsbende die 15
mensen met gruwe-
lijke rites heeft ver-
moord, is zaterdag in
een vuurgevecht met
de Mexicaanse poli-
tie om het leven ge-
komen. Zijn vrien-
din, die de 'hoge-
priesteres' van de
bende was, is gear-
resteerd. Het Mexi-
caanse persbureau
Notimex berichtte
dat bendeleider
Adolfo de Jesus
Constanzo (26) en
een ander lid van de
bende de dood von-
den in een vuurge-
vecht in een woning
in Mexico Stad.
De 24-jarige Sara Al-
drete, die werd be-
schreven als de
'heks' van de sekte,
werd samen met drie
anderen gearres-

teerd. Constanzo en
Aldrete werden ook
gezocht door de
Amerikaanse autori-
teiten wegens ont-
voering en moord
van een Amerikaan-
se student. De maca-
bere activiteiten van
de bende werden
ontdekt, toen bij de
Mexicaanse grens-
stad Matamoros in
april 15 lijken wer-
den opgegraven. De
bende bracht mense-
lijke offers en kookte
de hersenen en ande-
re organen, omdat zo
de drugsbende be-
schermd zou wor-

den.
Het onderzoek van
de Mexicaanse poli-
tie naar de moorden
leidde tot invallen in
woningen, waar oc-
culte altaren werden
aangetroffen.

FOTO: de van ri-
tuele moorden ver-
dachte sekteleden
achter een tafel vol
occulte spullen, die
bij de arrestatie
van de vijf werden
ontdekt. Helemaal
rechts de 24-jarige
Sara Aldrete, de
'heks' van de sekte.

Verdeeldheid PPR
over samengaan
met PSP en CPN

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De discussie over sa-
menwerking met PSP en CPN heeft
afgelopen weekeinde geleid tot one-
nigheid binnen de PPR. De PPR-
partijraad gaf het partijbestuur op-
dracht de afgebroken besprekingen
met PSP en CPN over vergaande
samenwerking te hervatten. Het
partijbestuur achtte de opdracht
van de raad 'onaanvaardbaar' en
heeft die naast zich neergelegd.
Tijdens het partijcongres van de
PPR, op 1 juli, moeten de PPR-le-
den zich over het gerezen conflict
uitspreken. Stelt het congres zich
achter de PPR-partijraad op, dan
kan dat gevolgen hebben voor de
samenstelling van de kandidaten-
lijst voor de komende verkiezingen.
De PPR-kamerleden Beckers en
Lankhorst stelden zich immers op
achter de opvatting van het partij-
bestuur, dat de besprekingen met
PSP en CPN eind april afbrak.
De verkennende besprekingen tus-
sen de drie linksepartijen waren ge-
richt op de samenstelling van een
'groen-progressieve' politieke par-
tij. Behalve PPR, PSP en CPN, zou-
den daar ook buiten-parlementaire
groeperingen aan mee moeten
doen.
De CPN heeft de meeste problemen
met het opgevenvan de eigen iden-
titeit, maar ook bij de PSP wordt

huiverig gereageerd op het samen-
gaan in een 'groen-progessieve' par-
tij ter linkerzijde van de PvdA. Bui-
ten het partijbestuur om zal een
PPR-delegatie onder leiding van
oud-partijvoorzitter De Boer de be-
sprekingen met PSP en CPN op-
pakken. De resultaten van die ge-
sprekken zullen tijdens het congres
worden besproken.

Weldra vonnis
zaak Hamadi

FRANKFURT - De rechtbank in
Frankfurt zal op 17 mei vonnis wij-
zen in de zaak tegen de Libanese
vliegtuigkaper Mohammed Ali Ha-
madi. Hamadi staat terecht wegens
moord en luchtpiraterij in verband
met de kaping van een vliegtuig van
de Amerikaanse maatschappij TWA
in juni 1985.
Tijdens de 17 dagen durende gijze-
ling op het vliegveld van Beiroet
werd deAmerikaanse marineduiker
Robert Stethem gedood. Hamadi
heeft toegegeven dat hij bij de ka-
ping betrokken was, maar ontkent
Stethem te hebben doodgeschoten.
De officier van justitieheeft levens-
lang tegen hem geëist.

'Mol'
Tijdens de zitting van de Hoge
Raad voor de Magistratuur afge-
lopen donderdag bleek echter
dat Riggio tegenover de politie
bewust had gezwegen, omdat de
bedreigingen niet zozeer tegen
hemzelf, maar tegen de Hoge
Commissaris voor de mafiabe-
strijding Sica waren gericht.Rig-
gio liet doorschemeren dat de
mafia hem als 'mol' wilde gebrui-
ken binnen het anti-mafia team
van commissaris Sica.

En dat was, volgens Riggio, de
reden waarom hij eerst met Sica
zelf wilde praten, voordat andere
'mollen' binnen de politie bij de
mafia alarm zouden slaan. „Het
gedrag van rechter Riggio ge-
tuigt volgens ons juistvan moed,
en van een groot besef van ver-
antwoordelijkheid," zo luidt het
commentaarvan enkele collega's
van Riggio. Desondanks besloot
de Hoge Raad voor de Magistra-
tuur om Riggio weg te halen uit
Sicilië, en over te plaatsen naar
een rustige functie in Rome. Het
ministerie van Justitie zegt de
disciplinaire procedure tegen
Riggio te zullen voortzetten. En
zo is Sicilië opnieuw een mafia-
bestrijder armer.

binnen/buitenland

Aflevering van nieuwe Boeings-747/400 verlraagd

Miljoenenverlies dreigt voorKLM
Van onze redactie economie

CHIPHOL -De KLM dreigt een miljoenenverlies op te lopen
's gevolg van de vertraagde oplevering van acht Boeings-
-47/400. Doordat de vliegtuigen maanden later klaar zijn dan
gesproken, kan de maatschappij deze zomer minder toestel-
■n inzetten. Bovendien zijn veel vliegers niet inzetbaar, omdat

Ï. al zijn omgeschoold voor de nieuwe toestellen. De KLM is
'omenteel in gesprek met fabrikant Boeing over het vergoe-

|en van de verwachte schade.

>en de KLM in 1986 de acht toe-fen bestelde, maakte zij bekend
* het eerste toestel in februariJ9zou worden opgeleverd. De
ht nieuwe Boeings moeten de zes
["eings-747/200 toestellen vervan-
P en betekenen bovendien een
|"^zienlijke uitbreiding van de
J'otcapaciteit. Onlangs bestelde de

nog eens vijfvan deze toestel-n die in 1991 en 1992 geleverd
°eten worden.

lijkzou het eerste toestel wel op tijd
kunnen worden geleverd, te weten
in februari. Uiteindelijk ontkwam
ook dit toestel niet aan de vertra-
ging. Het zal pas deze week uit de
Boeing-fabriek in Seattle rollen.
Volgens Ir. H. van de Vijver, hoofd
dienst logistiek, zijn de problemen
waarvoor deKLM zich door de ver-
traging gesteld ziet, enorm. In een
interview in het jongste nummer
van De Wolkenridder, de bedrijfs-
krant van de KLM, houdt Van de
Vyver leverancier Boeing verant-
woordelijk voor een mogelijke mil-
joenenstrop.

f °ktober vorig jaar gaf Boeing te
puien niet aan zijn verplichtingen
r kunnen voldoen. Dit had vooral
r "laken met het onverwacht grote
fital bestellingen van het nieuw-
f Paradapaardje van Boeing. Bo-
Rdien kreeg de eerste 747/400
U^e maanden later dan gepland
F 1 luchtwaardigheidscertificaat
fll de Amerikaanse rijkslucht-
Prtdienst. Het eerste toestel werd
r Januarivan dit jaarafgeleverd aan
'°ithwest Airlines.

e KLM die als eerste Europese
de nieuwste generatie

""Hbo's aanschaft, kreeg eerst teol*n dat de oplevering van het
veede, derde en vierde toestel was6rschoven van februari en maart
aarjuni en september. Aanvanke-

Op de eerste plaats wijst hij er op
dat deKLM dezezomer minder toe-
stellen kan inzetten dan oorspron-
kelijk de bedoeling was. Bovendien
is een groot aantal vliegers niet
meer inzetbaar, omdat zij al zijn om-
geschoold voor het besturen van de
747/400. Op dit moment moeten
noodgedwongen 39 vliegers hun
vlieguren maken op de vluchtna-
bootser van de KLM. Omgeschool-
de vliegers mogen namelijk niet
meer op een ander toestel vliegen.

Naast het verlies aan inkomsten
moet de KLM ook extra geld inves-
teren om de tegenvaller zo goed en
kwaad als het gaat op te vangen. Zo

worden er onder andere bij Transa-
via tijdelijk drie Boeing 737's ge-
huurd en bij Martinair een DC-10.
Woordvoerder Offermans bevestigt
dat de KLM momenteel met Boeing
praat over een schadevergoeding.
Over de hoogte daarvan doen we
nooit mededelingen, maar het gaat
natuurlijk om een aanzienlijk be-
drag, aldus Offermans.

Reactie
Het tumult over Chomeini's
'bevel' dat de Britse schrijver
van de Satanische Verzen,
Salman Rushdie, ter dood
moet worden gebracht, is
nog maar nauwelijks ver-
stomd, of de fundamentalis-
tische scherpslijpers in Tehe-
ran laten hernieuwd op ma-
cabere wijze van zich horen.
Voor iedere Palestijn die in

de bezette gebieden door toedoen van de Israëlische strijdkrach-
ten om het leven komt, moeten - waar dan ook in de wereld - tel-
kens vijf Amerikanen, Britten of Fransen gedood worden. Aldus de
voorzitter van het Iraanse parlement, Ali Akbar Rafsanjani.

Sinds Chomeini in Iran de scepter zwaait, is het land in snel tempo
afgegleden naar een vorm van willekeur en repressie, die elders in
de wereld nauwelijks of niet geëvenaard wordt. Met middeleeuw-
se barbaarsheid ontdoet het bewind zich van stromingen en indivi-
duen die zich niet willen voegen naar het revolutionaire model van
de ayatollahs. Executies zijn aan de orde van de dag; op ditgebied
heeft Iran een bizarre reputatie opgebouwd. Fanatiek en met ont-
stellende onverzoenlijkheid zetten de moellahs hun wil door. Dit
heeft ertoe geleid dat de Islamitische Republiek zich in versneld
tempo buiten de internationale gemeenschap plaatst. En nog
steeds- zo blijkt uit het dreigement van Rafsanjani - gaat hetregi-
me, alles en iedereen trotserend, onverdroten door.
Welnu, zon hernieuwd bewijs van gebrek aan eerbied en respect
voor mensenlevens vereist een afdoende reactie. In het bijzonder
de westelijke landen - te denken valt bij voorbeeld aan een ge-
combineerde stap van de VS en de EG, maar daar hoeft het niet bij
te blijven - moeten er niet langer voor schromen Iran volledig te
isoleren, moreel, diplomatiek, en op handelsgebied, ook al staan
er met het oog op Irans wederopbouw na de Golfoorlog voor tal
van buitenlandse industrieën wellicht grote economische belangen
op het spel.

Totdat het regime van Chomeini, Chamenei en Rafsanjani tot nor-
maal-menselijke proporties teruggekeerd is. De ayatollahs moet
duidelijk gemaakt worden dat de internationale samenleving hun
oproep om in het buitenland mensen te vermoorden, als misdadig
en derhalve volslagen onaanvaardbaar afwijst. Rafsanjani's
moorddreiging is van zulk een ernstige aard dat het Westen niet
opnieuw kan volstaan met op zich wat zielig aandoende 'papieren
maatregelen', zoals het consulteren van teruggeroepen ambassa-
deurs. De grens van het onaanvaardbare is door Teheran immers
allang overschreden.

Nco-fascisten
boeken winst

BOLZANO - De neo-fascistische
Italiaanse Sociale Beweging (MSI)
die de invloed van de Duitstaligen
in de provincie Alto Adige probeert
te beperken, heeft bij gemeentelijke
verkiezingen in de provinciehoofd-
stad Bolzano haar positie als groot-
ste partij versterkt.
Uit de gisteren bekendgemaakte
uitslag bleek dat de MSI in de ver-
kiezingen van zondag 27 procent
van de stemmen kreeg, 5 procent
meerdan bij de vorige verkiezingen
van 1985. De Südtiroler Volkspartei,
die deregeringsmacht in de provin-
cie uitoefent, kwam met 19,5 pro-
cent op detweede plaats, een daling
van een procent. De Groenen die zo-
wel Duits- als Italiaanstaligen op de
kandidatenlijst hadden staan, gin-
gen van 8 naar 12 procent.

WIM DE BOER (PPR)
...draad oppakken...

'Den Haag
Vandaag'

graag
bekeken
Van onze correspondent

UTRECHT - JOVD'ers houden
van tijdschriften met een ero-
tisch tintje. Uit een onderzoek
van de politieke vormingsinstel-
ling M5O is dit gebleken. Maar
liefst 55 procent van de liberale
jeugd grijpt regelmatig naar bla-
den als Playboy, Panorama en
Nieuwe Revu.

M5O is een politieke vormingsin-
stelling die wordt bestuurd door
tal van politieke jongerenorgani-
saties. Onlangs stuurde zij een
aantal heao-eindexamen studen-
ten op pad om een enquête te
houden onder jongeren, leden en
niet-leden van een politieke jon-
gerenorganisaties. De resultaten
werden gebundeld en het rap-
portkreeg de naam 'Voor en ach-
ter de deuren van de politieke
jongerenorganisaties.
Zo werd het tv-gedrag van de po-
litieke jeugd onderzocht. De
JOVD'ers blijven vooral thuis
voor het discussiepraatprogram-
ma Jongbloed& Joosten (63 pro-
cent van de ondervraagden). Het
CDJA (Christen Democratisch
Jongeren Appèl) zet de tv regel-
matig aan voor het NCRV-pro-
gramma Rond-om Tien (45 pro-
cent).

De actualiteitenrubriek Den
Haag Vandaag blijkt zeer in trek
te zijn bij alle jongerenorganisa»
ties, gevolgd door Achter het
Nieuws en Veronica's Nieuws-
lijn.
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/ w « y 11 1 g Natuurlijkkunt u met uwpen uwbetalingsopdrachten uitschrijven. Soms is datook hethandigste.

\ A A^*%| I Yfy"^ L^T" __T~^ ï'^T^'f A^-^üTl Maar als u veel leveranciers en dus veel betalingen heeft, zijn er snellere en effectievere manieren

W TT M. VI M-^km^mt—^ M. M. M^km^^^mé\_i om uw rekeningen te betalen. Daarvoor heeft u dan wel een personal computer nodig.

Het Rabobank PC-betalingsprogramma kan in datgeval goede diensten verlenen. Op

"■* _ "1
-^ één diskettekunt val uw betalingsopdrachten kwijt. Ook vooruw betalingsopdrachten naar het

1# I^T |^x!t"^| buitenland heeft deRabobank een PC-betalingsprogramma.

Het PC-betalingsprogramma is niet alleen gemakkelijk, het levert u ook tijdwinst op.

Bij regelmatig terugkerende betalingen hoeft u alleen nog maar de datum en het bedrag in te

■> mh -fc ii -> m
A_K~\. __^"^m I vw//e/?. Eenmaal ingevoerd blijven de overige gegevens immers in het geheugen van uw compu-

V _J% CrT -jr^%^ ~^_/C__rJ "^-i__ -* * M." ter en verschijnen met één druk op de knop op uw scherm. Daarna brengt ude diskette naar de

bank en alles wordt stipt geregeld.

__rf*fflw*3 lllra |^^

A_W _______
»*> .^ÊÊÈÊk\\\\\\ B___k « i_ll_^__l___É______

______r __■_____ ______F __■__! jnpP jj^:- ____i_d__H

/_/.> 5/7f/ kunnen betalen uw belangrijkste eis is, kan Rabobank Telebankieren eengoede

oplossingbieden. Vanuit uwcrediteurenadministratie geeft uw computerdeopdrachten dan direct

PohflKonlf _F_____ji dooraan de cotnPutervan de bank- Zo kuntu zelfhet moment van betalen nauwkeurig bepalen.
IIUUUUUIIrI LAmm y^oe j-t er niet eens de deur meer voor uit! gy uw Rabobank vertellen ze u graag hoe u tijd

Ondemeem'tniet de Rabobank. en geld bespaart met uw betalingen. /

BELANGRIJKE VEILING TE KERKRADE. I
Op donderdag 11 mei a.s. zal door veiling-
bedrijf Olympic, t.o.v. de weledelgestrenge
heer S.M.J. Quaedvlieg, gerechtsdeurwaar-
der te Kerkrade bij opbod worden geveild:

EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN
w.o. diverse handgereedschappen en elek-
trische gereedschappen, w.o. boormachi-
nes, lastrafo's, tafelboormachines, lintza-
gen, slijpmachines, mig-lasapparaten, com-
pressoren en diverse luchtgereedschappen
enz. enz.

PARTIJ NIEUWE KLEUREN-TV'S EN
VIDEO'S

een partij stereo-apparatuur, w.o. prachtige
stereo-combinaties met CD, losse CD-spe-
lers, stereo-boxen, transistorradio's, we-
reldontvangers, auto-radio's enz. enz.
Verder een

PARTIJ ELEKTRISCHE
HUISHOUDELIJKE .

GEBRUIKSVOORWERPEN
w.o. stofzuigers, magnetron-ovens, koffie-
apparaten, enz. enz., tinnen en koperen
siervoorwerpen, delftsblauw aardewerk,
horloges, klokken, régulateurs, verlichting,
een partij eiken kleinmeubelen en wat ver-
der ter tafel wordt gebracht.
De veiling wordt gehouden in het Hubertus-
huis, Hoofdstraat 55 te Kerkrade.
Kijkuur: 12.30 uur.
Aanvang veiling: 13.30 uur.

Veilingbedrijf Olympic
Benedictushof 13, Vianen, tel.

03473-72783. 185025

É Provincie
Limburg

imdwMing GedeputeerdeStaten
MBO/19-89 maken bekend, dat op 5 april 1989bij hen is

binnengekomen de aanvraag d.d. 24 maart
1989(ingeschreven onder nr. Bs 51686) van
de NaamlozeVennootschapDSM omvergun-
ningen ingevolge de Hinderwet, deWet in-
zake de luchtverontreinigingen de Wet ge-
luidhindervoor het uitbreidenvan het
etheenontvangst-en leveringsstation (ARG-
station) gelegenop de lokatie Zuid in dege-
meente Geleen. De aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggenter inzagevan 10
mei 1989tot 10 juni 1989en wel: -in het Pro-
vinciehuiste Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren;- in het gemeentehuis
van Geleen tijdens dewerkuren en bovendien
's woensdags van 17.00 tot 20.00 uur, als-
mede tijdens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot het eindevan de
termijnwaarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 3 juni 1989 bestaat de gelegen-
heid gemotiveerdebezwaren tegen het geven
van de aangevraagde beschikking mondeling
in te brengen, waarbij alsdan een gedachten-
wisselingkan plaatshebbenwaarbij ook de
aanvrager aanwezig kan zijn; daartoe dient
tijdig (eventueel telefonisch: 043-897528) een
verzoek bij Gedeputeerde Staten te zijn ont-
vangen. Tot uiterlijk 10 juni 1989kunnen te-
gen het gevenvan de aangevraagde beschik-
king schriftelijk gemotiveerde bezwaren wor-
den ingediendbij GedeputeerdeStaten, Post-
bus 5700, 6202 MA Maastricht, onder ver-
melding van het nummer van de aanvrage.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
verzoekenzijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken. Alleen degenen,diebezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs nietin staat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king indienenen zijn latertot het instellenvan
beroep gerechtigd.
Maastricht, 9 mei 1989.
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Apple introduceert de leeuw onder depersonal computers, computers als met RC.'s die onder MS-DOS of OS/2 werken. nauwelijks hoort.
Weet u het nog? In 1984 introduceerde Apple de eerste echte Daarbij laat hij zich ook onbelemmerd koppelen aan grotere De nieuwe Apple Macintosh Hcx staat nu bij uw Apple de;

personal computer, de Macintosh. Beroemd door zn inmiddels systemen, zoals minicomputers en mainframes. Ukunt daar de leeuw onder depersonal computers aaien, beluist*
spreekwoordelijke gebruikersvriendelijkheid met de muis. Zijn veelzijdigheid wordt nog versterkt door de serie hoog- en bewonderen.

Vijfjaar laterbeslaat deMacintosh lijn vier computers, stukvoor waardige Apple beeldschermen waarmee de Macintosh llcx kan En vooral ontdekken dat de nieuwe Macintosh llcx zijns gel
stuk ontworpen met het oog op specifiek zakelijke oplossingen. worden gecombineerd. niet heeft.

Nu, in 1989, introduceert Apple het vijfde lid van deMacintosh Hierboven ziet u hem met een A4scherm waarmee een volle
serie, de Macintosh IIcx: de leeuw onder de personal computers. pagina tekst en illustratie afgebeeld kan worden. _, , ,

Dankzij de nieuwste microprocessor, de Motorola 68030, is hij Voor architecten en ingenieurs kan moeiteloos een A3scherm ■■ ne PowerK)De y°ur Desl
niet alleen de snelste en krachtigste, maar ook de meest veelzijdige aangestuurd worden. Zowel in zwart-wit als in kleur.
computer voor kantooromgevingen. Op de foto ziet u een compleet systeem. Maar de computer zelf fll

Zn rekenkundige capaciteiten zijn niet te overtreffen. En hij kunt u plaatsen waar u wilt. Horizontaal of verticaal; onder, op of
communiceert net zo gemakkelijk met andere Macintosh personal naast uw bureau. De fluisterstille ventilator zorgt ervoor dat u'm Appiecomputer

HEERLEN: Apple Centre, Valkenburgerweg 123, 6419 AS Heerlen, tel.: 045-740505; SITTARD: Ibis Computers B.V, Linde 18, 6131 GG Sittard, tel.: 04490-26700.
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Aantal winkels
in buitenlandse

handen verdubbeld
ZOETERMEER-
Sinds 1982 is het
aantal winkels in Ne-
derland dat geheel of
voor een deel in bui-
tenlandse handen is,
verdubbeld tot twee-
honderd ketens. Per
winkelformule gaat
het gemiddeldom 42
vestigingen. Dat
staat in een gisteren
verschenen onder-
zoek van het Econo-

misch Instituut voor
het Midden- en
Kleinbedrijf. Het be-
tekent dat vier pro-
cent van allewinkels
buitenlands bezit is.

Van deruim twee-
honderd winkelfor-
mules voert 87 pro-
cent een assortiment
van duurzame arti-
kelen zoals televisies

en wasmachines. De
laatste jaren groeit
vooral het aandeel
van de branche kle-
ding en textiel sterk,
aldus het instituut.
Eind vorig jaar be-
droeg dat aandeel 28
procent. De meeste
'winkels in buiten-
lands bezit hebben
hun thuisbasis in de
Bondsrepubliek
Duitsland, Groot-
Brittannië, België en
Frankrijk. Ruim
veertig Nederlandse
winkelketens heb-
ben ook vestigingen
in het buitenland.
Dat is anderhalfkeer
zoveel dan in 1985.

Boekwinstbij
Telegraaf door
verkoop Audet
rfSTERDAM - Het uitgeverscon-F« De Telegraaf verwacht dit jaar
r?r een hogere bedrijfswinst dan
1 1988 te kunnen behalen. De winst
c belastingen bedroeg vorig jaar
H2miljoen. Daar zat een boek-
pst in van f57 miljoen op de deel-
Rüng van 5,1 procent in Audet,
r*aald bij het accepteren van het
r>r VNU op Audet uitgebrachte
rl Dit staat in het jaarverslag van
F Telegraaf.

de eerste maanden van dit jaar
j
ft het advertentievolumevan de

'ëbladen zich positief ontwikkeld.
]\6roeivan de betaalde oplagevol-
Kt zich in een lager tempo danvo-

* Jaar. Het resultaat zal gunstig
beïnvloed door de ontvan-

£ compensatie uit de groei van de
*r-reclame in 1988.Buitengewone
i*n zullen zich dit jaar niet voor-
af1; toch mag opnieuw een toene-
ltlg van het bedrijfsresultaat wor-n verwacht, aldus het verslag.
£ in de bedrijfslasten opgenomen.s£hrijvingen stegen vorig jaarmet
8 miljoen tot f48,1 miljoen. Dit

*am onder meer door het boven
mtrinsieke waarde betaalde be-

,a§ van f7,5 miljoen brj het ver-een van het belang van 16,22
in Wegener Tijl.

yrjg jaar werden investeringsver-,
aangegaan voor f 42,5

.'taen. Het werknemersbestand, .^f met 2984 per eind december: danoppeil. Het belegdvermo-
P van het Telegraaf-pensioen-

\ J}<*s steeg met f 29 miljoen tot f 241
'Joen, waarmee het door de

van oktober 1987 gele-
Jl, koersverlies werd goedge-maakt.

beurs-overzicht
Koel
(^STERDAM - Hoewel de
"eUrs het maandag eerst niet zo
«ek leek te doenvielen veelkoer-
jfn in de namiddag toch terug
!rs gevolg van een flauw ope-
nend Wall Street. Een topkoers
{*" f 135 voor DSM in de och-
*ftd verdween daardoor als
i^euw voor de zon en het slot
fem nog f 1, onder vrijdag op f
tl2'so'
iTe omzetten bleven met 1,2 mil-
■Kjd aan de gematigde kant.
Z'fcM kwam met f 42,6 miljoen
l°g op de derde plaats. De inter-

nationals en de meeste andere
'°ofdfondsen veranderden niet

Y° heel veel.erzekeraar Aegon was f 1,60 ho-
*er op f 103,20 ondanks de aftrek
]ati de claim. Deze steeg in de
r,0oP van de dag van f 0,60 naar f
£9° met het slot op f 0,80. Stad
lir.tterdam ging op de medede"
J}g dat de aandelen worden ge-
butst f 6,50 omhoog naar f 155.
p ttgever VNU werd f 1,30 hoger
pWaardeerd op f 104,80. Detail-

st KBB kreeg eenruim f 1 hoge-
/, Prijs mee op f 80,80 terwijl
"yiold een halve gulden hogerrerd gewaardeerd op f 107. In de
"ankensector ging NMB f 3,50
■^nteruit naar f 228.

Fokker afgewezen
LONDEN - Een bod van Fokker op
de Noordierse vliegtuigfabriek
Short Brothers is zo goed als zeker
afgewezen.TDat blijkt uitreorganisa-
tieplannen van Shorts voor overna-
me door de concurrerende bieder,
de vliegtuigfabriek Bombardier in
Canada.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 101,60 102,20d
Ahold 106,50 106,90
Akzo 151,00 151,10
A.B.N. 43,20 42,70
Alrenta 161,00 161,00
Amev 49,30 49,10
Amro-Bank 78,00 77,20
Bols 142,50 143,00
Borsum. W. 148,00 147,20
Biihrm.Tet. 72,20 72,60
C.S.M.eert. 65,70 65,70
Dordtsche P. 252,00 254,00
DSM 133,50 132,50
Elsevier 69,80 69,90
Fokker eert. 42,00 41,80
Gist-Broc. c. 35,40 35,80
Heineken 116,00 115,50Hoogovens 106,50 104,70
Hunter Dougl. 105,40 105,50
Int.Müller 96,00 95,00
KBB eert. 79,70 80,80KLM 48,00 47,20
Kon.Ned.Pap. 60,40 59,70
Kon. Olie 137,70 137,40
Nat. Nederl. 63,00 61,20dN.M.B. 231,50 228,00NedlloydGr. 411,00 411,80
N.v. Cate 99,80 100,30
Océ-v.d.Gr. 314,00 315,00
Pakhoed Hold. 144,00 143,80
Philips 36,70 36,60
Robeco 105,30 105,50
Rodamco 164,20 164,30
Rolineo 103,40 103,60
Rorento 61,60 61,60
Stork VMF 36.80 36.50
Unilever 136,40d 135,70
Ver.BezitVNU 103,50 104,80
VOC 50,40 49.10
Wessanen 79,70 79,30
Wolt Kluwer 175,00d 175,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 46,50 45,50
ACF-Holding 55,50 54,80
Ahrend Gr. c 304,50 304,00
Alg.Bank.Ned 42,70 42,40
Asd Opt. Tr. 24,30 24,60
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 91,50 91,60
Autlnd.R'dam 71,00 71,50
BAM-Holding 393,00 390,00
Batenburg 94,20 93,00
Beers 129,00 134,00
Begemann 115.70 115.00
Belindo 375,00 375,00
Berkei's P. 6.60 6,65
Blyd.-WUI. 23,50 24,30
Boer De, Kon. 427,00 425,00
de Boer Winkelbedr. 63,30 d 63,10
Boskalis W. 16,20 16,60
Boskalis pr 12,20 12,60
Braat Bouw 1000,00 1000,00

Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft c 910,00 912,00
Calvépref.c 5100,00 5100,00
Center Parcs 78,90 78,00
Centr.Suiker 65.20 65,30
Chamotte Unie 12,70 12,70
Chamotte div.89 12,20 12,10
Cindu-Key 111,00 112,00
Claimindo 363,00 363,00
Cred.LBN 82,30 82,00
Crown v.G.c 113,00 119.00
Desseaux 214,00 214,00
Dordtsche pr. 249,00 251,00
Dorp-Groep 52,60 52,70
Econosto 245,00b 244.50
EMBA 134,50 134.20
Enraf-N.c. 47,90 48,00
Eriks hold. 373,00 374,00
Frans Maas c. 70,00 69,80
Furness 128,50 128,50
Gamma Holding 80,00 80,00
Gamma pref 6,20 6,30
Getronics 27,00 26,40
Geveke 41,80 41,50
Giessen-de N. 248,00 245,00
Goudsmit Ed. 260,00 262,00
Grasso'sKon. 90,50 91,00
Grolsch 123,80 126,50
GTI-Holding 184,00 185,00
Hagemeyer 90,00 90,50
H.B.G. 213,00 213,00
HCS Techn 16,80 16,00
Hein Hold 98,50 98,50
Hoek's Mach. 190,00 190,00
Holdoh Hout 768,00 765,00
Holec 30,00 30,00
H.A.L. Tr. b 1610,00d 1615,00
Holl.Am.Line 1605,00d 1620,00
Heineken Hld ' 98,50 98,50
HollSeaS. 1,53 1,51
Holl. Kloos 425,00 418,00
Hoop en Co 13,50 13,40
Hunter D.pr. 6.50 5,50
ICA Holding 18,80 18,00
IGB Holding 57,80 57,80
IHCCaland 29,90 31,00
Industr. My 192,50 194,50
Ing.Bur.Kondor 562,00 563,00
Kas-Ass. 42,50 44,30
Kempen Holding 15.00 14,90
Kiene's Suik. 1287,00 1280,00
KBB 79,80 81,00
Kon.Sphinx 103,50 100,50
Koppelpoort H. 278,00 278,00
Krasnapolsky 163,50 163,50
Landré & Gl. 57,00 57.00
Macintosh 53,00 52,00
MaxwellPetr. 680,00 690,00
Medicopharma 79,70 77,80
Melia Int. 7,30 7,30
MHVAmsterdam 24,00 24,00
Moeara Enim 1175,00 1175,00
M.Enim OB-cert 15100,00 15150,00

.MoolenenCo 31,60 31,50
Mulder Bosk. 50,00 50.50
Multihouse 11,30 11,40
Mynbouwk. W. 457,00 457,00

Naeff 225,00
NAGRON 49,00 49,00
NIB 543,00 540.00
NBM-Amstelland 19,50 19,60
NEDAP 304,50 304,50
NKF Hold.cert. 354,90 354,00
Ned.Part.Mü 39,20 38,80
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 790,00 792,00
Nutricia 242,50 242,00
Nijverdal - 98,00
Omnium Europe 17,70 17,70
Orco Bank e. 81,20 81.20
OTRA 655,00 665,00
Palthe 137,00 136,00
Polynorm 98,60 98,60
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 57,80 57,50
Reesink 66,70 66,20
Riva 54,30 54,80
Riva (eert.) 53,30 53,00
Samas Groep 73,00 72,50
Sanders Beh. 109,00f 109,50
Sarakreek 30,50 30,50
Schuitema 1600,00 1520,00a
Schuttersv. 126,90 126,00
Smit Intern. 39,50 39.00
St.Bankiers c. 28,00 28,20
Stad Rotterdam 148,50 153,50
TelegraafDe 495,00 496,00
Text.Twenthe 255,00 252,00
Tulip Comp. 65,30 64,30
Tw.Kabel Hold 162,00 157,00a
Übbink 112,50 112,00
Union Fiets. 16,50 16,35
Ver.Glasfabr. 289,00 287,00
Verto 76,70 75,80
Völker Stev. 67,00 66,00
Volmac Softw. 66,20 66,00
Vredestein 18,30 18,20
VRG-Groep 67,20 65,50
Wegener Tyl 213,50 215,00
West Invest 30,00 30,30
WoltersKluwer 175,00 d 176,00
Wyers 52,00 53,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,10 36,90
ABN Aand.f. 71,20 71,20
ABN Beleg.f. 54.50 54,50
ALBEFO 52,30 52,40
Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 230,00 231,00
AllianceFd 11,00 10,70
Amba 44,40 44,80
America Fund 296,00 296,00
Amro A.in F. 92,20 92,30
Amro Neth.F. 72,80 74,00
Amro Eur.F. 69,50 69,40
Amvabel 98,00 97,90
AsianTigersFd 62,30 62,40
Bemco Austr. 61,00 61,00
Berendaal 108,00 108.00
Bever Belegg. 26.00 26,30
BOGAMIJ 112,00 112,00
Buizerdlaan 41,00 41,50
Delta Lloyd 40,00 40.00

DP Am. Gr.F. 24,00 23,80
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 10,60 10,60
EMF rentefonds 71,80 71,90
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 6,40
EurGrFund 56,30 56,70
Hend.Eur.Gr.F. 185,00 186,50
Henderson Spirit 75,00 75,20
Holland Fund 70,00 70,70
Holl.Obl.Fonds 121,40 121,40
Holl.Pac.F. 111,20 111.50
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 38,60 f 38,80
Intereff.Warr. 293,80 294,80
JapanFund 49,00 49,00
MX Int.Vent. 63,00 63,70
Nat.Res.Fund 1415,00 1415,00
NMB Dutch Fund 36,20 36,20
NMB Oblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 102,40 102,50
NMB Vast Goed 39,40 39.50
Obam, Belegg. 204,00 204,00
OAMF Rentef. 14,90 14,90
Orcur.Ned.p. 49,00 49,10
Pac.Prop.Secf. 51,30 51,60
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,70
Rabo Obl.inv.f. 75,20 75,30
Rabo Obl.div.f. 50,20 50,30
Rentalent Bel. 1352,60 1352,60
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolineo cum.p 105,00 107,00 b
Sc-Tech 18,00 18,15
Technology F. 16,60 16,60
Tokyo Pac. H. 267,50 274,00
Trans Eur.F. 73,70 73,90
Transpac.F. 580,00 590,00
Uni-Invest 117,50 117,00
Unico Inv.F. 82,70 82,80
Unifonds 28,30 28,30
Vast Ned 118,10 118,20
Venture F.N. 41,50 41,50
VIB NV 85,10 85,20
WBO Int. 76,90 77,10
Wereldhave NV 204,50 204,50

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4II) 102,60 102,60
3>/_ EngWarL 36,90 37,30
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,50 32,00
Amer. Brands 66,20 66,00
Amer. Expres 31,80 31,70
Am.Tel.& Tel. 34,25 34,50
Ameritech 55,30 55,50
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,20 29,00
Atl. Richf. 91,20 90,70
BAT Industr. 5,30 5,40
Bell Atlantic 81,10 81,50
BellCanEnterpr 37,00 37,10
Bell Res.Adlr 1,04 1,10
Bell South 45,60 45,50

BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,50 22,50
Boeing Comp. 76,80 75,70 d
Chevron Corp. 53,75
Chrysler 23,80 23,50
Citicorp. 29,60 29,70
Colgate-Palm. 50,00 50,00
Comm. Edison 34,00 33,90
Comp.Gen.El. 416,00 416,00
Control Data 19,60 19,80
Dai-IchiYen 3340,00 3400,00
Dow Chemical 94,20 92,00
Du Pont 108,50
Eastman Kodak 43.00 43,10
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 250,00 250,00
Exxon Corp. 42,30 42,30
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24,55 25,00
Ford Motor 46,80 46,70
Gen. Electric * 48,25 47,70
Gen. Motors 39,75 39,40
Gillette 39,00 38.30
Goodyear 51,50 50,00

1 Grace&Co. 32,00
Honeywell 74,75 73,00
Int.Bus.Mach. lll.OOd 109,00
Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,90 49,50
ITT Corp. 59,00 58,00d
Utton Ind. 79,00 79,70
Lockheed 46,50 46,80
Minnesota Mining 72,00 71,50
Mobil Oil 50,30 49,80d
News Corp Auss 12,30 12,60
Nynex 71,60 72,50
Occ.Petr.Corp 27,00 26,80
Pac. Telesis 38,10 38,30
P.& O.® 7,00 7,00
Pepsico 49,75 49,50
Philip Morris C. 128,00 126,60
Phill. Petr. 23,20 23,00
Polaroid 38,80 38,80
Privatb Dkr 288,00 290,80
Quaker Oats 54,50 55,50
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 595,00
Saralee 51,00 51,00
Schlumberger 39,00 39,00
Sears Roebuck 45,60 45,10
Sony(yen)
Southw. Bell 48,00 48,70
Suzuki (yen) 926,00 922,00
Tandy Corp. 43,00 43,10
Texaco 53,10 53,75
Texas Instr. 40,30 40,50
T.I.P Eur. 1,93 1,98
ToshibaCorp. 1250,00 1260,00
Union Carbide 31,00 30,00
Union Pacific 70.50 71,00
Unisys 25,30 25.10
USX Corp 34,10 34,00
US West 64,30 65,30
Warner Lamb. 87,80
Westinghouse 57,10 57,20
Woolworth 50,50 51,20
Xerox Corp. 65,25 64,80

Certificaten buitenland
AMAX lnc. 53.00 53,00
Am. Home Prod. 187,00
ATT Nedam 72,50 72,00
ASARCO lnc. 55,50 55,50
Atl. Richf. 197,20 196,50
Boeing Corp. 163,00 163,00
Can. Pacific 37,50 37,50
Chevron Corp. 111,50
Chrysler 49,50 49,00
Citicorp. 62,00 62,00
Colgate-Palm. 106,50 106,50
Control Data 37,50 37,50
Dow Chemical 198,50 195,00
Eastman Kodak 91,00 90,00
Exxon Corp. 88,00 88,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 101,50 101,00
Gen. Motors 174,00 171,50
Gillette 81,50 81,50
Goodyear 105,00 105,50
Inco 61,00 61,00
IB.M. 230,00 229,50
Int. Flavors 108,00
ITT Corp. 123,00 121,20
Kroger 22,00 20,50
Lockheed 98,00 100,00
Merck 4 Co. 140,00 141,00
Minn. Min. 1-2,UU ID-.uu
Pepsi Co. 103,00 103,00
Philip Morris C. 266,00 272,00
Phill. Petr. 47,50 47,00
Polaroid 74,50 75,00
Procter &G. 204,00 204,00
Quaker Oats 107,00 107,00
Schlumberger 82,00 82,00
Sears Roebuck 94,50 94,50
Shell Canada 77,50 77,20
Tandy Corp. 90,00 90,00
Texas Instr. 83,80 84,00
Union Pacific 150,00 148,50
Unisys Corp 53,50 53,50
USX Corp 71,00 71,00
Varity Corp 4,20
Westinghouse 123,00 123.0C
Woolworth 107,00 108.5C
Xerox Corp. 135,00 134,(X

Certificaten buitenland
Deutsche B. 555,00 559,01
Dresdner B. 326,00 322,01
Hitachi(soo) 1400,00 1400,01
Hoechst 300,00 304,01
Mits.El.(soo) 700.00 700,01
Nesüé 7500,00 7510,0
Siemens 531,00 533,0

Warrants
Akzo 40,00 40,0
AMRO warr. 1,75 1,6
Bogamij 5,60 6,1
Falcons Sec. 18,50 18,7
Honda motor co. 2240,00 2140,0
K.L.M. 85-92 157,00 158,8

Philips 85-89 7,60 7,50
St.Bankiers a 1,05 1,00
St.Bankiers b 2.85 2,85

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,00 100.00

Aegon warr 12,40 12,40
10lA ABN 87 98,25 98,25
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94.75
10AmevBs 100,90 100,90
11 Amev 86 96.50 96.50
14'AAmro87 97,25 97,25
13 Amro-BankB2 100,50 100.50
10'AAmro 86 97.75 97,75
10Amro 87 96,40 96,40
53A Amro 86 99,00 99,00
Amro Bank wr 22,00 22,00
Amro zw 86 67,55 67,55
9 BMH ecu 85-92 99,50 99,50
7 BMH87 95,00 95,00
10'AEEG-ecu 84 100,40 100.40
.^AEIB-ecu 85 101,50 101,50
12'/. HLAirLF 91,50 91,50
12 NIB(B) 85-90 101,50 101.50
11'ANGU 83 101,50 101.50
10 NGU 83 99,50 99,50
2'A NMB 86 83,50 83,50
NMB warrants 68.00 66,00
8% Phil. 86 94,75 94,75
63A Phil.B3 94,75 94,75
11 Rabo 83 101,00 101,00
9 Rabo 85 102,00 102,00
7Rabo 84 104,50 104,50
12'AUnil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 6.00 6,00
Bredero eert. 4,00 4,00
11 Bredero 3,00 3,20
Breev. aand. 11,00 11,30

l Breev. eert. 10,50 10,60
I LTVCorp. 2,10 2,10
I Rademakers 27,00 27,00

RSV. eert 1,40 1,45
7'A RSV 69 92,00 92,00a

i Parallelmarkt
\ Alanheri 20,80 20,20
' Berghuizer 72,00 72,00
' BesouwVanc. 50,30 49,50- CBI Bann Oce. yen 1650,008 CBObhg.F.l 99,40 99.40

CB Oblig.F.2 99,40 99.40
CB Obüg.F.3 99,60 99,60
De Drie Electr. 27,80 28,00

0 Dico Intern. 119,50 120,00
5 DOCdata 36,00 37,00
0 Geld.Pap.c. 100,00 99,00
0 Gouda Vuurvc 89,00 91,00
0 Groenendijk 34,60 35,00
0 Grontmy c. 152,00 150,00

Hes Beheer 289,00 289,00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 4.90 e 5.00 f
Infotheek Gr 31,00 30.60
Interview Eur. 7,90 8.40
Inv. Mij Ned. 58.00 61,00
KLM Kleding 33,80 33.20
Kuehne+Heitz 33,20 33.20
LCI Comp.Gr. 41,30 41,50
Melle 260.20 261.20
Nedschroef 108,00b 112,50
NewaysElec. 11.00 11,00
NOG Bel.fonds 29.80
PieMcd 11,90 11,90
Poolgarant 10,25 10,25

OPTIEBEURS
aegn c jul 95,00 336 6,80 7,50 a
akzo c jul 160,00 284 2,50 2,20
amev c okt 50,00 323 3,00 2,70
amev p okt 50,00 336 4,50 4,20
amro p jul 80,00 310 3,10 3,50
dsm c jul 125,00 296 11.00 10,00
dsm c jul 130,00 521 7,50 7,10
dsm c jul 135,00 704 4,70 4,30
dsm c jul 140,00 656 3,00 2.80
dsm c okt 140,00 567 4,90 4,60
coc c mei 280,00 438 17.30 15,50
coc c mei 290,00 345 9,00 730
coc c mei 295,00 904 5,00 3,80
coc c jun 290,00 574 10,40 10,10
coc c jul 260,00 600 40,00b 38,00
coc p mei 285,00 386 0,70 0,90
coc p mei 295,00 687 3,50 3.60 a
goud c nov 370,00 1021 31,00 a 30.00
gist c jul 40,00 380 0.90 0,90
hoog c jul 90,00 687 16.20 15,00
hoog c jul 95,00 486 12,50b 10.80
hoog c jul 100,00 896 9,20 8,00
hoog c jul 105,00 684 6,70 5,70
hoog c jul 110,00 393 4,90 4,00
hoog c jul 115,00 552 3,10 2,50
hoog c okt 110,00 332 7,50 7,00
hoog p jul 95,00 304 3,00 3,20
kim c jul 45,00 509 430 3,70
kim c jul 50,00 414 1,60 1,20
knp c jul 55,00 269 730 6,50
knp c jul 60,00 455 3,70 3,30
nis p mei 110.00 500 2,60 a 2.45
natn c jul 65,00 430 130 130
natn c okt 65,00 264 2.40 2,40a
phil c jul 40,00 272 1,00 0.80
phil c okt 35,00 333 4,50 4,40
phil c okt 40,00 554 230 2,10
phil c 093 30,00 295 12,50 12,50
phil p 093 30,00 546 3,00 3,00
oüe c jul 130,00 580 7,40 8.00
olie c jul 140,00 836 2,10 2,50
olie c okt 130.00 449 8,30 8.90
olie c okt 140.00 692 4,10 4,10
olie c 091 105,00 455 33,00 33.20
olie c 092 135,00 458 16,80 17,70
unil c jul 130,00 1273 8,60 8,00
unil c jul 140,00 784 3,10 2,70
unil p jul 130,00 742 1,40 a 130
unü p okt 130,00 373 3,10 3,00

'Milieumaatregelen kosten extra geld'
SEP: stroom duurder

Van onze redactie economie
"^NHEM - Het invoeren van een pakket maatregelen bij de

om de belasting van het milieu terug te
ttftgen, leidt tot een hogere stroomprijs. Dat stelt de NV Sa-
enwerkende Elektriciteits-productiebedrijven (SEP) in het
«rverslag dat gisterochtend in Arnhem werd gepresenteerd.

* extra kosten mogen echter niet
* "ïternationale concurrentieposi-
* van de stroomproducenten aan-
*ten, zo vindt de SEP. Ook moet
F 1 mogelijk zyn dat verbruikers
!e zelf al grote investeringen in mi-
beschermende maatregelen

=oben gedaan, minder gaan beta-
rj- ..Gezien de grote mate van be-

van de NederlandersJ het milieuvraagstuk, verwachten
'") dat de financiële haalbaarheid

)pil de plannen niet wezenlijk aan-
past zullen worden," aldus de
f in het jaarverslag.

De SEP heeft al een groot aantal
maatregelen genomen om het mi-
lieu te beschermen. Bij alle produk-
tie-eenheden zijn voorzieningen ge-
troffen voor een zo doelmatig ge-
bruikvan primaire energie als kolen
en gas. Daarbij heeft de SEP moder-
ne technologieën gebruikt om de
uitstoot van schadelijke stoffen brj
kolen- en gasgestookte centrales zo-
veel mogelijk te beperken.

Volgens de SEP is de emissie van
zwaveldioxyde, een van de veroor-
zakers van zure regen, bij Neder-
landse kolencentrales in vergelij-
king tot het buitenland relatief ge-
ring. Het gebruik van zwavelarme
kolen draagt eveneens bij tot een
mindere belasting van het milieu.
Omdat echter het terugdringen van
de verzuring volgens de SEP een
Europese zaak is, vindt de instelüng
dat er op internationaal niveau
maatregelen genomen moeten wor-
den.

Volgens de SEP leidt vermindering
van het elektriciteitsgebruik niet
onmiddellijk tot energiebesparing.
Keuzen voor het terugdringen van
stroomverbruik moeten worden ge-
maakt in samenhang met het totale
energieverbruik. Daarbij kan een
groter aandeel van elektriciteit in
het totale energieverbruik juist lei-
den tot een verminderingvan de mi-
lieubelasting.

" Het Amsterdams Joods
Historisch Museum ont-
vangt vandaag in
Straatsburg de Europese
Museumprijs 1989. De
prijs - die voor het eerst
aan een Nederlands mu-
seum ten deel valt - werd
toegekend voor de archi-
tectonische aanpassing
van de gebouwen. Op de
foto het interieur van het
'winnende' museum.

economie
Waarschuwing voor
sluitdop wasmiddel

-Nn groot aantal vei-
"gheidssluitingen
Kan nog niet-aange-
Proken bussen met
"e*t machinevaat-
Jvasmiddel Sun is
jj'et goed aange-
naaid, en dat kan
Nden tot ongeluk-
ken met kinderen
«ie ervan drinken.

jpm die reden heeft■L*ver bv, de produ-cent van het afwas-

middel, in een adver-
tentie in alle och-
tendkranten de ge-
bruikers van het
middel opgeroepen
de doppen van de
nieuwe flessen te
controleren. De op-
roep komt na een re-
cent ongeval met een
peuter van twee jaar,
die de fles Sun wist
te openen en er ver-
volgens van at. Het
kind liep onder meer
verbrandingen in de

keelholte op en staat
nog steeds onder
doktersbehandeling.
Woordvoerder Cop-
pes van Lever stelt
dat het kind heel
waarschijnlijk een
reeds aangebroken
bus opende.
Lever heeft in het
ongeval aanleiding
gezien voor een
strengere controle
van de veiligheids-
sluitingen. Daaruit
bleek dat per maand
ongeveer 2000 bus-
sen Sun de fabriek
verlaten met niet
goed aangedraaide
doppen.

Toch winst voor Stad Rotterdam

Autoschades lopen
nog steeds op

Van onze correspondent
ROTTERDAM - Op autoverze-
keringen lijden de verzekering-
maatschappijen nog steeds ver-
liezen. De forse premieverhogin-
gen in deafgelopen jarenen ho-
gere eigenrisico's hebben dever-
liezenweliswaar verkleind, maar
anderzijds is het gemiddelde
schadebedrag weer gestegen.
Dat schrijft het assurantiecon-
cern Stad Rotterdam in het gis-
termorgen gepresenteerde jaar-
verslag.

Volgens het concern verliest de
gemiddelde autoverzekeraar in
ons land op elke 100 gulden ont-
vangen premie zon drie gulden.
In 1986 was dat op de WA-verze-
kering ruim 10 gulden en op de
cascozekering (schades aan
eigen auto) zelfs ruim 19 gulden
per 100 gulden premie.

Stad Rotterdam zegt zelf overi-
gens nog wel op zijn autoverze-
keringen te verdienen. Door on-
derlinge hevige prijsconcurren-
tie van de verzekeraars en het ge-
ven van hoge kortingen op pre-
mies als gedurende lange tijd
schadevrij is gereden, zijn de
premies op het ogenblik nog
steeds stukken lager dan in be-
ginjaren tachtig.

In de totale schadeverzekerings-
sector in Nederland zijn de scha-
des volgens het jaarverslag in de
afgelopen tien jaarmeer danver-
dubbeld, terwijl de premies in
die tijd met circa 70 percent zijn
gestegen. De maatschappijen
hebben over het algemeen veel
meer aan schades moeten uitke-
ren dan zij aan bruto-premies
ontvingen. Dankzij beleggings-
inkomsten (op reserves) zijn de
verzekeraars gemiddeld geno-
men nog rendabel.

'Topjaar'
Stad Rotterdam doet het in deze
branche in tegenstelling tot vele
van haar concurrenten erg goed.
De winst nam toe met 14,9 per-
cent. Voor het hele concern is het
jaar 1988 met een winststijging
van 10,5 percent tot 62 miljoen
gulden 'een topjaar' geworden.
„De resultaten klinken als een
klok," schrijft de raad van be-
stuur in het jaarverslag. In de le-
vensverzekeringssector werd
voor ruim 4 miljard gulden aan
nieuwe polissen afgesloten, 30
percent méér dan in 1987. In de
particuliere ziektekostenverze-
kering wil Stad Rotterdam gaan
samenwerken met andere verze-
keraars.

Het sterke assurantieconcern uit
Rotterdam ziet de toekomst
rooskleurig in. Het wil zich met
het oog op het vrije' Europa van
1992 verder uitbouwen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 8-5-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.730-/26.230,
vorige ’ 25.600-/26.100, bewerkt ver-
koop ’ 27.830, vorige ’ 27.700 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345-/ 415, vori-
ge ’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’460
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,08 2,20
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,74 1,86
Duitse mark(lOO) 110,75 114,75
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,65 1,77
Jap. yen (10.000) 156,00 161,00
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) 124,00 128,50
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,60 32,10
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schül.(loo) 15,74 16,34
Spaanse pes.(100) 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 2,14025-14275
Brits pond 3,5820-5870
Duitse mark 112,705-755
Franse franc 33,370-33,420
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 126,120170
Japanse yen 158.88-158,98
Ital. Ure 15,420-470
Zweedse kroon 33,260-33,310
Deense kroon 28,955-29,005
Noorse kroon 31,105-31,155
Canad. dollar 1,80625-80875
Oost. schill 16,0250-0350
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,8130-8230
Gr. drachme 1,2750-3750
Austr.doUar 1,7075-7175
Hongk.dollar 27,45-27,70
Nieuwz.doUar 1,3325-3425
AntiU.gulden 1,1850-2150
Surin. gulden 1,1850-2250
Saudische rial 57,00-57,25
Ecu gulden 2,3445-3495

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 190,00 189,30
idexcl.kon.olie 184,10 183,20
internationals 189,20 188,70
lokale ondernem. 193,00 192,00
id financieel 138,20 136,90
id niet-fmanc. 247,20 246,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 240,10 239,40
id excl.kon.olie 224,50 223,80
internationals 246,20 245,50
lokale ondernem. 233,40 232,80
id financieel 173,50 172,90
id niet-financ. 291,20 290,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 182,70 182,10
internation 186,90 185,80
lokaal 181,90 181,40
fin.instell 145,00 143,80
alg. banken 143,00 141.20
verzekering 146,00 145,30
niet-financ 193,80 193,50
industrie 181,80 181,90
transp/opsl 236,10 233,60

Westduitse
uitvoer op

recordhoogte
WIESBADEN - West-Duitsland
heeft in maart voor een recordbe-
drag uitgevoerd, zo blijkt uit voorlo-
pige cijfers van het bureau voor de
statistiek in Wiesbaden.
Zodoende kwam het overschot op
de balans van de goederenhandel in
maart uit op 12,8 miljard mark tegen
11,4 miljard in februari en 8,6 mil-
jard in maart 1988. De invoer nam
toe van 39,25 miljard in februari tot
42,3 miljard mark in maart, terwijl
de uitvoer steeg van 50,6 miljard
mark tot het record van 55,1 miljard
mark.

In maart is het overschot op de lo-
pende rekening (goederen- en dien-
stenbalans) van de Westduitse beta-
lingsbalans uitgekomen op 8,9 mil-
jard mark. Over de voorgaande
maand was het 8,1 miljard mark en
over maart vorig jaar 4,7 miljard
mark. Over de eerste drie maanden
van het jaar steeg het surplus op de
handelsbalans van 25,2 tot 36,0 mil-
jard en dat op de lopenderekening
van 16,3 tot 28,7 miljard mark.

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

Akzo 151,00-151,20(151,10)
Kon Olie 137,00-137,80(137,40)
Philips 36,60-36,70(36,60)
Unilever 135,50-135,70(135,70)
KLM 47,20 (47,20)

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 2376.28 1124.03 192.21 912.35
Hoogst 2387.28 1127.91 193.46 916.48
Laagst 2356.30 1110.28 191.20 904.03
Slot 2376.47 1120.96 192.39 911.76
Winsf
verlies - 5.49 - 8.89 - 0.47 - 3.66
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(ADVERTENTIE)

Nu is overstappen op de monitoren-
techniek van morsen extra aantrekkelijk!

ken. Maar het extra attractieve is dat wij |||1

Koop daarom nu een NEC MultiSync 11.
MultiSync II f 2.695,--ind.B.T.W. ~
afinruilprernie 900,-- .^S^pSmSm
ÜbetMlt f 1.795,-- ind.B.T.W. 14' Meuren beeldscherm

(t/m 30-6-"89) compatibel van C6A t/m VGA
Uw MultiSync dealer: max resolutie 800 x 560

Burotronic Nederland B.V. f_r^j^\
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal. r\i _V* i
Telefoon (045) 752469. 1~l Mit *W
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«3piccolo's
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 geldteen sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

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.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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) 156599

Proficiat

Opa Heuts
morgen wordt je 50. Van-
daag wensen wij je reeds

proficiat.
Je vriendje, 't jebung en

die anjer ouw wiever.

E _é_H__H_mHti>r ■'" --'^_jKf_F■ i_J__¥. >-» mm
" Hf ___f__F'V_wW

~p% ■■. * WL____

Gefeliciteerd met
je 90e verjaardag, Trees
Erkens Schuncken, wensen
je kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
gave. Tel. 045-326574
b.g.g. 423699.

GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.
Trap BEKLEDEN, rails han
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

] Personeel gevraagd
Kerp vraagt

2 aktieve verkopers
binnendienst M/V

Leeftijd ca. 20 jaar.
Functie: betreft het verkopen van auto- en

industriematerialen, Blaupunkt Hi-Fi installaties.
Opleiding: IVA, MTS, HTS.
Sollicitatie: schriftelijk aan:

Kerp BV
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt

CV-monteurs, pijpfitters en
constructiebankwerkers

die zelfstandig kunnen werken.
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 05.30 en 07.00 uur in

de ochtend in Nuth.
Inl. Rumpenerstraat 81, Brunssum.

tel. 045-256363 tussen 08.30-17.00 uur.

Kapsalon Maria
vraagt

Kapster
met ervaring in Dames- en herenvak.

" Tel. 04498-53669.
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-
5ch001:04998-99425.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
Gevraagd FRITUREHULP
met ervaring. Tel. 045-
-461615, na 12.00 uur.

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.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
voor dag- en nachtdienst of
weekenddienst. Liefst met
ervaring. Tel. 045-411159.
Loo Tax.
FRITUREHULP gevr. voor 4
dgn. per 14 dagen, met er-
varing. Zonder erv. onn. te
reageren. Tel. aanm. tussen
14.00-16.00 u. 045-715488.

Leerling KAPSTER gevr. 15
a 16 jr. voor vrijdag en zater-
dag. Coiffure Van Hooren,
Wilhelminastr. 21, Sittard.
Tel. 04490-15037.
Club RUSTICA. Hoge ver-
diensten voor nog twee leu-
ke meisjes, v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-west. Tel. 045-
-412762.
THUISNAAISTERS gevr.
met atelierervaring voor
deelwerk japonnen. Tel.
045-441934.
Zoekt u een leuke baan met
hoge bijverdiensten, wordt
dan DEMONSTRATRICE
van exclusieve Arm Sum-
mers lingerie, zonder eigen
investeringen. Hebt u inte-
resse, bel dan voor meer in-
formatie, manager Carla,
045-217499.
OBER gevr. voor de zat.,
zond. en maand. Tel. 045-
-222250.
BIJVERDIENSTEN aange-"
boden voor markten en bra-
derieën. Inl. Postbus 335,
6430 AH Hoensbroek.
HULP gevr. bij bejaarde
vrouw voor 2 middagen per
week. Tel. 04450-1911 na
18 u.
BEZORGER(STER) gevr.
voor ons ochtendblad in
Hoensbroek-Centrum. Tus-
sen 05.30 en 07.00 uur aan-
melden: Limburgs Dagblad,
Rumpenerstraat 81, Bruns-
sum.Tel. 045-256363.
VERKOOPSTER gevr. in
omgeving Kerkrade voor
rijdend kaasbedrijf, part-
time. Tel. 045-352406.
AD zoekt BEZORGERS
voor Hoensbroek. Tel. 045-
-218880 van 16 tot 17 uur.
Gevraagd KOK m/v, kelner
of serveerster, voor de
avonduren. Werkster tevens
buffethulp (enige) ervaring
gewenst. Tel. 04406-15333.
Hotel 't Centrum, Grendel-
plein 14, Valkenburg.
TAXI-CHAUFFEURS gevr.
Tel. 04490-31854.
Gevraagd leuke energieke
SERVEERSTER, voor over-
dag. 3 a 4 dagen p.week.
Aanm. 045-271718/272091.
TAXI-CHAUFFEUR, Full-
time, part-time. weekend.
Pers. melden. Hompertsweg
12 Schaesberg.

Te huur gevraagd
Wij zoeken voor een van on-
ze cliënten een rustig gele-
gen woning of bungalow met{ 3 slaapkamers, woonka-

■ meropp. ca. 50 m2,

’ 2.000,- p. mnd. Liefst in de
Oostelijke
Mijnstreek.

Bemid.buro Silvertant. Tel.
045-311286, 9-17 uur.
Te h. gevr. EENGEZINS-I WONING, omg. Heerlen-
Nieuwenhagen-Meezen-
broek. Tel. 04750-25501.
Te h. gevr. GROND plm. 5-
-10 ha. event. met stal erbij of
boerderij, voor langere tijd.
Tel. 045-218710.

i OG te huur
1Te huur APPARTEMENTEN- en kamers te Susteren. Tel.
■ 06-52107978 of 04499--. 1615.

Goed. gem. zit/SLAAPK., cv,
1 douche en keuken. Pannes-

heiderstr. 1 en 19,Kerkrade.. Te huur BOYENWONING in

" Eygelshoven. Tel: 725667.
1Te huur APPARTEMENT v.
1alleenst. of paar te Kerkra-

* de-Vink. Tel. 045-725667.
-Te huur Kantoor-Winkel-

Bedrijfspand 200 m 2mcl.
mooie boyenwoning 200 m2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Huurpr.

i ’1.500,- p. mnd. Inl. 045-
-413074/417373.
Heerlen: te huur Sittarderw./

■ Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT. Woonk., keuken,■ balkon, badkamer, 2 slp.k's,
berging. Tel. 04490-43275.

'Te huur Hartje HOENS-
BROEK luxe flafapp. met 2
slp.k's. Huur ’ 625,-. Ser-
vicekosten ’250,- all in.
Voor ml. 04492-3842.
SCHAESBERG, app. met
CV op verd. ’ 525,- p.mnd.
mcl. gas, water, licht. Huur-
subs. mogl. 045-313239.
Te h. centrum Schinnen
ruime BOYENETAGE met
zolder. Inl. 04492-4890.

OG te koop

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.

Kamers
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te h. centrum Heerlen
STUDENTENKAMER. Inl.
045-711617.
Gem. zit/slpk. m. eigen k. te
h. voor nette pers. Schaes-
bergerweg 103, Hrl/Hom-
merterweg 21, Hoensbroek.
045-415718725053.
Te h. in centr. HEERLEN
gem. kamer m. gebr. gebr.
v. keuk. en douche. Tel.
045-717525.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhoul
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Plm. 1000m3 PUIN kan be-
zorgd worden tegen vraag-
prijs. Tel. 045-715477 of
740112.

" VELDBRANDSTENEN, af-
i braakstenen, kepers, balken

' vloerplanken, Mulderpan-
nen, brandhout. Tel. 045--. 715477 of 740112.

" 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
f voorrijkosten. Görgens. Tel.

045-314122.

Winkel & Kantoor

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

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

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.

Transacties
15 RESTAURANTTAFELS
div. maten plus 32 luxe re-
staurantstoelen donkerbruin
met nw. streepstof, vr.pr.
’3.200,-. Tel. 045-241078.

Landbouw

Maistelers opgelet! Last van
hanepoot? Spuit dan op tijd
DUAL. Bel daarom uw loon-
werker nu al.

4x SPORTVELGEN J. 5x12
Datsun Cherry ’150,-; R4
GTL, bwj.7B, APK. Prijs
’850,-; Opel City bwj.7B

1automaat APK. Prijs ’9OO,-
Tel. 045-723036.
Te koop FORD Scorpio 28 i,
GL '86, ’24.500,-; Ford
Siërra 20 CL combi '87 s-
drs. nw model, veel extra's

’ 18.000,-; Ford Escort 14
CL '86 uitgeb. ’16.000,-;
Mercedes 280 CE zelz.
mooi ’17.000,-; Saab 900
GLI '82 gasonderb.

’ 7.000,-; Honda Civic auto-
matic '82 ’5.000,-; Honda
Civic 5-versn. '81 ’ 3.500,-;
Fiat Panda '81 ’2.250,-.
Div. goedkope inruilers.
Hommert 24, Vaesrade-
kruispunt-Schinnen.
FIAT Uno XS 75 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Weg. omst. FIAT 127 Van,
bjw. '85,'gr. kent., in pr. st.
Tel. 045-426330.
Tek. FIAT 127, bwj. 77, km.
66.800, APK 11-89,

’ 600,-. Tel. 04490-27483.
Ford FIESTA 1100 L, m.'Bo,
grijs/blauw, motor '86,

’ 3.500,-. Tel. 045-725984.
Te k. FORD Fiesta S 78 pr.

’ 2.500,-. Kerkstr. 82
Doenrade.
Honda CIVIC 1500, 4-drs.
mooie auto nw. lak, mecha.
prima, APK 4-'9O, ’ 1.500,-.
Mgr. Feronstr. 74, Heerlen-
Hexenberg. 12.00-17.00
uur. Tel. 045-217861.
HONDA Accord 4 drs. bwj.
79, APK t/m mei '90, i.z.g.st.

’ 1.750,-045-720951.
Te k. Lada NIVA (4x4) bwj.
78, LPG onderbouw: met
APK keuringsrapport vr.pr.

’ 3.000,-, 045-455954 na
18.00 uur.
Te k. AUTOMATIC Mazda
626 coupé '80, APK, pr.
’1.350,-. Tel. 045-316940.
Te k. MAZDA 323 Hatch-
back bwj. '85, nw. 47.000
km. gel. ’ 8.950,-. Pieterstr.
6 Schaesberg. 045-326148
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"3piccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
I Limburgs Dagblad.

045-719966
Auto's

ETC Trading BV.
Voor provincie Limburg kunnen wij op korte

termijn de nieuwste mercedessen in alle types binnen
plm 6a 7 weken leveren. Met hoge kortingspercentages.
Tevens ook: Ford ESCORTS, AUDI'S, OPELS en VW.

Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 a 3 jr oud zijn.
Inruil is hier ook bij mogelijk.

Tevens ook eigen financieel beheer.
Alles valt onder BOVAG-garantie.

Inf: 045-218710.
Faknr. t.n.v. ETC 04498-56793.

Telex 36493 TCZ/NL
Te koop

Toyota Celiea
1.6 ST, nw. model, bwj. '86,
' vr. pr. ’ 24.000,-. Tel.
04492-5004, na 18.00 uur.

Autohandel
De Hommert
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-

-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.

’ 1.000,-.0.a. Ford Siërra
'83 ’ 8.900,-. Opel Corsa
hatchback 12 S, bwj.'B4,

’ 9.750,-, VW Golf diesel
'84-'B6, Opel Corsa 12 TR

'86. enz.
HONDA Civic automatic, 4-
drs., blauwmet., APK 4-'9O,
pr. ’1.750,-, i.z.g.st. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
Te koop BMW 518, bwj. 77,
APK 3-'9O, ’650,-. Tel.
045-453572.
Van directielid te k. BMW
525, 6 cyl. 100% in orde, div.
extra's ’ 4.750,-. Alleen ser.
gegad. 045-324763.
CITROËN Visa bwj. '81,
APK 3-'9O, puntgaaf met
klein motor, defect, vr. pr.

’ 850,-. Tel. 04498-58465.
Te koop CITROËN GS Pal-
las, bwj. 79, APK, 86.000
echte km., i.z.g.st., pr.
’1.500,-. Tel. 04492-5499.
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 of 04498-54510.
Mooie Datsun CHERRY
bwj. '80, APK tot '90, pr.
’1.550,-. 045-422610.
DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Ëen PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

AUTOBEDRIJF E. Custers
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan; BMW
520it'B3 m. stijl, alle extra's

’ 13.500,-: Opel ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-; Ford Fiesta
1300 S t.'B2 ’5.900,-; Opel
Manta 20 GTE aut. t.'Bo, i.z.
g.st. ’6.900,-; Opel kadett
1200 S t'Bo ’4.700,-; For
Fiesta 1100 s t'Bo ’ 3.900,-;
Volvo 340 2.0 t. '85
’8.900,-; Suzuki SCIOOGX
t.'Bl ’ 2.400,-; BMW 320 6
cyl., LPG t.'Bo ’2.900,-;
Golf t. 79, ’ 1.700,-; Ford
Escort 2000 RS t. 79
’2.900,-; BMW 520 LPG
schuifd., sportvelg. t.77
’1.900,-; Alfa Alfetta t. 79

’ 1.900,-; Ford Taunus GLS
t. '80 ’2.900,-; Opel Re-
kord 20 S, LPG, t.79
’2.200,-; Ford Taunus 2.0
ltr. aut. t. '80 ’ 1.900,-; Opel

'Kadett coupé 1,6 Rally, bwj.
79 ’ 3.900,-; Golf 1600 aut.
GLS 5-drs. t.79 ’2.750 ,-;
Ford Fiesta t. 79 ’ 2.500, -;
Honda Civic t. 79 ’ 1.900,-;■Lada Stationcar t. '84
’2.400,-; Ford Taunus 1.6
Lt. '78 ’ 1.400,-; Volvo 345
DL t. '81 ’3.900,-; Honda
Accord t. '80 aut. ’ 2.500,-;

' Simca 1307 t. '80 ’ 1.200,-;
Allegro t.77 ’900,-; VW. Golf 1600 aut. t 78 i.z.g.st.; ’2.900,-; Ford Escort 79

i ’2.100,-; 2x Honda Civic t
'82 ’4.900,-. Ford Capri t.
'80 uitgeb. ’2.900,-. Opel
Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-. VW Polo t '78

'’ 1.700,-. Citroen GS t '81
’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t '82 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t 79 ’2.600,-.
Opel Manta GTE bwj. 75 i.z.
g.st. ’ 7.000,-. Div. goed-
kope inruilers. Alle auto's
met APK. Geop. ma t/m vr.
van 10 tot 19.00 uur, zater-
dag tot 17.00 uur. Inruil en
financiering
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. MAZDA 323, bwj. 78

’ 950,-. Technisch in prima
staat. Mozartstr. 15, Oirs-
beek, tel. 04492-4767.
Te koop zuinige Mitsubishi
COLT, eind '80, APK '90, als
nieuw, ’3.450,-. Tel. 045-
-323792.
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; Fiesta
1.0 '83; Rekord 20 LPG 78;
Kadett 12 78. Automobiel-
bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Mooie Opel ASCONA 1.6 S
op LPG, bwj. bijna '83, kar-
minrood m. striping, vr.pr.

’ 6.850,-. 045-727226.
Te koop OPEL Kadett 1.2
bwj. '80, kl. bruin, APK 2-'9O

’ 3.400,-. Tel. 04450-2150.
Te k. Opel ASCONA 1600
diesel 5-drs, 5 versn., zeer
mooi, bwj. '83, APK. Tel.
045-420119/223357.
OPEL Kadett bwj. 79, zeer
zuinig en goed, APK 8-5-90
vr. pr. ’ 1.875,-. Tel. 045-
-323796.
Te k. PEUGEOT 505 met
LPG i.z.g.st. ’3.750,-. Be-
neluxlaan 149, Geleen.
Te k. PEUGEOT 305
SR met LPG, APK tot 5-'9O,
mooie en 100% ’1.250,-.
Corisbergweg 98, Heerler-
baan.
Te k. PEUGEOT 305 GL
bwj. '85. Tel. 045-257605.
RENAULT 5 TL '80 pas
APK, leuke auto (stripping)
’1.650,- 04490-23619 ol
10246.
Seat MARBELLA L, nw.
mod. '88, kl. wit, 29.000 km.,
1e eig., schadevrij, verk.
splinternw. ’ 8.900,-. 045-
-423265, na 17.00 uur.
Door de succesvolle SKO-
DAVERKOOP kunnen wij
voordelig aanbieden: Honda
Civic automaat 1982
’6.500,-; Honda Civic '80
’3.850,-; Honda 120 '86

’ 6.250,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
Te k. SUBARU 1800 GLF,
hardtop (luxe uitvoering)
bwj. '82, zeer mooie auto!
Pr ’4.200,-. Tel. 045-
-254033, Keizerstraat 4
Brunssum.
Aangeb. weg. reorganisatie
SUZUKI SJ 413 JX, jeep,
bwj. juni '87, long body zo-
mer en winterdak, treinban-
den, digitaalklok buil bar,
verstralers, chroom 2 plan-
ken 23.000km, pr. n.0.t.k.,
zw.wit Tel. 045-218710 of
728130.

:! Te koop TOYOTA Corolla: liftback DX, bwj. '80, i.pr.st.
,'Raadhuisstr. 25. Oirsbeek.
1Te k. Toyota CELICA, bwj.

'79, APK, zeer mooi. Mark-
gravenstr. 64, Hoensbroek.
TOYOTA 1000 stationwa-

:gen, bwj. '77, motor, en te-
Ichn. goed, ’550,-. Tel.
1 045-241460.
GOLF GTD alle opties, m'B6
Gemini-alarm, schuifd. lm.
velgen, Vr.pr. ’ 20.000,-.
045-216787 na 13 uur.
Te koop VW KEVER, APK
gek., bwj. '74, kl. wit. Tel.
04406-16649, na 18.00 uur.
Te k. zeer mooie GOLF die-
sel 1600 D, t.'Bl, motor
89.000 km, div. extra's
APK. Tel. 045-420119
223357.
VW POLO type 78, APK i.z
g.st. km.st. 76.000
’1.350,-. 045-720951.
Mooie VOLVO 343 DL, LPG
radio. Tel. 04406-13949.'***

Te koop VOLVO 240, sta-
tioncar mrt '85, LPG pr.n.o.t.
k. Te bevragenn tijdens kan-
tooruren 04450-2470, Mo-
lenweg 15, Gulpen, na
18.00 uur 04455-1896,
Eperweg 3, Mechelen.

;Te koop gevraagd alle mer-
iken auto's, ook SLOOP en
| schade. 045-416239.
STATIONCARS: Kadett 1.3
S, 5-drs. '85; Kadett 1.6 D
5-drs. '86; Kadett 1.3, 3-drs.
'87; Merc. 230 TE, 5-drs.

"81; Mitsub. Galant 5-drs.
'80 ’ 3.200,-. Inruilers: Fiat
Uno 55 S '84; Ford Escort
1.3 '83 ’8.750,-; Kadett 1.3
5-drs met schuifdak. bwj.
'86. Inr. mog. en garantie.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S 79; Honda Civic aut.
79; VWGolf 1100 77; Auto
Bianchi a 112 E 77, Kissel
42, Heerlen.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-aypnds.

Stralen van autoplaatwerk,
velgen, chassis e.a. (meu-
bels). Bel voor informatie,
045-226000.
Honda Civic AUTOMATIC
bwj. 79, i.z.g.st. Konings-
weg 37, Kerkrade. Tel.
045-455432.

Sloopauto's
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Honda CIVIC
1200 voor sloop. Tel. 045-
-420572.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

Inde Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951

In- en verkoop goede gebr
AUTOBANDEN met gar.
div. alum. velgen. Passart
weg 39, Hrl. Tel. 045
222675.

Gebruikte en nieuwe ON-. DERDELEN v. jonge scha-. de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.

(Bromfietsen
Limburgs mooiste sortering
A.T.B.'s staat bij TWEE-
WIELERSPECIALIST Math.
Salden Limbricht.
OPA-OMA fiets, dames-
heren- kinderfietsen, Honda
Civic. Tel. 045-257371.
Te koop en te koop gevr.
BROMFIETSEN: Puch Maxi
Vespa en Zundapp. Maas-
str. 3, Heerlen.
PEUGEOT scootermodel
'88 mcl. helm en verz., km
4.017, t.e.a.b. Heerenwg
356, Heerlen. 045-218929.

Te k. PUCH maxi, blauw,
bwj. '84, weinig km., i.z.g.st.,
tel. 045-258725, na 17.00 u.
CROSSFIETS 4 tot 6 jr.,

’ 75,-. Frankenlaan 77,
Heerlen-Welten.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.

Watersport
Te k. KAJUIT-ZEILJACHT
veel ace, i.g.st. ’25.000,-.
04450-1997.bgg na 18.00u.

Vakantie en Rekreatie

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

8e1....045-724141.

SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.
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Caravans/Kamperen

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. Kip CARAVAN 4 pers.
met voort., iedere keuring
toegest. Prijs ’ 2.250,-. Kis-
sel 33 A, Heerlen.

Te k. Mercedes CAMPER
207 diesel, bwj. '80, org. km.
st. 78.000, 4-5 pers., zeer
luxe, veel extra's, o.a. zon-
nepaneel, alarminst., KTV,
APK apr. '90, vr.pr.

’ 35.000,- Tel. 045-425390.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02

Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
Voor uw zomervakantie zeer
comfortabele en voordelige
VAKANTIEWONINGEN in
Vorarlberg en Tirol. Voor
2-8 personen in boerderij of
chalet. Tel. 05910-22293.
Te huur STA-CARAVAN in
Zeeland bij het Veerse Meer
045-412715. na 15.00 uur.
BELGIË. Comfortabel chalet
te huur vanaf 16-5. Tel.
045-412992.
Zütendaal te huur luxe
STACARAVAN. Tel. 045-
-443287.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt uuw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebl>

50 c/m ___,
06-320.323.01 ,
Babbellijn *

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar »
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alk

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03

Club Pin Up vmet mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Heft
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend var*L/

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

Bezoeken U thuis of in hotel _e-
Tel. 045-311895. g

'n avontuurtje om van te smullef
Eroslijn: 06-320.321.22^

50 cent p/m P
Ben jij in v00r.... 'n FLIRT-AVONTUUR? [5,
Flirt-Box 06-320.330.01 he

Privéhuis Michelle: u
Bij ons leren alle

vogeltjes fluiten!!..
Leuke dames aanwezig.

045-228481 /045-229680

SEXSPEL
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor f
waarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van i
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattin.

Elke dag weer anders!!!

06-320.323.66
Kies 8: één vraag terug
Kies 9 : terug naar intro

50 et. p.m. r
Escortservice, all-in

045-326191
ma t/m vrijd. 14.00 u. tot
04.00 u. Alle mog. aanw.

Lichaamsm.

’ 50,- v. Jany. ledere dag.
045-425100.

Nieuwe meisjes aanw.
Maand, t/m zat. 11-23 uur.

Zondag 15-23 uur.

Privé
Yvonne

De enige echte in Kerkrade,
Kapelweg 4, 045-425100.
Prive-taxi aanw. v. klant.

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

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
* * *

!!! Live !!!
Sex Relax Box

Met zn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
De nationale

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

B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

De meisjes van j
Diana

bezoeken U discreet. Zij!
't beste en niet te duur, I
v.a. ’ 100,-all-in. Bell

045-215113]
213142, goede serviC
verzekerd. Tot zien%
06-06-06-06
320.320.05....P0ur to»
320.320.28.... Lesbi,

328 320.320.68..5tandje
320.322.30...Heat lm»
320.324.00...Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05....Live hd
320.325.02....Heet

320.325.03....Macabe'
50 et. p.m. Pb 157, Z'vj
Nieuw Noend*
en assistente, ook SM'

slavin. Ook zaterdag-
-04492-5605. 1

** 06-320.321.03 *'
Retina Sexfoo

’ 0,50 p/m J
! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et pf
Gratis surprise __

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Mad*

Butterfly, Hommert 2*
Vaesrade. Open va. 17

Exclusieve meisjes 'fl
privéclub

Exclusief
Open van 11 t/m 23 uur.4
van 11 t/m 18 uur. Indus'

str. 13 Kerkrade-W. N<Jplaats voor 'n leuk mei-j
Intern mog. Ruime priv*

parking. 045-42363^
Vera

privé. Tel. 04754-858]*'
Thai Privé

Voor sport-, Franse- en'
ginele Thaise bodymass*

Ma-vrij 11.00 tot 24.00
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966. __
Contactburo

Maastricht. Bemidd. jjl
Privéadressen 043-6352;

Nieuw Escort
045-726740 _,

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade G'1*str. 23. Gerda, Regina, KJHeike, Areane, Godron.'
zo van 20-4 uur "
463943. Tev. meisje _<e_\

Venus
Interservice Buro in p^

adressen Brunssum-
Tel. 045-257191.^

Na diverse teleurstelling
ben ik op zoek naar een
ve vriend(en) die mij sex^
kan bijbenen! Ik ben tel*'
op zoek naar nieuwe v
men van sex!! Meisje,
jaar, niet onknap! Bel m^

Box
06-320.325.43 - 50 ctj>

De Gloeibox
de heetste box van N^
land, daar lopen zelfs d*"

mes warm voor
06-320.325.31 - 50 et 9

Pas op!! dat je je vingersr
brandt!! Zo heet?!? _,

"Ik kom direkt! OK??"
sex-contact-lijf

Bel: 06-320.320.33 (SOgü
't Stoeipoesjtf

heeft duizend en één dif*
waar mannen dol op zijfj

06-320.325.11 - 50 et?
Voor Piccolo's '"zie verder pagina 1w



'Duke of Duketown
Award 1989'

voor Paul Acket
ÖEN BOSCH - Voorafgaande
r^n het Pinksterfestival 'Jazz in
°uketown' (op 12, 13 en 14 mei)

woensdagavond tijdens
openingsgala in de stads-

schouwburg van Den Bosch de
9uke ofDuketown Award 1989'
ptgereikt. Dit jaar valt artistiek

van het North Sea Jazz
f estival, Paul Acket, de eer te
°eurt deze onderscheiding in
°ntvangst te nemen. Eerder

deze award toegekend aan
Bruens (1986), Margrete Ben-

«ers-Smit ('B7) en vorig jaarPim
Jacobs. Paul Acket verdient deze
J^aardering onder andere omdat
hÜ het North Sea Jazz Festival
pit jaar op 14, 15 en 16 juli weer
jj het Congresgebouw in Den
f*aag) heeft uitgebouwd tot een
"tternationaal gerespecteerde
gebeurtenis. Hiermee heeft hij
"evens een grote bijdrage gele-
gerd tot de ontwikkeling op hoog

van de jazzmuziek in Ne-
derland,

medewerking aan dit
eest verlenen niemand minder;aan het Kwartet Toots Thiele-
*^ans (België), Jiri .Stivin (Tsje-
c«oslowakije) en The Night

Blooming Jazzmen uit de VS.
Leonie Jansen, die de presenta-
tie verzorgt, zal tevens een solo-
optreden verzorgen met het
Kwartet Toots Thielemans.
Kaarten voor dit openingfeest
datom 20.00 uur begint, zijn tele-
fonisch of per fax te bestellen
via: S 073-141615. " Paul Acket

Koorts velt
Lee Towers

&y.an onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Zanger Lee To-
"
,ers is geveld door een ontste-'ng aan de luchtwegen. Zijn
oneerten van gisteravond in
arré in Amsterdam en van-

_/ond in De Doelen in Rotter-am zijn voor onbepaalde tyd
""gesteld. Sinds afgelopen

eekend is de Scheveningse
i^ger aan zijn bed gekluisterd.yn vrouw: „De koorts is opgelo-
fl n boven de 39 graden. Nor-aat i s Leen voor geen kleintje
2i maar nu is hij hard

BRT-concert met
talent uit de

beide Limburgen'
Van onze

rtv-redactie
HASSELT/
HEERLEN - In het
kader van de festivi-
teiten rond '150 jaar
scheiding beide
Limburgen' èn rond
haar 40-jarig radioju-
bileum presenteert
BRT 2 - Omroep
Limburg aanstaande
donderdag (11 mei)
om 20.00 uur in het
Cultureel Centrum
van Hasselt een con-
cert waarin muzikale
talenten uit Bel-

gisch- en Neder-
lands-Limburg zul-
len optreden. Tij-
dens dit muzikale
gebeuren, dat door
BRT 2-radio inte-
graal wordt opgeno-
men, komen allerlei
muzikale genres aan
bod: rhythm and
blues met The Slime
Hunters, de Lim-
burgse troubadour
Miei Cools samen
met accordeonist
Mathieu Vanhees en
synthesizer-virtuoos
Mario Mathy én in
primeur (speciaal
voor deze gelegen-

heid) een gloed-
nieuw luisterlied.
Voorts muziek van
Mozart door het kla-
rinettenensemble
van de Koninklijke
Harmonie van,
Thorn, liederen van
Jo Erens en Toon
Hermans door het
Sittards Revuekoor,
swingende dixieland
met The Deep Creek
Jazzuits en als
feestelijke finale het
Johann Straussor-
kest 0.1.v. André
Rieu jr. uit Maas-
tricht. Gratis kaarten
voor dit concert (nu
nog 90 van de 1000
die in voorraad zijn)
kan men tijdens de
kantooruren afhalen
op het secretariaat
van Omroep Lim-
burg aan de Roden-
bachstraat 29 in Has-
selt, telefoon @ 09-
-32-11-224501.

Compliment
Er komen veel uiteenlopendere-
acties op 'Service Salon. De pre-
sentatrices krijgen zowel compli-
menten als kritiek. Vorige week
nog zei iemand tegen Catherine
Keyl: „Je bent zo leip als een
deur". Dat zo iemand haar dus
blijkbaar grappig vindt, noemt
ze een compliment.
„Ik heb, omdat ik lang actualitei-
ten heb gebracht, toch het imago
een serieuze te zijn. En een deel
van mij is dat natuurlijk ook. Ik
kan me nog steeds boos maken
over kinderen die gemarteld
worden. Of over Voorhoeve die
in speeltuinDen Haag het schep-
jevan Lubbers afpakt, zoals vori-
ge week gebeurde. Maar daar-
naast ben ik iemand dieoveral de
humor van inziet. De mensen
hebben vaak veel sores en als je
ze dan een beetje kan opvrolij-
ken, is dat het mooiste wat er is.
'Service Salon' zou eigenlijk
voor 75 procent informatie en 25
procent lachen moeten zijn. Ik
vind het dan ook niet erg om
eens een grapje ten koste van
mezelf te maken. Denk maar aan
bloopers. Sommige presentato-
ren vinden dat heelvervelend. Ik
niet.Dan lijk ik nèt een mens."
De opmerking dat met name de
presentatie van 'Service Salon'
wel eens tuttig overkomt, vindt
depresentatrice terecht. Volgens
haar kan dat echter niet anders.
„De meeste mensen vinden de
manier waarop we het doen
prachtig. Maar inderdaad, de
laatste keer dat ik een kritische
vraag stelde, is geloofik zon drie
jaar geleden. Dat past gewoon
niet in dit programma."
De softe aanpak van het pro-
gramma ligt volgens Catherine
echter ook aan de tijd die ze per
onderwerp heeft. „Ik kan in acht
minuten nu eenmaal niet elk on-
derwerp van A tot Z uitdiepen.
Dat vind ik jammer, maar het is
niet anders." Ze geeft het voor-
beeld van het interview dat ze
had met Eva Schloss, die een
boek schreef over haar oorlogs-
ervaringen. „In het voorgesprek
gaf ze een prachtig antwoord op
mijn vraag naar Israël en de Pa-
lestijnen. Toen ik tijdens de uit-
zending het teken kreeg dat ik
nog maar twee minuten had en
besloot haar die vraag toch nog
te stellen, kwam dat antwoord
echter niet. Tsja, en dan heb je
geen tijd meer om er dieperop in
te gaan."

CatherineKeyl is er, ondankshet
feit dat dat in 'Service Salon' niet
altijd even duidelijk te merken
is,van overtuigd datje de gemid-
delde kijker niet moet onder-
schatten. „Het is een Hilversums
fabeltje dat de gemiddeldekijker
het niveau van een vijftienjarige
met matige opleiding zou heb-
ben. Het publiek heeft misschien
niet gestudeerd, maar het denkt
gelukkig wel degelijk na. Het
voelt vaak feilloos aan waar je
mee bezig bent en wat je be-
doeld."
Naar het voorbeeld van het Fran-
se A 2-programma 'Télé Matin',
zou ze een ontbijtprogramma

met een combinatie van nieuws
en amusement willen doen.
„Maar dat is onmogelijk op dit
moment", zegt ze. Een tweede
wens is een Late-show, die, zoals
ze het zelf noemt, zou bestaan uit
„een mengsel van bloedserieuze
informatie en vreselijk lachen".
Een programma metbloopers uit
haar eigen 'serieuze' carrière
misschien?

'Als je op routine gaat drijven wordt het link'

Catherine Keyl verlaat
AVRO's Service Salon

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM- CatherineKeyl had er al twaalf jaar actualiteiten opzitten, bij 'Hier en Nu'
en 'Televizier', voordat ze samen met Amanda Spoel, het Avro-programma 'Service Salon'
ging presenteren. In het nieuwe seizoen keert ze daarin echter niet meer terug. Ze wil
graag een programma gaan maken waarin een combinatie van actualiteiten en amuse-
ment verwerkt zijn.

Catherine Keyl, die zich in de
eerste plaats journaliste voelt,
neemt na ruim tweeduizend ver-
schillende onderwerpen in drie
jaar 'Service Salon' te hebben be-
handeld, afscheid van het pro-
gramma. Ze wil niet dat haar
werk routinematig wordt. „Voor-
al nu we twee uitzendingen en
dus drie uur tv per week moeten
maken, zit het gevaar er in dat je
de dingen automatisch gaat
doen.En ik vind dat jealtijd kri-
tisch op jezelf moet blijven. Je
moet de dingen écht alle aan-
dacht blijven geven. Zeker als je
live-tv doet, is routine heel link."
Sinds de tijd dat ze 'Service Sa-
lon' overnam van Edwin Rutten,
is er veel veranderd. „Samen met
Amanda, die voor KRO's Echo-
radio werkte, heb ik er vanaf het
begin voor gepleit 'Service Sa-
lon' op een wat hoger plan te
brengen door een wat grotere
journalistieke inbreng. Nu ma-
ken we een op een breed publiek
gericht programma met in iedere
uitzending twee journalistieke
onderwerpen en verder veel in-
formatie."

De onderwerpen worden geko-
zen uit zoveel mogelijk verschil-
lende interessesferen, omdat
'Service Salon' een zeer brede
doelgroep heeft. „Uit kijkerson-
derzoek blijkt dat zowel jonge
meisjes als vrouwen van boven
de dertig het programma bekij-
ken. Daarnaast is er een groep
ouderen en hebben we mannelij-
ke kijkers, maar die laatsten val-
len niet zo duidelijk in groepen
in te delen."

" Catherine Keyl:
,_Met is een Hil-
versums fabeltje
dat de gemid-
delde kijker het
niveau van een
vijftienjarige
met matige op-
leiding zou heb-
ben".

'Oude tijden'
Enige tijd geleden zat VanKrug-
ten, afgestudeerd conservato-

rium-pianist (zoals trouwens alle
leden van het orkest) rond de ta-
fel met Henri Beckers van
Auberge De Rousch in Heerlen.
Pratend over uitgaan, amuse-
ment, over het zeer levendige
Heerlen van vroeger (Castellum!)
en de kalmte nu, kwam de idee
naar boven om „samen iets te
gaan doen". Niet dat het tweetal
de illusie heeft dat vanaf 18 mei
aanstaande (dan is de eerste
avond) heel Limburg de voor-
keur zal geven aan Heerlen bo-
ven Maastricht, als het om cul-
tuur en eten gaat. „Maar", zegt
Beckers junior „het is hoog tijd
om ook in Heerlen leuke dingen
te gaan doen. Wij zullen in ieder
geval proberen om, op onze ma-
nier, een bijdrage te leveren aan
culturele voorzieningen in deze
regio. Met het vakmanschap en
de reputatie van dit orkest is dat
verantwoord en durf ik dat ook
best aan. Het worden geen elitai-
re avonden. Deze 'soiree musica-
le' moet juist drempelverlagend
werken."
René van Krugten (piano), Theo
Mazajchik en Yvonne van der
Does (viool), Andrea Ivanyos
(cello), Georg Klinkenberg (bas)
en Maurice Schipper (slagwerk)
hoeven zich, na diverseradio- en
tv-optredens en na honderden
optredens in binnen- en buiten-
land, niet meer te bewijzen. Van
Krugten: „We ervaren dit als een
nieuwe uitdaging, erbij. In de

zaal kunnen vijf-, zeshonderd
mensen zitten, of staan, of dan-
sen, ofeten, net wat ze willen. En
praten, terwijl wij licht-klassieke
en populaire melodieën spelen.
Het is dus geen specifieke luis-
teravond, want voorop staan de
sociale kontakten tussen de be-
zoekers."

show

Ex-songfestival-winnaar Johnny Logan:
Swingend nummer bezorgde

Joegoslaven de overwinning'
ler. n onze showpagina-redactie
arMAASTRICHT- „De mees-
—'e liedjes op het Songfesti-

val waren langzaam, vaak
telfs langdradig. Het swin-
gende nummer 'Rock me'

—^n de Joegoslavische
(gpoep Riva viel daarom des

te meer bij de meeste juryle-
den in de smaak. Dat is vol-gens mij de reden dat men
""teeft gewonnen. De zes ver-

tolkers hebben dus gewoon
.Jteel, heel veel geluk gehad.voor hetzelfde geld had ook

Denemarken het Songfesti-
val gewonnen kunnen heb-
ben. Want die groep bracht
ook een lekker in het ge-
hoor liggend liedje".

JohnnyLogan, de ler die zelf tot
tweemaal toe voor zijn land het
Eurovisie Songfestival wist te
winnen, was gisteren even in
(Belgisch) Limburg om daar bij
de BRT zijn nieuwste langspeler
te 'promoten. Hij was net terug
van vakantie uit Spanje en heeft
de beelden van het Songfestival
van afgelopen zaterdag nog eens

bekeken op zijn video. „Ik heb
overigens geen enkele kritiek op
het Joegslavische vriendensex-
tet uit Zadar. Laat iedereen be-
denken dat het Songfestival zijn
waarde blijft behouden. Niet al-
leen vanwege die kijkdichtheid
van 450 miljoen mensen. Dat zou
een te simpele uitleg zijn. Neen,
laat ik me zelf nu nemen. Ikkom
uit lerland, wij zijn als artiesten
vanwege onze geografische lig-
ging geïsoleerd van de rest van
Europa. Zonder het Songfestival, zou ik elders nooit bekend zijn
geworden. Of wel soms?" Aldus
Johnny Logan, die binnenkort
ook weer naar ons land komt. " Johnny Logan: In 1980 en in 1987 winnaar van het Song-

festival met respectievelijk 'What's another year' en 'Hold
me now'.

'Image' KLM
beste tv-spot

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De prüs
voor de beste televisie-
commercial is dit jaar toe-
gekend aan de KLM voor
de reclamespot .'lmage'.
De winnende spot, waarin
een beeld wordt gegeven
van de onbegrensde moge-
lijkheden van reizen met
de nationale luchtvaart-
maatschappij, maakte deel
uit van een korte campag-
ne.
De campagne bestond uit
een combinatie van recla-
me in dagbladen, gidsen,
vaktijdschriften en op ra-
dio en televisie. De win-
nende spot is, hoewel
slechts éénmaal vertoond
op tv, met grote meerder-
heid door het publiek be-
stempeld als de allerbeste.
Op de tweede plaats kwam
de commercial 'Raw Hide'
(cowboys op fietsen op
weg naar het weiland) van
de Melkunie. De derde
prijs was voor Heineken
met 'Gitarist' en 'Planeet 1.

show/rtv

'Hier en Nu'
over onthulling
monument in

Brunssum
BRUNSSUM - De
NCRV-televisie
brengt vanavond in
'Hier en Nu' (om
21.33 uur op Neder-
land 1) een uitgebrei-

de reportage over de
onthuUing van het
monument en de
herdenkingsplech-
tigheid voor Joodse
pleeggezinnen die
zondagmiddag in

Brunssum plaats-
vonden. Het monu-
ment ter nagedach-
tenis aan de leden
van de verzetsgroep
NV (Naamloze Ven-
nootschap) en de
pleegouders van
Joodse baby's en
kinderen tijdens de
Tweede Wereldoor-
log werd in het
Brunssumse Vijver-
park onthuld door
burgemeester Ed
van Thijn van Am-
sterdam. Opperra-
byn Jacobs sprak
een gebed uit na de
onthuUing van het
monument.

Jos Brink
blijft

AVRO trouw
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Jos Brink zal
zich aan zijn mondelinge afspra-
ken met de AVRO houden over
een nieuwe serie 'Wedden Dat'-
shows. Dat heeft de presentator-
cabaretier via zijn manager laten
weten.
De shows worden geproduceerd
door Joop van den Ende die nu
zelf een commercieel tv-station
gaat leiden. Jos Brink zegt ver-
heugd kennis te hebben geno-
men van deplannen van Van den
Ende. „Concurrentie kan alleen
maar betere programma's ople-
veren

Heerlens Salonorkest met 'muziek voor miljoenen'

Rouge in De Rousch
HEERLEN - René van
Krugten, pianist en zakelijk
leider van het Heerlens Sa-
lonorkest Rouge, ziet een
oude wens binnenkort in
vervulling gaan. Op elke
derde donderdag van de
maand (met uitzondering
van juli) gaat hij, met zijn
bijna tien jaar oude maar
springlevende zes-persoons
ensemble, een groot pu-
bliek bedienen. „Swingen-
de muziek, Weense walsen
maaróók Bee Gees en Beat-
les, kortom amusements-
muziek voor een grote doel-
groep. En natuurlijk mag er
ook gedanst worden".

Hij voegt er meteen aan toe, om
misverstanden te voorkomen:
„Een salonorkest leent zich niet
voor massawerk, en dus ook
geéri hoempapa of polonaises.
We willen er namelijk toch een
exclusief tintje aan geven, muzi-
kaal gezien dan."Want deentree-
prijs per avond bedraagt tien gul-
den. „Daar kan het niet op stuk
lopen".

# Het Heerlens Salonorkest brengt elke derde donderdag van de maand 'muziek voor mil-joenen'

Buffet
Tijdens de muziek van 'Rouge'
serveert Henri Beckers een koud
en warm buffet. Wordt het dan
niet al gauw te duur? Beckers
vindt beslist van niet. „Dat
tientje entree is goedkoper dan
naar de film gaan. En gebruik
maken van het buffet kost twee
tientjes, zegt U nou zelf. Boven-
dien, wie per se alleen wil komen
luisteren, zonder iets te eten, dat
mag óók. Maar samen is natuur-
lijk wel zo leuk."
Deze culinaire-muziekavonden
(voor inlichtingen: 045-715890)
beginnen om acht uur 's avonds.
Het eerste optreden staat ge-
pland op donderdag 18 mei.

Beckers en Van Krugten durven
zich nog niet uit te spreken over
derespons bij het publiek. Bec-
kers: „In ieder geval scheppen
wij de voorwaarden om in Heer-
len en omstreken iets nieuws en
ook iets bijzonders te introduce-
ren. Maar het publiek heeft altijd
het laatste woord, uiteraard".

(ADVERTENTIE)

IN WELKE STAD
KOOPT EEN DAME HAAR

DEUX-PIÈCES?

V^"*7 voor defijnste jaren
*^-^. van uw leven.
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Kontakten/Klubs

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

’ 100,-all in.
06521-27896

Videoclub
/a. ’ 20,-. Kijkotheek, leuke
neisjes aanw. Tel. 045-
-718067.
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.

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

West. Tel. 045-412762.
Sexcomputers! ha,ha,ha!!

dat doe je toch niet per
computer!! als je jonge

domme)blondjes zoekt? bel
Calcutta

06-320.320.13 - 50 cpm

Nieuw Rositta
en Manuela af 9 uur.

Tel. 045-721759.
Wil iedereen op zn beurt

wachten! Ik raakte over m'n
toeren en gleed van mijn

kruk! ja, nu ik 06-320.325.33
50 cpm

De Beurtlijn
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de
Orgiebox.

Zo vind je die partner
06-320.324.40 (50 et p/m)

Live sexgesprekkenü Op de
Sabbelbox

hoor je geen bandjes maar
meisjes!! 06-320.325.69.

15 ct/18sec.
Al spreekt ze 'n taal die je

niet begrijpt, sex, echte sex
daar heb je geen taal

bij nodig!!
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 cpm
Is elke Nederlander een

Viezerik?
oordeel zelf 06-320.323.55.

lets bekennen? bel onze
tape! 010-4297085.

Sex, drugs en rock 'n roll,
da's normaal!! Sex, hard,

harder, hardst, das
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 cpm.

Wil je vreemd gaan? Gaat 't
jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16-50 cpm
Is vreemd gaan jouw
hobby? Vind je sex 't
belangrijkste? Bel de
friemelbox

06-320.325.20 - 50 cpm
Met zn tienen of apart!!

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Bel op en spreek af!!

Peggy Privé
discretie verzekerd. 04490-
-74393 ma tm vr 11-18 u.
Tevens assistente gevr.

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen.
06-320.324.30 (50 et p/m)

Eigenlijk is
Porno

schandalig weet je. Je hoeft
maar te draaien om het te

horen...om mee te doen, en
kennis te maken.

06-320.320.51 (50 et p/m)
Dacht je dat ze op de

Sex box
over huiswerk zouden

praten... Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

sdres
06-320.322.22 (50 et p/m)

Sexsuprisebox
Waar je de onverwachte

afspraken versiert, waar ze
op de andere boxen alleen

over praten. Ook paren.
06-320.327.28 (50 et p/m)

De jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

fineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 (50 et p/m)

Wip in Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart

06-320.324.60 (50 et p/m)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 et p/m)

Direct snel sex-contact!
50cpm S.E.X.-afspreek-lijn!
06-320.320.55

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

Escort Service Sexy
045-459597

vanaf 14.00 uur.
Nieuw Escort Service
Play Girl va. 14.00 uur
045-352428.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

Man
Connection
06-320.324.14

Men meet Men 50 ct.p.m.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Voor paren, bi, sm en ...
Erotische-Afsprakenlijn

06-320.325.80
Relax-afspraken met

lekkere dames
tippel-box

(50cpm) 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 heerlijke meiden.,socpm

Anita
privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.
18 jaar, donkerblond, slank
figuur, lief, verwend graag

heren op
06-320.325.12 '50 et p/m

~Bij
Box-doosje

spreek je af als je van
afwisseling houdt!

06-320.325.13 - 50 et p/m
Verandering van spijs doet

eten!!

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'OFoon

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
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.11 ... Harry'sGay 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!

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

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Oei..opwindend
al die mannen

die naar me
luisteren!

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

-320*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

Nieuwe meisjes aanw. zat.
en

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

Club
2000

Rijksweg Noord 22a
Geleen Tel. 04490-42315.

Wij beroven jou van je
sexuele emoties!! Je blijft
leeg en berooid achter en
lopen is bijna niet meer
mogelijk!! Bel de

stort in
mekaarlijn

06-320.322.77 - 50 cpm

Heb jij een sexverhaal te
biechten? Doe het niet op
tape!! Doe het live!! Veel
spannender!! En .... direkt

reaktieü
sex biechtbox
06-320.325.14-50 cpm

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

06-320.330.60
Kandra

en Natasja, tot 3.00 uur. Pri-
vé en escort. Tevens

meisje gevr. 045-228975.

Nieuw
Wij zijn dag en nacht geop.
met 3 meisjes SM en mas-
sage. Rijksweg Zuid 1318,

Geleen. 04490-48448.

Nieuw
Sylvia, Elly, Yvonne, Gaby,
"Cinderella" Oude Rijksweg

Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

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

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

(Huis)d leren
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. BOUVIERPUPS m.
stamb. Tel. 045-244867
b.g.g. 258825. Lid NBC.
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES. Graverstr. 24, Kerk-
rade-W. Tel. 045-421767.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. 3 pracht KIPPEN met
haan. Tel. 045-211001.

Te koop BOUVIER, reu, 9
mnd., lief karakter. Tel. 045-
-720120 na 18.00 uur.
Gezocht weggelopen. POOLVOS met blauwe o-
gen tegen beloning terug te
bezorgen. Inl. 045-218710.
Te k. jonge HENNEN met
hele snavel. Moonen, Einig-
hauserweg 4a, Guttecoven.
04490-24401.
Goed TEHUIS gezocht voor
jong Poedeltje en Jonge
Chou Chou. 045-321231.

Bloem & Plant
PERKPLANTEN te k. plm
15 soorten 3 voor ’ 1,-.: Grachtstr. 15, Schin op
Geul. Tel. 04459-1683.

In en om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf

ivoor 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.
BETONKLINKERS, grijs
’17,60 per m2. Creugers
Beton, Economiestr. 46
Hoensbroek. 045-213877.

HuwelijkKe

: (TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
de Cramer 104, Hrl. 751687.
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

mnismaking
"PARTNERS-TRUST".
Huw. relatieburo info. 045-
-210627
Nette man, 48 jr. m. vaste
baan zkt. KOSTHUIS, Ifst.
weduwe of alleenst. Kind gn.
bezw. Regio Sittard/Geleen.
Br.o.nr. B-0733 LD, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
20 mei is er weer een dag-
tocht naar BRUGGE v. al-
leenst. Bel. Huw.-rel.-Buro
"Levensgeluk". 045-211948.

ELDORADO Spaubeek.
04493-4193. Elke woens-
dag Bal zum.Einsamen Her-
zen met Orkest; 10 mei
Bonjour.
Lieve VROUW teleurgesteld
in de mannen zkt. een lieve
eerlijke nette heer met een
klein of groot vermogen, om
samen naar Californië of
Palm-Springs om een
prachtige toekomst op te
bouwen, (geen sex). Br.o.
nr. B-0368 LD, Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te k. komplete BABYKA- Van maandag t/m vrijdag,
MER, eiken, met toebeho- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
ren. ’ 1250,-. Tel. 04498- uw PICCOLO telefonisch
54510, 04490-23738. opgeven. Tel. 045-719966.

Bel de Vakman
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.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Vrijbl.
prijsopg. Tel. 045-316238.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wonen Totaal
Bankstelkussens

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-
ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.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.

Dit is Uniek
Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkussens
bij aankoopvan nieuwe 10 st v.a. ’ 395,-. Ook leveren wij

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen
(neem 2 kussens mee) Grote keuze.

Te gek
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankstel

bij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslist zeer
goede prijzen.

Dit moet U eens hebben gezien
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuwe

meubelen 1-2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit meer
dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen kuip -Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmeubelen

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-toog-
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noemen.
Dit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan 51,
3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open ma/vr.

14-18 u. za/zo 13-18 u. Tel. 09-32-11-717881.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
KOOPJES te k. keuken kast
antiek, eiken tv kast en hal
kast nieuw p.st. ’ 250,-. Tel.
045-720350.
WANDMEUBEL 2.80mlang
2.00 m. hoog. t.e.a.b. kl. licht
noten. Tel. 045-712529
i

Te k. KEUKENBLOK, wit,
met spoelbak en kraan. Tel.
045-751979, na 18.00 uur.

Te k. Oosters TAPIJT
(nieuw) 3x2 mtr. zeer mooi,
goede kwaliteit, pr.n.o.t.k.
045-222269.

Z.g.a.n. BANKSTEL 2-3 zits
grijs/blauw, ’ 600,-. Tel.
045-721268.
I

Radio e.d.
"fë k" STEREOTOREN

merk: Akai, surround sys-

' tem. mcl. CD-speler, vr.pr.
’950,-. Tel. 045-214136.

Computers
Tek. Com. PC I 4 m. oud m.
gar. of te ruil teg. Amiga 500.
Bilderdijkstr. 31 Hrl.

TV/Video
j 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. TV, stereo, teletekst en
afstandsbediening, ITT. Tel.
04490-49578.

Huish. artikelenr
Te koop prima WASMACHI-

i 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.

Kunst en Antiek

* Te k. van particulier antieke■ getorste JACHTSLAAP-, KAMER compl. 045-751758
.Te k. antieke KAST. Tel.

045-727934.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Nieuw nieuw nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen, 045-353489.
Linnen TASSEN met uw re-
klame v.a. ’ 1,98. Nergens
goedkoper! Een landurige
en milieu vriendelijke pro-
motion voor Uw bedrijf en *produkt. Snelle levering. Bel
04498-58465.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Te k. ROLSTOEL van mrt.
'87. Bel 045-311923 tussen
09.00-19.00 uur.
Ignis 290 ltr. DIEPVRIES-
KAST 5 laden met invries-
vak; 4-pits gasstel, na 16.00
uur. 045-224225.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Braderieën/Markten
i—:— .--r

Pinstermaandag
Luikse Markt Linne \

10.00-18.00 uur. Met diverse attracties. Inl. 045-21338

Muziek
Te k. Piano TETSCH, Em-
merich I. eik. 10 jr. oud. i.nw.
st. pr.n.o.t.k. 04490-50314.
Te k. JUKEBOX Rock-Ola,
bwj. 50er jaren, i.z.g.st. Itter-
beek 6, Geleen.
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.

Te koop gevr. lj

Wij kopen GOUD, Zfll
brilj. enz. tegen conti',
geld. Verseveld, Sarolea^80 A Heerlen. 045-71466^
Gevraagd IJSKAST, gas*.
nuis, diepvries en bartl,
meubels. Tel. 045-72559jp
Wij kopen kleuren-tv's 'ff
16 kan., VIDEO'S, VHS 0
defecte, en stereotoref f,
04406-12875. I

tlJ
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Ptt telecom nodigt heel Maastricht en
omstreken uit voor een bezoek

_-_---------i-^—-__»».—-_-. ■_-_-_-----------------------—------------.---^_. -,_---»__________»--------------------------^_____^______________--^ i

En wat voor een bezoek! Op spectaculaire telematica-toepassingen uitproberen en dat alles op eens
wijze kunt u kennis maken met telecommunicatie: wat we manier die nog niet eerder is vertoond! '
er aan hebben, wat we ermee kunnen doen en zelfs wat Voor wie? Voor u, voor iedereen die bij wi'|
het straks gaat worden. blijven. De tentoonstelling 'ptt telecom van dichtbij bekeT

Op een fascinerende manier kijkt vin de ken' mag u absoluut niet missen. De toegang is gratisl
toekomst. Het verborgene wordt zichtbaar gemaakt, zélf want u bent allemaal welkom.* 4'
beeld, tekst en uitleg kantoor van de toekomst telewinkelen, telebankieren telematicastoelen

Op rollende banen staan onderwerpen Sommige telematicatoepassingen en elektronische post In deze futuristisch ogende stoelen kuntL
vermeld en kunt vin één oogopslag al wat zijn vooral geschikt voor het bedrijfs- Hier is de toekomst al begonnen. u alles te weten komen over 'telematica',
te weten komen. Soms stoppen ze en dan leven. Verstuur een live-opname van U kunt boodschappen doen, geld uit- Elke stoel heeft een interaktief beeldschermf
start er een korte diapresentatie over dat uzelf of luister hoe uw getypte tekst geven, berichten versturen en dat alle- waar u informatie naar

_-_. onderwerp. omgezet wordt in maal via het beeldscherm. keus op kunt laten ». II C Jl - f^v^l 9esproken woord. ff\^^l| verschijnen (er is <fA '

1/ \~7r^\^yS interaktievepresentatie bij alle onderwerpen *
meeneme

X^~^__/\^( _^^ Bij elk onderwerp kunt u zelf informatie opvragen met behulp van \ i 1
S**T deroute van een beeldschermen. Door het scherm aan te raken kiest u. Per onderwerp Viditel IliHihol

gesprek iseen beeldscherm gereserveerd voor rolstoelgebruikers. Viditel is een databank. pttw«om

Heeft u zich wellicht ooit ° O __^^__ f~\ U unt er a'ler'e' informa-
afgevraagd welke weg een 1 --:fat-^ {!_s^^y£>sn \ / *'e 'n vinden. Van beurskoersen tot reis-
telefoongesprek aflegt? Hier 1 - .—-^-^■—_ informatie. In deze tentoonstelling kunt "ziet en hoort u het. "»iüiü" ■___■■ ———————. ■k^_____________b zelf uitgebreid in Viditel kijken.

De tentoonstelling 'ptt telecom van dichtbij bekeken' staat op De Griend (naast de Eurohal) en is geopend van 10 mei t/m— 25 juni 1989. Eerste Pinksterdag (14 mei) de gehele dag gesloten, tweede Pinksterdag (15 mei) vanaf 11 uur geopend.-'
Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur, —

zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur. Toegang vrij. 'Kinderen onder de 16 jaar alleen toegang onder begeleiding. '

Ptt telecom van dichtbij
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80 cm breed M A"' I OUwKcK 140 cm breed 150 cm breed
kinderdessins 90 cm breed _w\\ V W ________\ l^^T ook geschikt voor o.a. poplin, keper, chinz,

3
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in naturelkleur f °^ 150 cm breed
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS

16.00 De schermer uit Siena. Ita-
liaans/Franse speelfilm uit 1962 van
Etienne Périer. Met: Stewart Granger,
Sylvia Koscina, Christine Kaufmann
e.a. Thomas Stanwood treedt op als
lijfwacht van Orietta, de verloofde van
Don Carlos. Als blijkt dat Don Carlos
zijn vader heeft vermoord, biedt hij
zijn diensten aan aan het verzet.

17.38 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Nachtmerrie in Beverly Hills.

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

18.30 Autovraagbaak. 8-delige cur-
sus. Afl. 7: Carrosserie. Presentatie:
Marlot Bloemhard, Wim van Dijk, Pim
Vos en Daan van de Wall Bake.

18.55 Dierenmanieren. Presentatie:
Leonie Sazias en Martin Gaus.

19.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Het
anonieme telefoontje. Als blijkt dat de
Tanners gevaar lopen, besluit Alf zich
over te geven aan de Alien Task For-
ce.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Hoogtepunten uit 'Te land, ter

zee en in de lucht. Presentatie: Jack
van Gelder.

21.30 Aktua special: De dubbelgan-
gervan Spandau. Documentaire over
de moord op Rudolf Hess.

22.20 (TT) De fabriek. Samenvatting
van de eerste serie van zes afleverin-
gen, voorafgaande aan een herhaling
van de tweede serie, (herh.)

23.46-23.51 Journaal.

Duitsland 1
/*5 ZDF-info Gesundheit.■°0 Tagesschau und Tagesthe-

i Men.

'23 (TT) Reporter. Serie. Afl. 4: Er-
rfssung. (herh.)
''0 Rekonstruktionen: So ent-
end die Bundesrepublik. Serie. Afl.

Provisorisch, aber gründlich.
l},erh-)
.10 Urnschau.« WISO. (herh.)
jrv. Persoverzicht.
.JO-13.15 Tagesschau.
'Sri!. ** Teletekst-°verzicht-
"oo Tagesschau.

i

15.05 Smha 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: Flip-Flop.

Spelshow voor de jeugd met Claus
Kruesken.

17.15 Tagesschau
17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Die Frau

gegenüber
18.00 Urlaub - nicht nach Katalog.

Serie. Afl.: Die andere Halfte des
Himmels (China).

18.26 Tagesschau.

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

Schnappschuss mit Folgen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Dingsda. Quiz met Fritz Egner.
21.00 Report.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Met:

Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: JR in der Falie.
JR wordt gearresteerd wegens ver-
krachting van Cally Harper en miss
Ellie doet Bobby en Cliff een verras-
send aanbod.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt: Insein der lllusion -Briefe aus der Südsee. Filmexpeditie

naar het eiland Vanuatu in de Zuid-
Pacifische Zee n.a.v. het brievendag-
boek Insein der lllusion van Robert
James Fletcher.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

\ Claus Kruesken en The Boys in 'Spass am Dienstag'.
Rusland 1 -16.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
VS?*8'" en CAI-abonnees:°°r kanalen zie schema exploitant

" = zwart wit programma
* = stereo geluidsweergave

■f® = tweetalig bij stereo-app.

' - teletekst ondertiteling

TELEVISIE
; ***aerland 1: 5. 26. 29 46. 51. 53 en 57

Nederland 2:31, 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.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
lj'^o Schooltelevisie.u'JO Leven... en laten leven, (herh.)
1/^5-16.45 Horizon, (herh.)

■00 Flipper., Amerikaanse jeugdse--6- Afl. 19: Flippers schat. Flipper isr 9etuige van hoe een schatkist ge-
°'en wordt uit het wrak van een ge-

leken Spaans schip.
l/~5 Juke Box.
.|0 Arnold. Amerikaanse jeugdse-
J?' Afl.: Eerste liefde. Willis is tot over
jj

10 oren verliefd en verwaarloost
'? e|re,oor zijn studies.
Un Nieuws.
18ne Tik Tak- Animatieserie, (herh.)
-j?s Dagboek van een clown. 13--s,''9e serie verhalen van Guido
l aes. Afl. 8: De schoolkraaien. Met:

18 n% philips.
,1 a Carlos en Co. Kindermagazine

poppen vertellen wat kinderen
"len weten. Vandaag: Verboden,

lg^aarlijk, verplicht, (herh.)
j' ° Rondomons. Een straatschool

* Brazilië. In het noordoosten van
/azilië trekken heel wat families van
_j6t Platteland naar de stad Recife in

® hoop op een beter bestaan. Maar
ls geen werk en om te overlevenorden de kinderen de straat op ge-uurd om te gaan leuren, auto's was-

r__n' 'js te verkopen, schoenen tel^etsen..."00 Uitzending door derden. Pro-
lg -f^ma van de Groene Omroep.

6
'*s Lotto-winnaars, mededelingen

Programma-overzicht.
Ut

! ■■■■ ■"" ■■■■ ■"■ ■■ '
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Richard nodigt Maria uit
om het weekend met hem door te
brengen. Max wil zijn buurman een
poets bakken.

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: Beuze & Sancho (cabaret).

20.30 Supersense. 7-delige Engelse
documentaire serie over zintuigelijke
waarnemingen bij dieren. Afl. 2: Dat
klinkt natuurlijk.

21.00 Moet kunnen. Populair muzi-
kaal programmamet Vlaamse en Bel-
gische produkties. Presentatie: Gert
Verhulst.

21.45 lemandsland. Informatief toe-
ristisch magazine. Vandaag: de Pro-
vence als hoofdthema en verder nog
informatie uit de wereld van reizen en
toerisme. Presentatie: Herman Cole.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Camera. Magazine voor foto-,

dia-, film- en video-amateurs. Afl. 9.
Presentatie: Marleen Gordts.

23.15 So what? Fragmenten uit het
festival 'Jazz Middelheim 1987': Inter-
national Bob Quintet 11.

23.45-23.50 Coda. Muzikaal moment
in f van Franz Schubert, uitgevoerd
door het Arundo-klarinetkwartet.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Bar-
bara laat Gordon een tijdje alleen. Het
avondje uit van Jamie en Wayne ver-
loopt niet bepaald rimpelloos, even-,
min als dat van Susan en Ted Daw-
son.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

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

Jan van Rompaye de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.10 Uitzending door derden: Pro-
gramma van de Christen-Democrati-
sche Omroep.

21.55-22.25 Sociale zekerheid: Van
dewieg tot het graf, zeven wegwijzers
in het doolhof van de sociale zeker-
heid. Afl. 7 (slot):Recht op zalig niets-
doen - Vakantieen vakantiegeld. Pre-
sentatie: Viona Westra.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Schooltelevisie. Boekenbuis,
lesl.

10.30-11.00 Geef mij maareen boek.
Les 1. '

-11.30 Zoom. Your English Magazine,
les 8.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.20 Skoalle-t.v.: Geakunde.
(gr. 5/6).

14.30-15.00 Ik zoek, ik zoek een kin-
derboek. Les 5.

-17.15 Nieuws voor dovenen slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
-17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Voor Joegoslaven. Afl.: Folklore.
-18.30 De twaalf provincies. Afl. 6:

Gelderland: Verscheidenheid.
-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. Aalscholvers bedrei-
9en visvangst. 2. Nieuwe reddings-
boot Vlieland. 3. Opgravingen Valk-n°f Nijmegen.

21-07 Muziek uit Nederland. Afl. 2.Wout Oosterkamp, bariton en Jean
Antonietti, piano. Liederen van Tonde Leeuw, Rudolf Escher en RobertHeppener.

21 -32 De trein terug van wegge-
weest. Tweedelige documentaireover 150 Jaar Spoorwegen in Neder-
land.

22.17 Spotje Open Universiteit: Car-
rièrekansen voor vrouwen.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 De trein terug van wegge-

weest. Vervolgvan de 2-delige docu-
mentaire over het 25-jarig jubileum
van de Spoorwegen.

23.42-23.47 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Pleunie Touw en Jeroen Krabbe in 'De Fabriek. (Neder-
land 2 - 22.20 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Wie Schwestern... Docu-

mentaire over vrouwen in een Grieks
dorp. (herh.)

14.45 Von Wei mar nach Bonn: So
fing es an... die Gründerjahre der
Bundesrepublik. 3-delige documen-
taire serie in de reeks von Weimar
nach Bonn over de opbloeivan Duits-
land na 1945. Afl. 2: Die Deutschen
richten sich ein.

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

15.55 Heute.

15.58 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Das Ei auf der Mauer.

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

deroman van Peter Conradi. Afl.: Der
Neue aus dem Pütt. Met: Tommi Ohr-
ner, Heidi Keiler, 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 Lö-
bel, Gisela Uhlen e.a. Afl.: Nachtliche
Flucht. (1).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Ohne Frauen

geht hier nichts. Eine Reise durch die
DDR.

20.15 (TT) Die Sport-Reportage. Hal-
ve finale om de DFB-Beker: Borussia
Dortmund - Stuttgart Vfß, vanuit het
Westfalenstadion. Commentaar:
Günter-Peter Ploog. (21.00 uur: Heu-
te-journal).

22.10 ■ Momoko. TV-film met Elisa-
beth Burnett, JakobKrebs, Kazuyoshi
Doi e.a. Als de firma Izumi haar een
baantje in Duitsland aanbiedt, is de
Japanse Momoko dolblij: ze wil na-
melijk graag door Europa reizen en
heeft geen geld. Ze komt echter als
werkster in Düsseldorf terecht en kan
geen kant meer uit...

23.05 Zeugen des Jahrhunderts.
Arme Linsel in gesprek met de schrijf-
ster Hilde Spiel.

00.10-00.15 Heute.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Les 23.

(herh.)
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

31. (herh.)
10.10-11.20 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Mathematik, Tri-

gonometrie, cursus wiskunde. Af. 5.
18.30 Sesamstrasse.

' 19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche. Amusementsse-

rie. Afl. 1. (herh.)

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel - geiseldrama

Gladbeek: Sterben für Recht und
Ordnung?

22.45 Initiativen. Versöhnung statt
Strafe: Die Waage, ein Tater-Opfer-
Ausgleich. Documentaire.

23.00 In Zukunft: Der Bauer ohne
Pflug und Dünger. Documentaire
over alternatieve landbouwmetho-
den.

00.00 Laatste nieuws, aansl.: Musik
zur Nacht: Chanson de Nuit, opus 15
nr.l van Elgar, uitgevoerd door Ma-
rie-Luise Hartmann, viool en Thomas
Leander, piano (eindtijd is niet be-
kend).

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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en39 (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 21

14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba nouba, met:
Les Tripodes en Plastinots. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, gevarieerd informa-
tief programma. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.25
Lotto en Joker. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Actualités a la une.
(herh.). 20.05 Mussolini dans l'intimité,
serie. Afl. 4. Met: Georges C. Scott, Lee
Grant, Mary Elisabeth Mastrantonio

e.a. 20.55 Babel, wetenschappelijk\magazine. Vandaag: Doelwit: de maan. j
22.25 Laatste nieuws en weerbericht. \
23.00-00.40 l'Amant magnifique, Fran-;
se speelfilm uit 1986van Aline Isser-
mann. Met: Isabel Otero, Robin Renuc-
ci, Hippolyte Girardot e.a.

België/Télé 21

19.00 Tribune économique et sociale.
De Patroonsorganisatie. 19.30 Jour-
naal, met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.00Komitas,
Duitse speelfilm uit 1988 van Don As-
karian. Met: Samvel Ovasapian, Onig
Saadetian, Margarita Woskanian e.a.
21.40-22.35 Aux quatre coins coins du
canard, Franse documentaire serie
over de geschiedenis van Franrijk van-
af 1917. Deel 2.

TV 5
16.05 Bréves. Cultuur. 16.10 Sylvie
Des Trois Ormes. Serie. 16.30La cuisi-
ne des Mousquetaires. 16.45 Recréa-
tion. 17.30 Des chiffres et des lettres.
Spel. 18.00 Quidam. Franse tv-film.
19.30 Papier glacé. Vrijetijd. 20.00Ciel
mon Mardi. 21.30 La chance aux chan-
sons. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
Les innocents aux mams sales. Frans
melodrama uit 1974 van Claude Cha-
brol. 00.30-00.45 Apos. Literatuur.

programma'sdinsdag

televisie en radio

Nederland 1
f-00-13.05 Nieuws voor doven en
T^hthorenden.JftV,J'39 James Herriot. Engelse serie.
jT*- Against the odds. Om een nest

te redden moet James per ski
'I°P *eg.[jps Entree. Cultureel magazine ge-
presenteerd doorDoris Baaten. Afl. 8.
flerh.)
'T'3o Journaal.M5Op verhaal komen in de Wes-
ier- Afl.: Vader Jakob. (herh.)NO Dodger, Bonzo en de rest.

Gelige serie over een groep kinde-en in een Londens kindertehuis. Afl.
5(slot). Ronnie probeert Dodger opte
Jjolijken door zijn interesse voor ma-
rines te stimuleren.
~*s De Ducktales. Tekenfilmserie.
?"[■' Agent Dubbel-O-Duck.
?J8 Alex. Tekenfilmserie.
'■38 Pieter Post. 13-delige Engelse
Wpenserie. (herh.)
'■°0 Journaal.J'19 (TT) Ja natuurlijk Extra. Na-
Nserie. Afl. 2.

'52 Cheers. Amerikaanse comedy-
*?rie. Afl.: Airport V. Frasier geeft
rarla een cursus tegen vliegangst en

i^becca ontfermt zich over een ge-
keesd journalist.

Different World. Amerikaanse
*medyserie. Afl.: I've got the muse in
Jje- Freddie hoopt stof voor een op-

i ?el op te doen op het feestje van
P^ayne en Ron, waar de alcohol rij-
klijk vloeit."*3 (TT) Showroom. Opmerkelijk
Jr°9ramma over opmerkelijke men-
Sen (herh.).
.'33 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.

"12 "" Adempauze. Korte impres-
,|e van het najaarsconcert van het

des Heils.
l j 3° Journaal.

■*0 Ander nieuws: De hand aan de
" Ploeg.
iL

" Henk van der Horst pre-
senteert 'Showroom. (Neder-
land 1 - 20.43 uur)

23.10-23.23 "" Opmaat: De orgel-
meesters. Klaas Bolt bespeelt het
Mullerorgel van de Grote Kerk in
Haarlem, (herh.)

Radio 1 radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Echo-Ma-
gazine. 7.15 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 12.06
KRO's Schone Kunsten. 12.55 Me-
ded. t.b.v. land- en tuinb. 13.09
Echo-magazine. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 BORAT,
gespeld 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 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
i (Elk heel uur nws.) 7.04 Radiojour-
i naai. 9.04 De muzikale fruitmand.
j 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel
j eens willen weten. 12.04 Lunchti-

me-magazine. 13.04 Tijdsein.
; 13.30 Als mensen veranderen.
; 13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
| ning. 14.04 De plantage: Soortge-
■ noten; 14.48 De jazzvan Pete Fel-
: leman; 15.04 Het spoor terug;: 15.50 Margraat Dolman; 16.04
■ Ischa; 16.53 Vrije geluiden. 17.04
| De Plantage, met om 17.04 Planta-
| ge magazine; 18.30 Meningen;
| 19.03 Plantage magazine. 20.02-

-" 07.00 Zie Radio1.

Radio 3
: (Elk heel uur nws.) 6.00 VARA's
| Verrukkelijke dinsdag. 6.02 Holland
ï wordt wakker! 9.04 Rigter. 11.04
E Angelique. 12.04 Steen & Been
E 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.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Boden-
spekulant. 09.35 Pixi im Wolkenkuc-
kucksheim. Afl.: Das Feuerzeug. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Heather. 10.50 Teletip Haushalt.
11.00SAT 1 Bliek. 11.05 Gewehre zum
Apachenpass. Amerikaanse western
uit 1966 van William Witney met Ken-
neth Tobey, Audie Murphy, Michael
Burns e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Kim-
ba, der weisse Löwe. Afl.: Gefahrliche
Reise. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der Mann
vom Mars. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Vergebli-
che Mühe. 15.50Teletip Natur. 16.00 ■Pat und Patachon. Afl.: Stramme Re-
servisten/Die Kampfer im Einsatz.
.16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Kung Fu. Afl.: Caine und die Begnadi-
gung. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Space - der
Mensch greift nach den Sternen. Ame-
rikaanse miniserie. Afl. 5. 18.45 SAT 1
Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30 Cannon.
Afl.: Das Kommando der Verlierer.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Special
Squad. Afl.: Die Falie. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Pciknick am Valentinstag.
Australische misdaadfilm uit 1975 van
Peter Weir met Rachel Roberts, Domi-
nic Guard, Helen Morse e.a. 23.30
SAT.I Bliek. 23.40 Die Letzten von Fort
Kandahar. Engelse speelfilm uit 1965
van John Gilling met Ronald Lewis, Oli-
ver Reed, Duncan Lamont e.a. 01.00-
-01.10 Programma-overzicht.

Duitsland 3 SWF
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08.15 Sport treiben - fit bleiben (5).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wisksun-

de. Les 5.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5.
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-

rie. Afl.: Vogelparadies Cabrera.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Das Echo.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Reisewege zur Kunst: Eng-

land: Yorkshire, Brontë-country. Do-
cumentaire over de geboortestreek
van de Brontë-zusters.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
Neun.

21.15 ■ Monsieur Verdoux - Der
Heiratsschwindler von Paris. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1947 van
Charles Chaplin. Met: Charles Cha-
plin, Isobel Elsom, Robert Lewis
e.a. De ex-bankbediende Verdoux
doodt rijke vrouwen om hun geld,
zodat hij zijn gezin kan onderhou-
den. Zijn vrouw en zoon sterven
echter en Verdoux geeft zich aan
de politie over.

23.05 Die Kreuzzüge. 13-delige docu-
mentaire serie. Afl.: Blut in stromen-
den Tranen... Das Massaker von Je-
rusalem.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

SSVC
12.30 For Schools. Videomaths.
12.45 For Schools. Zig Zag. Afl.: The

Greeks: Athena City.
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 Jaffrey's far Eastern
Cookery. Afl.: Malaysia.

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.: Jim Genie.
17.00 Blue Peter. Serie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The Venture.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Spelpro-

gramma.
19.20 Singles. Afl.: Sons and Lovers.
19.45 Brookside. Serie.
20.35 Wildlife on one. Serie. Afl.: Ka-

lahari Bigfoot.
21.05 Behaving Badly. Dramaserie

Afl.: Home Fries.
22.00 News and Weather.
22.35 Film '89. Filmrubriek, gepresen-

teerd door Barry Norman.
23.00-23.50 One Man against the

Mafia. Documentaire over het ware
verhaal rond Mike Russell, politie-
agent in New Jersey.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met haute couturier Frank Govers.
(8.00 Nws.). 9.00 Continu klassiek.
11.00 Concertzaal: Radio Symfo-
nie Orkest 0.1.v. Gaetano Deloque
met piano. 12.15 Nieuwe klassieke
platen 13.00 Nws. 13.02 De klas-
sieke top tien. 13.30 Belcantohum:
Radio Kamer Ork. en ensemble uit
het Groot Omroepkoor. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting. A. Tim Vogler kwartet. B. En-
gels strijkkwartet met hobo. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30 Muziek in vrije tijd. Ensem-
bles van het Creativiteitscentrum
Delft. 19.20 Kamermuziek uit de
Barok. Cynthia Wilson, klavecim-
bel. 20.00 Nieuws. 20.02 Dido &
Aeneas, opera van Purcell. Koor en
Ork. van Academy of teh Begynhof.
21.30 Literama. 22.30 Orgels in
Hanzesteden (12). 23.10-0.00 Ka-
mermuz. Berliner Festwoche 1988.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Halt Rotterdam.
10.00 De wereld zingt Gods lof
10.50 Tekst en uitleg. 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping 13.00 Nws. 13.10 Nederland
en zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord, de theologische etherleer-
gang. 14.00 Leerspiegel: Leerhuis;

14.10 Dagvaardig. 14.30 Oude-
renwijzer. 15.00 Schone wereld
16.00 Op de rand van het recht
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf
18.20 Uitz. van de PSP. 18.30Ver-
tel me wat. 18.40 Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 You're welcome 21.00
Andiamo. 21.30 Van quantum tot
quark. 22.00 De jaren dertig. 22 30-
-23.00 Conflicthantering.

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, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Sjapoo. (6.30, 7.00
Nws., 7.30 Nws. en RVA-ber.) 8.00
Nws. 8.12 NV hoop doet leven.
10.00 Nws. 10.03 Broccoli 11.55
Mediatips 12.00 Limburg 1989
13.00 Nws. 13.10 Muziekboetiek.
14.00 De gewapende man. 17.00

Focus. 17.10 Het Algemeen Be-
lang. 18.00 Nieuws. 18.10 Rock-
ola. 20.00 Lukraak. 22.00 Nws.
22.05 Je weet het maar nooit.
23.30-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00
en 5.30 Nws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief programma.
08.30 California Clan. Amerikaanse

serie, (herh.)
09.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
10.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie, (herh.)
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
11.00 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law. Amerikaanse serie,

(herh.)
11.45 High Mountain Rangers. Ame-

rikaanse serie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL

Spiel. Spelprogramma.
13.10 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.05 Louis und seine ausserirdi-

schen Kohlköpfe. Franse speelfilm,
(herh.)

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

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

Amerikaanse serie. Afl.: Casino Fatal.
(herh.)

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

rie. Afli: Das endgültige Urteil. (herh.)
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Gefahrliche Maskera-
de.

21.05 Crime Story. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Engpass für Claymore.

22.00 RTL aktuell.
22.25 Sexy Folies.
23.00 Horror Express. Engels-

Spaanse speelfilm uit 1962 van Gene
Martin. Met: Christopher Lee, Telly
Savalas, Peter Cushing e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk 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. Popmuziek.
18.00 Eurosport preview.
20.00 Eurosport. Weekoverzicht.
21.00 Tennis uit Ede.
22.30 Badmnton horse trials.
00.00 Motor racing. GP Formule 1 in

Monaco.
01.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky. Sfeerbeel-
den met muziek.

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 Super Sports Night: Soccer

Scène.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Super Sports Night. English

league football.
23.00 NBA Baketball.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
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. Mare Almond.
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.
21.00 MTV Spotlight. Fine Young

Cannibals.
21.30 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck 7 15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9 00Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender 12.30
Presseschau. 13 00 Frischauf
14.05 Schulfunk: Naturund Tech-
nik. Unser Wasser: Gifte aus dem
Wasserhahn. 1425 Musikzeit hei-
te 15.00 Nachtmittagsstudio
16.05 Spotlight. 1705 Oldiekiste
18.00 Regionalnachrichten: BRF-
Aktuell. 18.40-20.00 Musikjournal

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00 Is ja n Ding. 14.00Viva
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell
17.50Sportshop. 18.00Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Rampenlicht; 20.00 Open house;
21.00 LP-Charts; 22 00-0 00 Musik
Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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schoenenb.v.
Nulri. Stationsstraat 224. tel 045-241288
tyaetinijs-l- m -221 ED Itortlt
W 043-210426
Doneert-. -Mpm. totIw
*s Humt. Ut 1 w .eslotea J
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HEERLEN Promenade/Geleenstraat MAASTRICHT Grote Staat SITTARD Molenbeekstraat VENLO Klaasstri*
■ _______

mm,_____________ m !■■■ ————^

REIMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN 'Statenlaan 128,2582GW Den Haag,

Bankrek.nr.: 70.70.70.848.Giro: 324.

Wj Manafl
IBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f
IBRUNNEN 5 en 10 dg 499,-ffLUGANO 7 dg 749.-fIDIANOMARINA 10 dg 1079,1

INICE-MONACO 7enlodg 599,-f
fPARIJS 2,3.4en7dg 139,-fILONDEN 4 dg 449.-1
fBERLIJN 3 en 4 dg 299, fIKOPEIMHAGEN 3 en 4 dg 299,-ffPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-1
"MERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-f
fTORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f
IZELLAMSEE 8 dg 779.- fIVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095. ff WENEN 7 dg 789,-f

fROME-FLORENCE 10 dg 989.-fILOURDES 7 dg 699,-f
IARNSBERG-SAUERLAND sdg 499, fINORMANDIE-LOIRE sdg 499,- ___=______

JIMOORSE FJORDEN Bdg 1289,- /tf&SïSM

wi^ërstrëkKenallt;
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84x 60x 36x
5100 — 109,- 165,-
-7500 - 158,- 240,-

-10100 - 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen
1' hypotheken va. 6,9%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x

10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rente
p.mnd. retische mnd

looptijd
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
i

I Wedden dat u te veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

W// z/)'n er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoperuit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I de proef op de som. Eén 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
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

IlMt" Herenmode
J. KERSTEN ~^*H
De speciaalzaak

bestaat 50 jaar
t/m zaterdag 13 mei

20% _^
FEESTKORTING 1^
* Hemden tot maat 49 en mouwlengte 4. 5. 6en7 op ___\\Y^"

voorraad
* Ook hemden met buikmaten ▼
* Pullovers t/m maat 60
* Enkele pullovers in lengtematen j

J.KERSTEN

Heerlen, Saroleastraat 2 herenm«»de

I Denieuwe
LIJNEN

VANHET
VOORJAAR

______Hr„_m______

_*38*¥v^''Ê'%3 ?

*i^i;: _* £8*"*? -^sP ' '*ï' 'y _""■

üü» _-.

Sporüef 2-delig uni blousonpak
van 100%polyester(Wafelstruc-
tuur). Inklusiel pareimoer-
ketüng. Kleuren: o.a. lavendel. £ "l £*f\
Maten 38/44. voordeelprijs !" J.O»/»''"

Madame Sablene,'Winkelcentrum tLoon,
Homeruspassage9A, 6411 AX Heerlen, tel.: 045-719018.

I 111 I

-1 'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalers

É'Onze
oude auto was helemaal op. We wilden dolgraag

een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij grcfift
CMVBank En noggeen tweedagenlaterkonden we de au

CMVBank iser nietalleenvoorde nieuwe auto. OokvoorHr
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. V.
werken snel,discreeten berekenen een schappelijkerente <ie

_G1

Van 17.00-21.00 uurenzaterdags van9.00-13.00 uur:06-02272*^1
Een voorbeeld? lar

Voor f 12.000,-betaalt u6O maandelijkse termijnen van n. " I g .-- .mMe

ENJ I

\\_\_\__\_W^~m\m\m\mmm\m\m\m\\mm\m_w^^_______________W9U^—m\l^^m^k^__________\

m^__^^m^_^^jo^^^^^£^j^^_j^mjm^^j^^^lm^^_t j l̂^^__^_£^_^^ p
lt

Een goede komfortabele keuken bestaat uit twee zeer belangrijke zaken: dekeuken-
meubelen en de apparatuur diedaarin is ingebouwd. Nog veel te veel keukens o._ voldoen niet aan het gebruikskomfort datervan mocht worden verwacht, omdat de

apparatuur van veelmindere kwaliteit blijkt dan dievan dekeukenmeubelen. Vandaardeze
advertentie. Want met Miele betekent het vervangen van apparaten altijd: verbeteren.
Door de genormeerde afmetingen passen Miele apparaten altijd perfekt in ieder merk » ekeuken. Van afzuigkap tot afwasautomaat, van oven tot diepvrieskast, van koelkast tot ei
kook-, bak- en braadapparatuur en magnetrons, Miele biedt u een overweldigende keus in e
eigenschappen, designs enkleuren. Met altijd een m____________^m__________^a^^^^_t_t^i_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_Ji!zeer lange levensduur op dekoop toe. Vervang en
verbeter daarom tegelijk. Met Miele. Dan nemen f i^J \f l______J
gedane zaken toch nog een goedekeer. kÉBBp^pÉM^lH|MMfl

Miele-Keuken-Centrum -TC-VppC
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")

I ' 'M
Brildragers kunnen nu voordelig dezon tegemoet zien

WW w 9e. a* ___^^^^: % ::;

I --H _WÊmkW_WÊÊÊÊ_i__~ ; _jf||^-H-^--H-_-l I _____________________________ ' 'r UW I HBHHI^HkI ,b__i-8-H_la^__^_É_H___l _■ I I ; , x
U koopt bij Briimij een montuur **■■ Zonneglazen (normale enkel- ■__■ Polaroid zonnebrilvoorhanger Opklapbare Polaroid zonne- i^t 1^F"/\(maakt niet uit welk) en wij zetten M voudige) op sterkte geslepen in uw |^p in bruine of groene uitvoering, ■ g IWff 1 brilvoottianger in bruine of ■ ■ '^"%f 1daarin (normale enkelvoudige) oude montuur als u bij Briimij een en vakkundig voor uop maat Ê Ë _w\ _f groene uitvoering, en vakkundig l^t M j\j fik WWWT~^rm^€T_W^^^_WT_W _\_^\.
zonneglazen van uw sterkte. Jm_M~ "gewone" bril aanschaft. JwM~ gemaakt M Ë *** voor uop maat gemaakt MAf (k_W ___M mJ I ..Ti I tt\

Per paar slechts **^ Per paar slechts *M^ %#f -_&■ ff _J \mmW__W\_m \) (■ SUIüUSJyUCgI Ij
Aanbieding geldig t/m 27 mei a.s.

HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045 - 712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenover Edah), tel. 04490 - 29133. BEEK: In de Makado, ingangOost, J^" . _
tel. 04490 - 76471. MAASTRICHT: Vrijthof 16,tel. 043 - 214480. LOïQl (JOBCI VOOf JG OQ6II. J



LANDGRAAF - De ongeveer
vijftien jongeren van jongeren-
centrum 't Eikske in Schaes-
berg zullen al het geld dat zij
met Pinkpop verdienen in een
pot stoppen. Dat geld is be-
stemd voor het onderkomen in
het nieuwe buurtcentrum. De
jongeren zullen tijdens het

De jongeren van 't Eikske, de
wjjk die de meeste overlast zal
hebben van Pinkpop, zullen in
de toekomst tenminste één
ruimte krijgen in het nieuwe
buurtcentrum. „Als de wethou-
der ons straks op Pinkpop ziet

Pinkpopfestival van 's morgens
vroeg tot laat in de avond wer-
ken bij de garderobe en op de
parkeerplaatsen.

De jongeren willen de ruimten
vooral gebruiken om elkaar te
ontmoeten. Bovendien worden
er allerlei sport- en spelactivitei-
ten georganiseerd.

De massalevissterfte in de vijver
ontstond in het weekeinde van
15 op 16 april. In de daarop vol-
gende weken legden ruim 10.000
vissen het loodje. Waarschijnlijk
door te hoge concentraties cal-
cium en/of sulfaatverbindingen.

De Voerendaalse milieu-ambte-
naren, de provinciale consulent
van het ministerie van Land-
bouw en Visserij, deregionale in-
spectie voor de milieuhygiëne en
de DGD zullen eind deze week
adviezen indienen over de ver-
dere aanpak van het probleem.
Men wil met name voorkomen
dat de infectieziekte botulisme
ontstaat.

thode is dat de gezonde vissen
voorlopig niet geëvacueerd hoe-
ven te worden. Daarom is nog
niet tot volledige drooglegging
besloten."

VOERENDAAL - De Heerlense
brandweer is gisteren begonnen
met het pompen van water uit de
vergiftigde visvijver 't Broek in
Voerendaal. Het collegevan B en
W had daar eerder die dag toe-
stemming toe gegeven. Het is de
bedoeling dater uiteindelijk nog
tot een meter hoogte water in de

vijver overblijft. Dan zal wethou-
der Walter Uitterhoeve in samen-
werking met diverse deskundi-
gen bekijken of de vijver hele-
maal drooggelegd moet worden.
„Als het over een paar dagen
zover is, kijken we naar de mate
van verontreiniging en de hoe-
veelheid kadavers in het reste-
rende water", aldus de wethou-
der: „Het voordeel van deze me-

Commissies vergaderen vanavond over bouw zwemparadijs

Handhaven Terveurdkost meer dan miljoen
Er was niet alleen

'Kunst en kitsch' in kasteel
Hoensbroek. Ook dc toren
waar Bertus Aafjes ooit
woonde was voor deze
gelegenheid opengesteld.
In totaal 400 mensen
toonden daar
belangstelling voor. Dit
jongetje beleefde een
verstild moment temidden
van zoveel historie.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Inbraak
verijdeld

De huidige gebouwen van de rijks-
politie in Amstenrade en Schinnen
worden dan afgestoten, zegt Schut-
telaar. En de verkoop hiervan gaat
naar schatting vijf ton opbrengen.
De opbrengst is volgens hem vol-
doende om de verbouwing van het
voormalige gemeentehuis tot poli-
tiebureau te kunnen bekostigen. De
tekeningen van de verbouwing zijn
al anderhalf jaar geleden gemaakt
en liggen bij het ministerie in Den
Haag.

AMSTENRADE - Hoewel het mi-
nisterie van financiën nog niet defï-
nief akkoord is gegaan, ziet het er
naar uit dat de rijkspolitie van
Schinnen en Onderbanken binnen-
kort kan verhuizen naar het voor-
malige gemeentehuis in Amstenra-
de. Dat zegt adjudant Schuttelaar
van de Schinnense rijkspolitie.

Verhuizing
rijkspolitie

Onderbanken

akken
"rites1?? begon ooit in de jaren

"0 als een weddenschap
kost? en twee boeren. Een zware

toerd een steile helling opge-
fle?i om te zien wie het
'tat was. Binnen de kortste

'272fen was er sprake van een Ne-
tands Kampioenschap, om-

in natuurlijk iedereen dacht

'mr.'ly de sterkste was. Na een
lOOtte in de jaren zestig en ze-

;tig, toen de mensen het druk
l°eg hadden met het hervor-

h van de maatschappij, is de
ITI9 om zich fysiek superieur

K-^hten weer toegenomen. Al-
lr voor de vierde achtereen-
Bende keer wordt daarom in
■ het NK Zakkendragen ge-
lden. Op zondag 9 juliaan-
■Qnde is het zover.

akkert (2)
'n zekere zin is hier sprake

11 gekte. Welke man gaat nou
1 een zak van 100 kilogram
de zwaarste categorie een

■°ies een kilometer lange hel-
-3 beklimmen met een stij-
Ospercentage van 20 (!), oj
'fee vrouw probeert datzelfde
" 25 kilo op de rug? En het
est spectaculaire onderdeel
dan ook nog de estafette

■°-rin de deelnemers elk 250
tTQievretende meters voor
*■ Tekening nemen met 50 kilo
net ruggetje. Enfin, drama-
* wiet gescheurde zakken en
Oeputte atleten. Jaarlijks
"tt dat zon kleine tiendui-
■d nieuwsgierigen.

Enquête

" Er komt een nieuw zwempara-
dijs in Heerlen en Terveurdt in
Hoensbroek blijft (gedeeltelijk)
open. Maar dat betekent dat een
exploitatietekort van het bad
blijft drukken op het gemeentelij-
ke budget.

Dat het nieuwe 35 miljoen gulden
kostende zwemparadijs er komt is
praktisch definitief. De gemeen-
teraad heeft namelijk toestem-
ming gegeven voor de voorberei-
dingsfase. Nu moet de gemeente-
raad nog bepalen waar het para-
dijs moet komen en wat er met de
andere baden moet gebeuren.
Wethouder Zuidgeest wil daartoe
eerst de commissies horen om
daarna een definitief voorstel
voor te leggen aan deraad.

Zwemparadijs

Er zijn drie alternatieven waaruit
gekozen kan worden.

" Sportfondsenbad en Terveurdt
grondig renoveren en laten be-
staan. Dat kost 4,75 miljoen voor
het Sportfondsenbad en 4,15 mil-
joen voor Terveurdt. Jaarlijks zal
de gemeente Heerlen dan 2,1 mil-
joenguldenvoor het in stand hou-
denvan beide baden kwijt zijn.

" Een nieuw groot zwemparadijs
bouwen in gebied In deCramer of
Terworm en beide zwembaden
sluiten en afbreken. De sloop van
het Sportfondsenbad (negen ton)
is te dekken uit de grondop-
brengst. TJe sloop van Terveurdt
kost geld, omdat de sporthal
Apollo eraan vast zit. Als die
sporthal wordt aangepast dan
kost de sloop van het zwembad
4,2 miljoen, als de sporthal nieuw
wordt gebouwd maar liefst zeven
miljoen.

De Socialistiese Partij van Heer-
len heeft inmiddels een enquête
gehouden in Hoensbroek naar het
gebruik van Terveurdt. De uitslag
daarvan wordt morgen aangebo-
den aan het gemeentebestuur van
Heerlen.

HOENSBROEK- „Ik steek wel een
kaars op in de kapel", had kasteel-
heer Kees Roos van Kasteel Hoens-
broek nog tegen Cees van Dronge-
len van Avros Kunst en Kitsch ge-
zegd, toen die zich zorgelijk had uit-
gelaten over de weersgesteldheid
van gisteren. De Avro maakte giste-
ren in het broeierige kasteel opna-
men voor het populaire programma,
dat zich zeven keer per jaar in twee-
ëneenhalf miljoen kijkers mag ver-
heugen.

"De oplegger van een
vrachtwagen die gistermid-
dag rond drie uur wilde
draaien op een parkeer-
plaats bij grensovergang
Bocholtz kantelde plotse-
ling. Dc 13-tonnervervoerde
auto-onderdelen, die voor
een deel tegen een andere
vrachtwagen terecht kwa-
men. Hierbij ontstond lichte
schade.
Het duurde vele uren voor-
dat dc auto-onderdelen per
heftruck op een andere
vrachtauto waren overgela-
den en dc oplegger door een
grote kraan weer in rechte
positie getild was.
Dc oorzaak van het ongeval
is volgens dc politie waar-
schijnlijk een gebroken aan-
drijving van dc bestuurba-
re achteras.
Foto: DRIES LINSSEN

Op het binnenplein van Kasteel
Hoensbroek zitten maandagmiddag
nog zó'n vijftig mensen in de felle
zon op de grachtmuren te wachten.
Al negenhonderd kunst of kitsch-

Maar bekend is al dat van de 154
ondervraagde Terveurdt-bezoe-
kers er 100 vinden dat het zwem-
bad moet blijven; 134 denken dat
als er in Heerlen een nieuw bad
komt ze daar toch minder vaak
naar toe zullen gaan. „Wat ook van
belang is: nu gaan kinderen uit
Hoensbroek op de fiets of lopend
naar het zwembad, dat kan bij
sluiting van Terveurdt niet meer.
De afstand naar het nieuwe bad is
dan te groot. Al met al denk ik dat
het bad voor de Hoensbroekse ge-
meenschap van belang is en zo-
doende is de Socialistiese Partij
(SP) voor open houden", aldus
SP-raadslid Jan de Wit.

Uitspraak over 14 dagen.

Mr Zeijl, die stelde de zaak heel ern-
stig te vinden, hield niettemin reke-
ning met het feit dat een en ander al
weer lang was geleden. Hij vorderde
twee weken voorwaardelijk met een
jaar proeftijd en een boete van dui-
zend gulden of twintig dagen ver-
vangende hechtenis en een jaaront-
zegging van de rijbevoegdheid met
aftrek van dat gedeelte waarin de
verdachte zijn rijbewijs reeds was
kwijtgeraakt.

De verdachte zou in december 1986
in Heerlen na een aanrijding zijn
doorgereden en bovendien gewei-
gerd hebben mee te werken aan een
bloedproef.

Daar werd de jongeman veroor-
deeld tot twee weken voorwaarde-
lijke celstraf (twee jaar proeftijd),
een boete van 1.500 gulden(ofdertig
dagen vervangende hechtenis) èn
een rijverbod voor een jaar.

Van onze correspondent
DEN BOSCH - Mr J. Zeijl, de pro-
cureur-generaal bij het gerechtshof
in Den Bosch, eiste tegen een 23-ja-
rige Kerkradenaar een lagere straf
dan de rechtbank in Maastricht had
opgelegd.

Lagere straf geëist
tegen Kerkradenaar

Aan gerechtshofin Den Bosch

LANDGRAAF/MAASTRICHT
Door alert optreden van een bewo-
ner van de Tongerseweg heeft deze
een inbraak verijdeld bij zijn buur-
man. Dit heeft bovendien geleid tot
aanhouding van de 26-jarige F.S.
zonder vaste woon- ofverblijfplaats.
De man, voor wie politie van Land-
graaf een opsporingsbevel had uit-
gevaardigd, werd betrapt toen hij
het ruitje van een achterdeur in-
drukte. De bewoner greep hem vast
en er ontstond een worsteling, waar-
bij eerstgenoemde schaafwonden
aan zijnbenen opliep. De vrouw van
de attente buurman alarmeerde de
politie die de dader kon overmees-
teren.

Afdruk Rembrandt-ets opgedoken in Hoensbroek

'Kunst en Kitsch'
in plastic zakken „U ziet toch dat er 'florens' (naar de

Italiaanse stad der schone kunsten)
op staat", probeert de man van de
'Madonna. „Het spijt me", zegt
Bouwman nog eens. De man geeft
een draai aan het schilderij, zijn
vrouw stopt het terug in de plastic
zak.

Hoe later het wordt, hoe meer deex-
perts zich een grapje permiteren.
„Jammie, jammie",roept Bouwman
bij het zienvan een op porcelein ge-
schilderde Madonna met kind.

bezitters hebben dan een ronde ge-
maakt door het slotgebouw. Velen
van hen dromen over de mogelijke
Van Goghs en Rembrandts die zij in
plastic zakken van de Edah, V&D
en aanverwante bedrijven met zich
mee dragen. Sommigen hebben
voorzichtigheidshalve een schilde-
rij al ingepakt in een deken. Als een
soort voorschot op hun bankreke-
ning.

Inmiddels staat het echtpaar met de
op porcelein geschilderde Madonna
bij de Amsterdamse kunsthande-
laar Polak. Die verwijst hen door
naar expert Vecht. Terwijl de niet
klein te krijgen echtgenote in de rij
gaat staan, moet haar man de strijd
opgeven. Gezeten in een hoekje
dept hij met een zakdoek zijn voor-
hoofd. Zij vrouw komt vijf minuten
later verslag uitbrengen: hetis maar
500 gulden waard. Het kitschwerkje
gaat weer terug in de tas. Zij zullen
zich volgende week donderdag-
avond niet op Nederland 2 terug
zien.

emile hollman

In het slotgebouw zitten negen kun-
stexperts klaar om te vertellen uit
welke tijd het voorwerp stamt en of
het veel waard is. Om twee uur
's middags is de grote geluksvogel
alweer vertrokken. Inclusief een
heuse afdruk van een Rembrandt-
ets die in de tijd van de schilder
werd vervaardigd. In een adverten-
tie in een Australisch dagblad wer-
den drie etsjes aangeboden. Niets-
vermoedend van de waarde had de
Nederlandse Australiër de kunst-
werkjes gekocht voor een bedrag
van 240 dollar. Hij kan die ene ets
verpatsen voor 15.000 gulden.

Galeriehouder J. Hoogsteder, de ex-
pert in 17e-eeuwse schilderijen,
heeft nog nauwelijks iemand een il-
lusie ontnomen, of een grijze me-
vrouw in een zomerse bloemetjes-
jurk schuift hem een schilderijtje
onder de neus waarop schuin on-
derin de naam Vincent valt te lezen.

(ADVERTENTIE)

Jubilé de Beauté
Feestelijk jubileumarrangement

Ons 10-jarig jubileumvieren wij graag samen met u. We
doen u hiervoor een bijzonder aantrekkelijk aanbod: een

heledag lang genieten van selecte
schoonheidsbehandelingen diezorgvuldig op uw huidtype

en uw persoonlijke wensen worden afgestemd.
De nieuwstetechnieken en producten zorgen voor een

optimaal en blijvend resultaat. En deontspannende sfeer in
ons luxueuze, vernieuwde interieur, defeestelijke extra's

en de culinaire lunch maken er een
heerlijke vakantiedag van.

Dit arrangement geldt tot en met augustus 1989; de all-in
jubileumprijsbedraagt / 300,-. Belt u even op om een dag
voor uw persoonlijke Feest derSchoonheid te reserveren?

beauty instituut sieben
Parklaan 5 - Schaesberg - Telefoon 045-31 83 82

Hoogsteder lacht. „En nu had u ze-
ker gedacht"... „Nee, nee, nee hoor,
haast de vrouw zich te zeggen. „Het
is wel zo datVan Gogh in zijn begin-
tijd nauwelijks kon schilderen.
Maar dat deedhij nog altijdeen stuk
beter dan wat ik hier zie. Het spijt
me." Met een gezicht van 'ik wilde
het alleen maar even zeker weten',
druipt de bloemetjesjurk af.

Nachtegaal (2)
Oer» 671 woordvoerster van de
■""en eente Brunssum liet giste-
aill U;e£e7l dat de Nachtegalen
_y

en hier kunnen verpozen,
Lnneer ze ergens op de plan-
Ziir, ".°9en staan. Zoals bekend
der i

fcnaPen en hun begelei-
Kr etterliJk wild van Lim-
■?de en ver^even ze in het ver-
te r

n a' VQker in Brunssum om
krQ?ncerteren voor een habbe-

Foof.71 gratis dak boven het
le / en een hap voedsel: dat is
|V 'fpenprestatie van de Poolse
tl c£tegalen, wanneer zij deze
bj. ergens in de Oostelijke
Ce j?n£t*''eek op het podium mo-Ly, klimmen. Wat wil het ge-
be ' e knapen van het wereld-
Pfc ri

eTnc*e koor uit Poznan zijn
k doortocht na een concert in
r^ussel en willen nog een poos
L *?lmburg blijven. Voor gratis
j,e^erdak en ditovoedsel is men
L eid een concert te geven,
h 0 ar 'ot op heden heeft zich

» niemand gemeld met eenrr9eHjk verzoek.

Nachtegaal

IMaar de nostalgie zit 'm in
jT detail. Wat dacht u van Ju-
ff*'e Kierkels en Nico Koen-
F*> het eerste zakkendrager-
r^'paar. Onlangs traden ze in
TJastricht in het huwelijk. De
Pe9orie 'mixed dubbel' ligt
P°r het grijpen. Johnen Miene-F Starmans zijn zelfs al een
ppje verder. Mieneke bracht
f bic ter wereld en dat wordt
P. ongetwijfeld krachtige
fr ld. En tenslotte helemaal dol
Pn ze in het Brabantse Haps.
g t-Wee meest begeerde vrijge-
r "**i uit dat dorphadden vori-
f keer teveel alcohol op om de
ro^f' 1 te kunnen halen. Na ge-r^ost te zijn doorzo ongeveer 40
V^üioelijke sttpportsters heb-
Pl.2e zich 'hoofdzakkelijk' met[~ lnen bezig gehouden. Bent u
r- °-ls deze ware liefhebbers be-
r*n van het zakkendraagvi-
r 5(vergeleken bij andere ziek-
f* volstrekt onschuldig!) dan
Lnt ook u een inschrijfformu-
rr 0-anvragen bij Pierre Ham-
\!£kers, Mesweg 35 Eys, @

£*51 - 1789. Een flinke biceps-
[ av<xng strekt tot aanbeveling.

akkert (3)

"ie deelnemers, wat zijn dat
""oor mensen? Welnu, de boe-
l2oons zijn schaars gewor-
ri. al won het gelegenheids-
lrn van de Vier Hoave vorig
Fr de estafette met inder-
-I°d...boerenzoons in de gele-
Ten. Nee, de dappere Einzel-
n9er moeten het nu al jaren
'nern.en tegen de spierbundels

*n allerlei sport- en fitness-

akkert (3)

Inmiddels is de laatste groep losge-
laten in het slotgebouw. In het klei-
ne kamertje waar de heren experts
Laurentius, Hoogsteder en Bouw-
man zitten loopt het storm. Het is
bloedheet. De kasteelheer heeft veel
waar voor zijn kaars gekregen.
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HEERLEN — Het in stand houden van zwembad Terveurdt in
Hoensbroek als in Heerlen een nieuw zwemparadijs gebouwd
wordt, kost meer dan één miljoen gulden.Een eenvoudige aan-
passing kost namelijk al 1.241.491 gulden. Als alleen het bin-
nenbad van Terveurdt zou openblijven, dan kost dat 994.142
gulden. Dat is door de gemeente Heerlen berekend. Vandaag
komt de bouw van het nieuwe Heerlense zwemparadijs en de
wankele toekomst van de beide bestaande zwembaden aan de
orde in een gezamenlijke vergadering van de commissies Wel-
zijn en Financiën van de gemeente Heerlen.

Visvijver wordt
bijna leeg gepompt

Voerendaal wacht nog met drooglegging

Werken bij Pinkpop
voor buurtcentrum

Jongeren van 't Eikske actief

Hij houdt er ernstig rekening
mee dat zij straks bij de wethou-
der moeten aankloppen voor
een financiële bijdrage. Want de
verwachting is dat een ruimte te
klein zal zijn. Nu nog huizen de
jongeren in het scoutingge-
bouw, maar dat is volgens Van
de Berg veel te klein.

werken dan kan hij in ieder ge-
val niet zeggen dat wij steeds
om geld komen vragen zonder
dat wij daarvoor de handen uit
de mouwen steken", zegt Jan
van de Berg namens jongeren-
centrum 't Eikske.



Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel onverwacht is op 5 mei 1989 van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna Maria Catharina
Bindels

weduwe van

Jacques Remigius Heiligers
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 79 jaar.
Zij wenste in stilte, na de uitvaartdienst in de paro-
chiekerk St.-Gertrudis te Wijlre, te worden gecre-
meerd.

In dankbare herinnering:
Maastricht: M. v.d. Hart-heiligers

M. v.d. Hart
Jacques
Sandra en Henk

Wijlre: M. Beckers-Heiligers
J. Beckers
Jaqueline en John
Fran?ois

Wijlre: Y. deCroon-Heiligers
F. de Croon
Patrick en Ester

Hotel-café-restaurant
Heiligers

zal vanaf dinsdag 9 mei weer open staan voor zijn
gasten.

t
Met grote droefheid delen wij u mede dat in het zie-
kenhuis te Sittard vrij onverwacht is overleden,
onze. goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Arnold Vola
weduwnaar van

Corrie Schmeits
levensgezel van

Netje Delil
Hij werd 65 jaar.

Bom: Netje Delil
Echt: Hub en Rosie Vola-Cürvers
Bom: Truus en Ger Meisters-Vola

Heerlen: Til en Jos v.d. Straeten-Vola
Buchten: Armelies en Har Cox-Vola

zijn kleinkinderen
Familie Vola
Familie Schmeits
Familie Delil

612IJJ Bom, 7 mei 1989
Bartholemeusstraat 12
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 11 mei
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Marti-
nus te Bom.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.00 uur in dekerk.
In de avondmis van woensdag 10 mei as. om 19.00
uur zullen wij vader bijzonder gedenken in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard; bezoek van 17.30tot 19.00
uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen, gelieve dan deze adverten-
tie als zodanig te beschouwen.

t
Met verdriet delen wij u mee, dat geheel onver-
wacht is overleden

Gerardus Joannes
(Sjra) Houwen
geborente Roermond 8-10-1907
overleden te Klimmen 7-5-1989

echtgenoot van

Ger Gmelig z.n. Meijling
weduwnaar van

Wies Destrée
Klimmen: Ger Houwen-Gmelig

Uden: Tine en Theo Kutten-Houwen
Nijmegen:.Peter en Adrie

Houwen-Claassen
Cadier en Keer: Rini Houwen

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Reuver: An Houwen
Roermond' Sjeng Bremmers

Zuid Afrika: Jet Houwen-SmeetsZuid-Afrika. Luuk en Frances
T nntprpn Meijling-van der Meulenl_unteren. Henk en Joke

Tfr,.. <niA .. Gmelig Meijling-de Schipperü-pe (uiaj. Rjek en wim
Voorbure Kortenscheijl-Meijling
voorDurg. Suus Meijling

Grubbenweg 4, 7 mei 1989
6343 CB Klimmen
De plechtige eucharistievieringzal gehouden wor-
den op donderdag 11 mei om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Klimmen, waarna
om 13.30 uur de crematie zal plaatsvinden te Heer-
len, Imstenraderweg (afslag "De Beitel" van de
autosnelweg Heerlen/Kerkrade).
Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.30 uur in de
kerk bij de hoofdingang.
De avondwake zal gehoudenworden op woensdag
10 mei om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Sjra ligt opgebaard op Grubbenweg 4. Zij die af-
scheid willen nemen, zijn daar na de avondwake
welkom.
In plaats van bloemen graag een bijdrage ten gun-
ste van de Nederlandse Stichting voor Leprabe-
strijding te Schinnen, postgiro 73050.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, wor-
den verzocht deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik iedereenvan harte be-
dankenvoor de blijken van medeleven bij de
ziekte, het overlijden en de crematievan mijn
geliefde echtgenote

Rika Vaes-v.d. Heuvel
B. Vaes

Landgraaf, 6 mei 1989
Paganinipassage 28

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 13 mei as., 's avonds om 19.00 uur, in de
St.-Michaelparochie, Eikske.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van mevrouw

Anna Hermine
Coenjaerts-Hoffmann

moet staan de avondmis niet om 19.00 uur
maar om 18.30 uur

f
Matty Niël

componist
is overleden op 7 mei 1989 te Sittard in de ouderdomvan 70 jaar.
Hij was leerling van Anton Webern en studeerde bij Henk Badings, Wil-
lem Pijper, Olivier Messiaen.
Hij overleed na weken ziekte in volle bewustzijn in de Heer.
Aan een werkzaam en rijk leven kwam een einde.
Hij nam helder van geest afscheidvan ons.
Helder van geest wilde hij overgaan van het hier en nu, naar het volgende
hierna.
Hij leerde ons leven, dus ook sterven.
We missen hem.

Maastricht: Lily Joordens-Niël en kinderen
Spa (België): Ger enLies Niël-Leufkens en kinderen

Long Beach (USA): Mieke en John Swart-Niël en kind
Maastricht, 7 mei 1989
Corr.adres: Ambyerstraat Zuid 113, 6225 AF Maastricht
De eucharistieviering vindt plaats in de basiliek O.L. Vrouw Sterre der
Zee te Maastricht op vrijdag 12 mei a.s. om 11.30 uur.
Hij wordt begraven op de begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de basiliek.
Avondmis donderdag a.s. om 18.30 uur, gevolgd door rozenkransgebed in
voornoemde basiliek.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Sassen, St. Maartens-
laan 44-48 Wyck-Maastricht. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

tChristine Zillekens,
78 jaar, weduwe van

Bernardus Ragas, Pa-
rallelweg 5, 6074 BV
Melick. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden woens-
dag 10 mei om 10.30uur
in de parochiekerk van
de H. Andreas te Me-
lick.

t Maria Theunissen,
77 jaar, weduwe van

Wilhelmus Claessen,
Kon. Wilhelminalaan
121, 6071 EM Swalmen.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden donderdag 11
mei om 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk te
Swalmen.

tAntonetta Ko-
ninckx, 77 jaar, we-

duwe van Christoffel
Bours. Corr.adres: De
Lange Beemdens -11,
6019 CP Wessem. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden donderdag 11
mei om 10.30 uur in de
St. Medarduskerk te

I t
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Niemand weet hoeveel je hebt geleden.
Niemand weet hoeveel je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn levensge-
zel, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Paul Stevelmans
weduwnaar van

Anna Ridderbeks
levensgezel van

Elisa Boosten
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 78-jarige leeftijd.

Schimmert: Elisa Boosten
Familie Stevelmans
Familie Ridderbeks
Familie Boosten

6333 AK Schimmert, 7 mei 1989
Klein Haasdal 44
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 11 mei as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Remigius te Schimmert, waarna de
begrafenis op de begraafplaats, aan deKampstraat,
te Heerlerheide.
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 woensdag 10 mei
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek van 17.30 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t Maria Francot, 76 jaar, weduwe van Bair Seve-
nich, Borneostraat 19, 6045 VV Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden don-
derdag 11 mei om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te
Roermond.

tHenk Markgraaf, oud 64 jaar, echtgenoot van
Annie van der Putten. 6231 HN Meerssen, Past.

A. Somyasingel 123. De eucharistieviering zal
plaatsvinden woensdag 10 mei om 10.30 uur in de
parochiekerk van St.-Joseph Arbeider te Meerssen.
Er is geen condoleren.

tJeanette Willems, oud 73 jaar, echtgenote van
wijlen Eugène van Laar. Mheer. Corr.adres: Stal-

lestraat 13, 6261 NC Mheer. De eucharistieviering
zal plaatsvinden op woensdag 10 mei om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Lambertus te Mheer.
Er is geen condoleren.

tWim van Spanje, oud 75 jaar, echtgenoot van
Jeanne Lazarus. 6222 SP Maastricht, Kasteel

Rimburglaan 57. Eucharistieviering in de parochie-
kerk van St.-Antonius van Padua te Nazareth-
Maastricht, op woensdag 10 mei om 13.30 uur.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tMaria Beckers, oud 88 jaar. Maastricht. Corr.a-
dres: Luikerweg 12, 6212 EV Maastricht. De uit-

vaartdienst is heden, dinsdag 9 mei, om 11.30uur in
de St.-Lambertuskapel, Victor de Stuersstraat 17,
Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de ka-
pel.

tJosephina de Crau, oud 88 jaar, weduwe van
Paul Nijst. Maastricht, verpleegkliniek „Kleva-

rie". De uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 11 mei om 11.00 uur in de St.-Theresia-
kerk, Torigerseweg te Maastricht. Er is geen condo-
leren. *
tPie Costongs, oud 81 jaar. Maastricht. Corr.a-

dres: Vogelzang 7, 6229 VM Heugem-Maastricht.
De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 10
mei om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Mi-
chael te Heugem. Er is geen condoleren.

tAntonius Tijssens, oud 79 jaar, echtgenootvan
wijlen Gertruda Corsius. Maastricht. Kard. Van

Rossumstraat 21. Corr.adres: Heerderweg 74C,
6224 LH Maastricht. De uitvaartdienst zal worden
gehouden op woensdag 10 mei om 10.00 uur in de
parochiekerk van Don Bosco te Akerpoort-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar vod
het vele goede dat wij van haar mochten ontval)
gen, delen wij u mede dat heden van ons is heeng'
gaan, voorzien van de h. sacramenten, na een 1$
devolle verzorging in bejaardentehuis Op den T"
ren, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmf**
der, grootmoeder, overgrootmoeder, tante en nicl»

Maria Elisabeth
Merx-Leerssen

weduwe van

Arnoldus Hubertus Merx
in de gezegende ouderdom van 91 jaar.

In dankbare herinnering:
Hulsberg: W. Merx

M. Merx-Jaminon
Hulsberg: A. Merx

E. Merx-Meertens
Maasmechelen: tJ. Notermans-Merx

J. Notermans
Nuth: L. Merx

S. Merx-Bormans
De kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Leerssen
Familie Merx

Nuth, 8 mei 1989
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Helle 4, 6361 GH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben «
donderdag 12mei om 11.00 uur in de St. Bavokel
te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraJ
plaats Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoll
ren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de kap*
van huize Op den Toren te Nuth.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers va*
de Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks va*
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ëe
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.L_i_"_---ii"_"_i-^«___^

■ —Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deeln'
ming ons betoond bij het overlijden, de uitvaa^dienst en de crematie van mijn lieveman, onze Ü'
ve vader en opa

Otto Hettrich
echtgenoot van

Anna Maria Coerver
betuigen wij u onze oprechte dank.

A.M. Hettrich-Coerver
kinderen en kleinkinderen

Heerlerheide, mei 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden"I
zaterdag 13 mci as. om 19.00 uur in de St.-Corn«
liuskerk te Heerlerheide.

— ■̂B_____________________________«^

Wij ontvingen het droevige bericht van W
overlijden van de zeereerwaarde heer

A.A.R.H. Corbey
emeritus pastoor van onze parochie

waar hem als bouwpastoor, tevens 28 jaar d
geestelijke verzorging was toevertrouwd.

Het kerkbestuur H. Pius *Molenberg-Heerlen

SEOEL - De Zuidkoreaanse
autoriteiten hebben gisteren
een van de belangrijkste opposi-
tieleiders, Lee Chang-Bok, gear-
resteerd. Hij wordt beschuldigd
van schending van de nationale
veiligheidswet en het organise-
ren van illegale demonstraties.

De Zuidkoreaanse regering be-
schouwt die verklaring als
steunbetuiging aan het Noord-
koreaanse verlangen dat de
Amerikaanse troepen uit Zuid-
Korea worden teruggetrokken.

Oppositieleider
Z-Korea opgepakt

stellen van de verklaring van
Chunminyon, die de alliantie bi)
haar oprichting in januari afleg-
de.

Bevrijders Zuid-Limburg
komen nog maar één keer

In september 'jubileum-bezoek aan deze regio

De 51-jarige Lee Chang-Bok is
een van de voorzitters van de
Nationale Democratische Al-
liantie, een invloedrijke dissi-
dentenbeweging. Hij wordt er-
van verdacht een belangrijke rol
te hebben gespeeld bij het op-

Lee zou ook zes miljoen won
(circa 17.000 gulden) hebben
verschaft om aan te zetten tot ar-
beidsonrust bij de zware indu-
strie van Hyundai, waar eerder
dit jaar werd gestaakt. De Zuid-
koreaanse wet verbiedt inmen-
ging van derden bij arbeidsge-
schillen.KERKRADE/MAASTRICHT - In september ontvangt een aantal

Limburgse plaatsen, in het kader van 45 jaarbevrijding, nog éénmaal
de dertigste infanterie-divisie van het Amerikaanse legeronderdeel
Old Hickory. Het programma voor het gezelschap van tweehonderd
oorlogsveteranen is zeer uitgebreid. De steden Maastricht, Heerlen,
Valkenburg en Kerkrade lichtten deze week al een tipje van de sluier
op.

" Legervoertuigen van de Old Hickory bij een eerder bezoek aan Maastricht.
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Zaterdag 16 september begint met
een eucharistieviering in de OL
Vrouwe Basiliek. Met een 35-tal
oude legervoertuigen gaat het gezel-
schap daarna in een optocht door de
Limburgse hoofdstad. In de mid-
daguren maken de 'bevrijders' een
tocht langs onder meer Eysden,
Mesch en Beek. Het eindpunt van
die dag is Valkenburg. Daar wordt
op het gazon van de St Pieter een
monument onthuld.

Voorzitter Wiel Buck van de Oranje-
vereniging Kerkrade, die bij de or-
ganisatie is betrokken, ziet dit be-
zoek als een afscheid: „De gemid-
delde leeftijd van de veteranen ligt
rond de zeventig jaar. Bij het kader
van officieren kan je het gemiddel-
de van tachtig jaarnemen. Vijf jaar
geleden namen nog meer dan 400
Amerikaanse oorlogsveteranen deel
aan de vermoeiende trip naar Euro-
pa. Dat aantal is geslonken tot twee-
honderd en gezien de leeftijd kan je
het niet meer verlangen, om in 1994
nog eens een groot programma op te
zetten.
Woordvoerder Van Leif van de
VW-Maastricht deelde de grote lijn
van het programma mee. Op vrijdag
4 september vertrekt de 30ste infan-
terie-divisie vanuit de Verenigde
Staten per vliegtuig naar het Euro-
pese vasteland. Op 5 september
worden de oorlogsveteranen in Am-
sterdam opgewacht. Daar staan
bussen gereed, die het gezelschap
naar Normandië vervoeren. Tussen-
door wordt ook Doornik nog be-
zocht. Tot 11 september doorkruist
het gezelschap Noord-Frankrijk en
delen van België en daarna eindigt
de tocht in Zuid-Limburg.

die dag veel Limburgse gezinnen
bezocht, waar de Amerikaanse sol-
daten in 1944 als helden werden bin-
nengehaald.
Het Limburgse oorlogskerkhof in
Margraten wordt op 14 september
bezocht. Op die dagarriveert ook de
bevrijdingsfakkel, die door 'Atle-
tiekvereniging 34' lopend vanuit
Normandië wordt gebracht, 's
Avonds om 21.00 uur begint op het
Vrijthof een ceremonie. Vlak daar-
na nemen 23 Maastrichtse korpsen
deel aan marswedstrijden op het
Vrijthof. Op die dag worden de
voormalige VS-soldaten ook op het
stadshuis van Maastricht ontvan-
gen. De directeuren van twee Limb^1?.

se ondernemingen, Addmetal 'Venlo en Herumetal in Tegele£
schetsen op het symposium hun e
varingen op automatiserings^
bied. .
Het symposium is een initiatiefv^,
de leerstoel Bestuurlijke Inform*
tica, de Rijksuniversiteit LimbuJ*'
het Liof en de Open Universiteit-

I

500 bruidsjaponnen
en 200 kostuums
r> n f **

W V
BRUIDSMIS PEREBOOM

HEERLEN
Oranje Nassaustr. 27,

vs?» tel. 045-71231

presenteert de resultaten nog &
zelfde avond. Verder verstrekt \\
computer een persoonlijk ad^1

aan de deelnemers.

Automatisering wordt ook voor
deze ondernemingen steeds inte-
ressanter. Door technische ontwik-
kelingen worden bepaalde automa-
tiseringsnormen ook toepasbaar in
kleinere ondernemingen. Boven-
dien zijn computers en standaard-
programma's goedkoper gewor-
den. „Voor sommige bedrijven is
het echter beter dat ze nog niet
automatiseren, dat zou veel schade
kunnen aanrichten," aldus prof.
Mulder. Mulder is in Maastricht
hoogleraar in de Bestuurlijke In-
formatiekunde en in Heerlen advi-
seur bij het Apple Centre. Mulder
houdt tijdens het symposium een
enquête onder de deelnemers en

ROERMOND - Voor kleine onder-
nemingen kunnen de risico's die
gepaard gaan met automatisering
groter zijn dan de investeringen.
Het midden- en kleinbedrijf kan
maar voor een deel gebruik maken
van de theorie en ervaring bij gro-
tere bedrijven. Dat zegt prof. Theo
Mulder, een van de inleiders op een
30 mei te houden symposium in de
Oranjerie in Roermond over auto-
matisering in de bedrijfsvoering
van het midden- en kleinbedrijf.
De bijeenkomst is bedoeld voor het
management van middelgrote en
kleine bedrijven in Limburg.

Groots
Het programma in deze contreien
wordt groots opgezet. Diverse comi-
tés van allerlei pluimages hebben
het programma al nagenoeg vol-
tooid. Op 12 september wijkt de
Old-Hickory-divisie vanuit stand-
plaats Maastricht uit naar het Belgi-
sche Aubel en Henri-Chapel, waar
diverse ceremonies plaatsvinden.
Op 13 september is de zogenaamde
vrije dag. Volgens de organisatoren
Van Leif en Wiel Buck worden op

Heerlen
Heerlen staat op 17 september in het
teken van de bevrijding. Een
woordvoerder van de gemeente be-
vestigde dat deze week het concept-
programma gereed is gekomen.
Omdat om 9.15 uur nog een ceremo-
nie in Margraten plaatsvindt, wor-
den de Old-Hickory's pas tussen
11.30 uur en 12.00 uurverwacht voor
een groot ontbijt in het centrum van
Heerlen. Rondom de schouwburg
worden grote tenten opgesteld. Om

mis in het kerkje aan de Akerstraat
en daarna volgt een ontvangst op
het gemeentehuis. Het afsluitend
programma in de schouwburg is
nog niet rond.

Kerkrade
Voorzitter Wiel Buck van Oranje-
vereniging Kerkrade („wij worden
versterkt met enkele particuliere
personen uit Kerkrade, die mede de
organisatie dragen") kan op 26 mei,
als de kwartiermakers van de Old-
Hickory divisie naar Nederland ko-

men, het definitieve programma
voor maandag 18 september 1989
bekend maken. De bevrijders van
Zuid-Limburg worden omstreeks
10.30 bij het abdijcomplex van Rol-
ducverwacht. Op een steenworp af-
stand van de Duitse grens vindt
daarom 11.00 uur een herdenkings-
dienst plaats.
Na de feestelijke lunch worden di-
verse punten in Kerkrade bezocht,
die in 1944 brandhaarden waren.
Om 17.30 uur ontvangen burge-
meester Jan Mans en zijn vier wet-
houders de Amerikanen op het
stadshuis. De feestavond wordt ge-

houden in het Hubertushuis en be-
gint om 20.00 uur. Zang en dans vor-
men de voornaamste ingrediënten
va het programma.

Op 19 en 20 september bezoeken de
voormalige infanteristen de Arden-
nen, waar de Amerikanen nog veel
weerstand van de nazi's ondervon-
den aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog. 21 september is een
vrije dag die wordt afgesloten met
een afscheidsdiner, omdat de Old-
Hickory divisie op 22 september -voor het merendeel voorgoed -
huiswaarts keert.

14.30 is een zogenaamde gedachten-

'Automatisering
riskant voor

kleine bedrijven'

Symposium in Oranjerie te Roermoti
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MAASTRICHT - Naast de (verwachte) aanloopverliezen op
met name de congressen, kampt het MECC ook nog met een
verlies dat werd geleden op de Eurohal, de 'voorganger' vanhet MECC. Volgens directeur Stapel is het MECC daardoormet een extra kostenpost van ’ 1,5 miljoen opgescheept. Datbedrag zal nog twee jaar in de cijfers van het MECC een nega-tieve uitwerking hebben. Stapel: „Het startpuntvan het MECC
was niet zofantastisch. De omzet van de Eurohal was de laatstejaren al gedaald."

Eurohal kost MECC 1,5miljoen extra
Verlies 'voorganger' werkt nog twee jaar door

Vervolg van pagina 1
UTRECHT - AbvaKabo-be-
stuurder A. Wirtz spreekt van
een 'fantastische' uitspraak.
„We hadden veel verdergaan-
de beperkingen verwacht. Nu
kunnen we gewoon doorgaan
met actievoeren. En de bereid-
heid daartoe blijft zeker nog
weken bestaan," aldus Wirtz.
Er vindt volgens hem nog
overleg plaats over andere ac-
tievormen. Wirtz: „Dat zijn in
ieder geval harde acties, zoals
het platleggen van keukens en
laboratoria."

H. van der Wilk van het LP/CP is
niet tevreden en niet ontevreden.
„De uitspraak beantwoordt niet he-
lemaal aan onze eis, namelijk het
stopzetten van alle acties. Maar de
rechter heeft de acties wel sterk ge-
limiteerd. Of we in beroep gaan we-
ten we nog niet. We stappen in ieder
geval wel weer naar de rechter als
de bonden zich niet houden aan het
vonnis. We houden de acties dan
ook scherp in de gaten," aldus Van
der Wilk.

AbvaKabo:
'uitspraak

fantastisch'
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Bejaardenoorden

Van onze verslaggever

Niettemin verwacht de MECC-di-
recteur dat het congrescentrum in
de nieuwbouwwijk Randwyck be-
ginjaren '90 uit de exploitatieverlie-
zen zal komen, rekening houdend
met de bijdrage van de gemeente
Maastricht. Door de 'erfenis' van de
Eurohal duurt het, aldus Stapel,
twee jaar langer om de rode cijfers
weg te werken.

tar ecteur staPel: ,JBegin jaren negentig uit de exploi-
V " Foto: WIDDERSHOVEN

zen, omdat die financieel gezien het
meest aantrekkelijk zijn. Op dit mo-
ment zijn er jaarlijks 7 tot 8 beurzen
en dat moeten er 18 worden. Onder-
tussen vinden in het MECC ook al-
lerlei andere evenementen plaats,
variërend van een vlooienmarkt tot
een (pop)concert. Dat wil volgens
de directie echter niet zeggen dat de
congressen minder belangrijk zijn
geworden. PR-medewerker Hus-
tinx vindt dat aardig passen bij het
karakter van het ’ 180 miljoen kos-
tende complex. „We trekken hier-
mee een gigantisch publiek. Het
MECC is multi-functioneel en daar
past ook een motorsportevenement
in. Bovendien, een concert van Le-
vel 42 is weer van een heel ander ni-
veau dan dat van Julio Iglesias,"
weerlegt Hustinx de kritiek.

Dit jaar zal bij de drie activiteiten
van het MECC (congressen, beurzen
en andere evenementen) het aantal
bezoekers toenemen. Vooral wat de
congressen betreft, zijn er hoge ver-
wachtingen. Het aantal bijeenkom-
sten in het congrescentrum zal ten
opzichtevan vorig jaarmet ruim 100
toenemen tot 350. „Het gaat hart-
stikke goed. We staan met congres-
sen redelijk vooraan, kijk maar naar
het PEN-congres dat deze week de
aandacht trekt. Het effect voor
Maastricht is behoorlijk groot," zegt
directeur Stapel.

Werkloze naar Ghana
voor werkervaring

Arbeidsbureau Maastricht gebruikt nieuwe regeling

De eerste onderhandelingsronde
voor een nieuwe cao voor de bejaar-
denoorden, die maandag zou wor-
den gehouden, is twee weken uitge-
steld. De werkgevers, verenigd in
de Vereniging van Nederlandse Be-
jaardenoorden (VNB), willen zich
eerst beraden op de looneisvan de
vakbonden, alvorens zich naar de
onderhandelingstafel te begeven.

Evenals in de gezondheidszorg
eisen de werknemers van de bejaar-
dentehuizen 5 procent loonsverho-
ging. Daarnaast willen de bonden
dat met ingang van de nieuwe cao
een nieuw systeem van functie-
waardering wordt ingevoerd. De
VNB heeft daar officieel nog niet op
gereageerd. Woensdag overlegt het
bestuur over de eisen van werkne-
merszijde.

" Beeld van de ravage die gistermiddag ontstond bij de oprit
van deNoorderbrug in Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

Kapotte vrachtwagen
veroorzaakt ravage

Voertuig voor het laatst gekeurd in '86
Wat de extra uitgaven van beursbe-
zoekers en congresgangers Maas-
tricht opleveren is niet bekend.
L. Hustinx, public relations-mana-ger: „In het algemeen wordt uitge-
gaan van 400 gulden per man perdag, als we op een landelijke enquê-
te afgaan. Die uitgaven zouden er
niet zijn zonder congrescentrum."

de uitzendorganisatie Horizon Hol-
land kon ze wel terecht, omdat daar
juist mensen worden gevraagd die
geen ervaring in hun vak hebben.

«au uu-c vc__>.-.ggevei

f^ASTRICHT - Het arbeidsbu-
i 6e_u in Maastricht gaat voor het
|j st een langdurig werkloze uitzen-jj.n naar een ontwikkelingsland.

'Vu aar lanS zal Monique van der
'firiffb611 uit Maastricht werkerva-
i Hpfkunnen opdoen in Oost-Ghana.
de arbeidsbureau zal het grootste
ies\Van het geld dat voor deze uit-«cling nodig is, zon 40.000 gulden,6 tafel leggen.

k °|}ique van der Vleuten, gezond-
j 'asvoorlichtster, studeerde drier geleden af aan derijksuniversi-
3_l in Maastricht. Sindsdien heeft
j. Jan alles gedaan om aan het werkU^ornen. Ook heeft ze zich vrijwelteen tot organisaties gewend die

Jvvilligers naar de derde wereld
genden. Bij de meeste kreeg ze
Hj ter nul op het rekest, omdat zij
tj® aan de voorwaarde (werkerva-n6) kon voldoen.

ii <3e *JeSeling waarvan Monique van
's l. 'euten nu gebruik gaat maken

°11angs in werking getreden. Bij

Inmiddels sleutelt het MECC aan
een uitbreiding van het aantal beur-

Kritiek

Monique van der Vleuten volgde
aan de RL een studie voorlichting
en opvoeding (gezondheidsweten-
schappen). Ze toonde zich gisteren
ingenomen met de uitzending, maar
was tegelijk ook verbaasd over het
bericht. „De uitzending naar Ghana
is eigenlijk nog niet helemaalrond.
Ik weet ook nog niet wanneer ik ga.
Maar ik ben toch blij. Het heeft heel
wat voeten in de aarde gehad voor-
dat het zover was. Het arbeidsbu-
reau wist eerst niet van deregeling,
maar heeft zich er toch geweldig
voor ingezet."

Voorafgaand aan het van kracht
worden van de uitzendregelingvoor
werklozen heeft een groep van vijf-
tien vrijwillig(st)ers al tijdelijk
werkervaring in een ontwikkelings-
land kunnen opdoen. Eén van hen is
de logopediste Lilian Beyer uit
Landgraaf, die binnenkort terug-keert uit de Azoren.

„Kijk, ik heb ook al eens een nota
geschreven om een snellere groei te
bereiken en als we die uitvoerden
zou het verlies nog 1,5 miljoen gul-
den hoger zijn uitgevallen. Natuur-
lijk had ik liever een paar mensen
meer erbij willen hebben, maar daar
is geen ruimte voor. Nu zitten we
een beetje op de middenweg."

Directeur Stapel wijst er bovendien
op dat het MECC van dit soort eve-
nementen in ieder geval nog iets
wijzer wordt. „Als we een keuze
kónden maken, dan gaat de voor-
keur uit naar een beurs die enkele
tonnen meer oplevert. Maar wekun-
nen nu nog geen prioriteiten stellen.
Die evenementen zijn er om de ga-
ten tussen de beurzen op te vullen,"
erkent Stapel. Hij vervolgt meteen:

MAASTRICHT - Doordat een met
aarde beladen vrachtwagen door de
remmen ging ontstond er rond drie

uur gistermiddag op het kruispunt
Viaductweg/Noorderbrug/Francis-
cus Romanusweg in Maastricht een
ernstig verkeersongeval. Zes perso-
nenwagens werden zwaar bescha-
digd, waarvan er drietotal loss raak-
ten. De totale schade wordt ge-
raamd op ruim 200.000 gulden.

De vrachtwagen van de firma B. uit
Hogeloon bleek met tien ton te zijn
overbeladen. Bovendien was het
voertuig sinds 1986 niet meer ge-
keurd. Vermoedelijk heeft de chauf-
feur, de 39-jarige M.H. afkomstig uit
Eersel, ook te snel gereden. Op ver-
zoek van de verkeersschout werd de
vrachtwagen in beslag genomen.
Ten gevolge van de grote ravage
werd het verkeer door filevorming
tot in de verre omtrek ontwricht en
stonden er geruime tijd lange files.

HEERLEN - De Nederlandse Maat-
schappij voor Verpleegkundigen
roept iedereen op tijdens de Natio-
nale Verpleegdag op vrijdag 12 mei
aanstaande een wit laken buiten te
hangen uit solidariteitmet de acties
voor meer loon (5%). Ook de zieken-
huizen en andere instellingen in de
gezondheidszorg zijn door de NVW
gevraagd op die manier aan de één-
daagse actie mee te doen.

Op verplecgdag
Wit laken

buiten
hangen...

'Grindwinning moet
verder beperkt'

Voorzitter Magielsen van CDA-Limburg:

Dodelijke
aanrijding

'eJpelsen sprak in dit verband over
*ei t reëe^ te overwegen optie. Hij
ie_j

egen zijn partijgenoten dat er in
1 lf.o^r geval snel duidelijkheid moet
iw0

en voor alle betrokkenen, om-

' enc^en' reg'ona^e en provinciale
"^er s en ook e onderne-
is s- Nu het kabinet demissionair
r t\Q.is bet nog maar de vraag of de
j ** Wel behandeld wordt.
I Ia

Uitp le^sen wees erop dat Limburg -

' Wicaanc'e van de 'inspanningsver-
oting' van 70 miljoen ton - nog

i bL"?r vijftien jaarmet grindwinning
8, "?" Daar komt dan nog een

| tin„ ' Jaren bij voor de herinrich-
_jj * van de ontgrinde gebieden. We
$te dan, aldus Magielsen, nog min--1 (jjt

ns een generatie lang bezig met
tjgd

pr°bleem. „De vraag is gerech-
airi, of dit kan en of we dit willen,"Qlas Magielsen.

Vj.. definitieve antwoord op die'61d laat afbanSen van verschil-
de factoren. Van belang is onder
t.j^er de betekenis van de grindwin-
\\,£ (en herinrichting) voor de
_la en de kans van
ti e °en voor het vinden van alterna-en in plaats van grind.

Aanrijding
's Morgens om kwart voor 10 werd
de 65-jarige bromfietser A.K. uit
Maastricht aangereden op het kruis-
punt Brusselseweg/Frans van de
Laarplein. De bejaarde liep een bot-
breuk op aan het linkerbeen.

winningen in de provincie moet in-
luiden. De deputé stelde nog eens
vraagtekens bij de verplichting die
het provinciebestuur is opgelegd
om eerst een milieu-effecten-rap-
portage(MER) te laten maken, voor-
aleer met de grindwinning in Ste-
vensweert, Echt en Ohé en Laak te
beginnen. Het belang van het Ste-
vol-project overtreft, aldus Hilhorst,
de vraag of een MER hier van toe-
passing is.

(ADVERTENTIE)

Moederdagaanbieding
van Napier New Vork:

Een 22 krt. gold-plated reverspeld
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Congresthema 'Het einde van de ideologieën'
Driehonderd schrijvers op
PEN-congres in Maastricht

y. Van onze verslaggever
(C^RT - Het CDA-Limburg vindt

_* gekeken moet worden of de
I I!i^winning in de provincie nog
(i i_ ?er beëindigd kan worden danin
' huidige plannen is voorzien.

dj ue nota Gegrond Ontgronden,
I<ta n°g voor d"8 val van bet kabinet
.k 3"" de Tweede Kamer is gestuurd,
i^ at dat Limburg nog gebieden
t 0 et aanwijzen dieruim 70 miljoen
l/u aan grind moeten opleveren.
h ar voorzitter drs Magielsen vangj^DA-gewest in de Limburg zei
ty teren op een partijbijeenkomst in
j^ert dat het mogelijk tot 55 mil-n ton beperkt kan blijven.

OHE EN LAAK - De 69-jarige J.
Beunen uit het Middenlimburgse
Ohé en Laak is maandagavond aan
de gevolgen van een aanrijding in
zijn woonplaats overleden. De man
stond 's morgens langs de kant van
de Maria Magdalenastraat te praten
en werd door een automobilist aan-
gereden en levensgevaarlijk ge-
wond. Hij overleed 's avonds in het
ziekenhuis van Roermond. Volgens
de politie is het ongeluk te wijten
aan het feit dat de automobilist, een
79-jarige inwoner van Stevensweert
in plaats van de rem het gaspedaal
intrapte.

Een halfuur later raakte de 9-jarige
LA. gewond bij een verkeersonge-
val op de kruising van de Brusselse-
weg met de Clavecymbelstraat. Het
jongetje werd door een personen-
wagen geschept en liep een hersen-
schudding en enkele kneuzingen
op. Hij werd naar het AZM overge-
bracht, maar kon na behandeling
naar huis.

De 53-jarige voetganger A.R. uit
Brunssum die gisteren over de
Hoenderstraat kuierde kreeg plot-
seling een vlaggestok opzijn hoofd.
Zijn bril sneuvelde daarbij. De vlag
aan de voorgevel van een sexboe-
tiek was door een windvlaag losge-
rukt. Verantwoordelijk is winke-
liersvereniging Cima.

MAASTRICHT - Maar liefst acht
sprekers, onder wie later op de dag
de demissionaire minister van Cul-
tuur Eelco Brinkman, voerden gis-
teren in Maastricht hetwoord bij ge-
legenheid van de opening van het
internationale PEN-congres voor
schrijvers. Meer dan 300 schrijvers,
dichters, vertalers en uitgevers uit
alle delen van de wereld zijn in deze
dagen naar het Maastrichtse Expo-
sitie en Congres Centrum (MECC)
gekomen om met elkaar van ge-
dachten te wisselen over recente
ontwikkelingen in de wereld. The-
ma van dit 53-ste PEN-congres is
'Het einde van de ideologieën.

De PEN-organisatie voert bestrij-
ding van iedere onderdrukking vanvrije meningsuiting als een van haar
hoofddoelen. „Het is de taak van de
schrijver," aldus internationaal
voorzitter Francis King, „binnen de
heersende ideologieën zichzelf te
blijven. Hij mag niet nalaten steeds
weer opnieuw vraagtekens te plaat-
sen om voor hemzelf én de anderen
vrijheid blijvend te waarborgen."

Joost de Wit, voorzitter van het
PEN-centrum Nederland en direc-
teur van de Stichting Fonds voor
Vertalingen kon de internationale
voorzitter hierin bijvallen. Hij waar-
schuwde voor hetopkomend funda-
mentalisme, en benadrukte dat al-
leenrespect en begrip voor de ander
een toekomst kunnen scheppen
waarin iedereen zich thuisvoelt. Na-
mens het PEN-centrum Vlaanderen
voerde de schrijfster Monika van
Paemel het woord. Zij citeerde de
oudst geschreven dichtregels in het
Nederlands: „Zij gaan over de liefde

en niet over de macht".
Zowel deputé Kockelkorn als bur-
gemeester Houben van Maastricht
wezen, ieder op hun eigen manier
en bepaald niet zonder gebruik van
beeldspraak en metafoor, op de rol
en betekenis van de schrijver. Dedeputé haalde meermalen FranzKafka aan, de burgemeester de 16--de eeuwse schrijver Jean Renart hvzijn lyrische beschrijving van Maas-tricht.
Het congres in Maastricht heeft toten met 12 mei naast rondetafelcon-ferenties ook besloten vergaderin-
genvan het Peace Committee en hetWriters in Prison Committee op het
programma staan. Zo wordt in
Maastricht de komende dagen dooreen breed opgezette ideeën-uitwis-seling uiteindelijk een positie be-paald dieniet alleenvoor schrijvers,
maar ook voor iedereen van wezen-
lijk belang is ter vergroting en be-scherming van de kwaliteit van hetleven, nu en in de toekomst.

De Nederlandse schrijver en es-
sayistRudy Kousbroek gaf met een
knap onderbouwde inleiding de
voorzet tot wat in de komende da-
gen zal uitgroeien tot een brede dis-
cussie. Uitvoerig gingKousbroek in
op de almacht van politieke en reli-
gieuze regimes die om hun bestaan
te handhaven cultussen en rituelen
scheppenwaarin de vrijheidvan het
individu steeds opnieuw ontkend
wordt. „Voor de bescherming van
de vrijheid ben ik bereid de barrica-
des op te gaan," sprak Kousbroek,
die niet de loze lofuitingen maar de
gefundeerde kritiek ziet als sleutel
tot verbetering.

\v dePuteerde Hilhorst (verant-
in j rc*elijkheid voor ontgrindingen
4r. ,rnburg) kwam in zijn toespraak
{.!--"£ °P discussie over het Stevol-
öve at ce komende jaren dergangsfase naar de laatste grind-

De zaak Salman Rushdie, de Britse
schrijver van de Satanic Verses die
na de geruchtmakende veroorde-
ling door de Iraanse ayatollah sinds-
dien is ondergedoken, neemt niet
alleen in de wandelgangen van het
congres een belangrijke plaats in.
Verwacht kan worden dat het Con-
gres hierover duidelijke uitspraken
zal doen in nog nader te stellenreso-
luties.

(ADVERTENTIE)
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"Rudy Kousbroek leidde het PEN-congres in met een 'voorzet tot discussie.
Foto: WIDDERSHOVEN
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"In dezewereldzijn dekansarmen nog steeds zeer talrijk, door een

volstrekt onrechtvaardigeverdeling van wat bestemd is voor alle mensen.
Daarom drink ikkoffie met hetKeurmerk van Max Havelaar. "Josßrink
Al 250.000keurmerkdrinkers.

Geen liefdadigheid maarrechtvaardigheid, metdatidee verscheen
Max HavelaarKeurmerkkoffie zes maanden geleden in de winkels. Een
goed idee, is gebleken,wanterzijn al 250.000Max Havelaardrinkers!

Vooreen paar dubbeltjesper pak méérwordt het inkomenvan
duizenden kleine koffieboeren in de derdewereld bijna verdubbeld. Wat
nuverdubbeld moet worden is hetaantal Max Havelaar- /'"xXaÏ/T^drinkers.Dat kan als u ook meedoet. Dus als u koffie «^L*^koopt, let dan op hetKeurmerk van Max Havelaar. /\>Mm \jtSÊ_\\j'
Max HavelaarKeurmerkkoffie snelfiltermaling isvcrkri|gbaar I -MHrV "v^*in vrijwelelkesupermarkt. Hij iscr ook in bonen,cafeïnevrij '~_^___« .%% jZ~(
cnvoordegrootvcrbruiker.CaféOrganico(biologisch)- '' *""-.Café Plata-CaféSolidaridad (binnenkort ook cafeïnevrij)- V^Hp* ► V*^IndioSolidanteitskoffie-Supporra. \tSV_' . O **\_** _F* D I_T "fc^T _x

Stichting Max Havelaar, Postbus 57,4100 AB Culcmborg, tel.03450-19651. r __?/
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Stichting vraagt medewerking G

Opvangcentrum voor
stervensbegeleiding

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De stichting 'Behoud van 11
ven' heeft Gedeputeerde Staten gevraagd alsno
in het Ontwerpplan Verpleeghuizen capaciteit i
te passen voor een in Zuid-Limburg te realisetf
hospice voor stervensbegeleiding.

Volgens de initiatiefnemers zou een dergelijk
voorziening moeten starten met dertig bedde
en twintig plaatsen voor dagbehandeling om Ij
ter uit te groeien tot zestig bedden en veerti
plaatsenvoor dagbehandeling.

De stichting ondersteunt haar verzoek met en
te wijzen dat als gevolg van toenemende vergr
zing van de bevolking en groei van het aanU
AIDS- en kankerpatiënten het aantal zogehete
terminale patiënten de komende jaren sterk $
toenemen.

'Behoud van leven' wil deze patiënten, die in zi'
kenhuizen, verpleeghuizen en bejaardenoord^
niet op hun plaats zijn, een aangepaste opvaf
bieden en voorts hulp en bijstand verlenen a*
de terminale thuiszorg.

Nieuw spoorboekje gaat 28 mei in

Meer intercities
Heerlen-Eindhoven

Ammoniak-
expositie
in Horst

de grote drukte tijdens de sp'j
wel met langere treinen rijde^
Het daarvoor benodigde ma"
rieel verkrijgen de Spoorwege'
door sloop van oude treinsteH6l
uit te stellen en door huur in W
buitenland. Om de nieuwe dief5
regeling uit te voeren, wordt he
spoorwegpersoneel uitgebrei'
met 120 machinisten en condu'
teurs.
Het nieuwe spoorboekje van d'
150-jarige Nederlandse Spoof

wegen staat in het teken van d'
groei. De oplage van het 758 P*
gina's tellende boekwerk is ve<'
hoogd van 380.000 naar 470.0ÖIJ
omdat NS rekening heeft gého^]
den met de duizenden student*^die mogelijk per 1 september d'
beschikking krijgen over e^
OV-studentenjaarkaart. Invo**
ring van die kaart is overigell'
nog onzeker.

vertrekt en Keulen als eindpunt
heeft. De Austria Expres gaat
voortaan niet meer in Venlo
maar in Zevenaar de grens over.
In nagenoeg dezelfde dienstrege-
ling rijdt echter de nieuwe Bri-
tannia Expres van Hoek van Hol-
land naar Keulen. Deze vertrekt
uit Venlo om 22.19.

De Loreley Expres vervalt met
ingang van de nieuwe dienstre-
geling. Nieuw is echter de Colo-
nia Expres uit Hoek van Hol-
land, die om 10.19 uur uit Venlo

De speciale avondspitstreinen
Nijmegen-Cuijk-Boxmeer zullen
niet meer rijden. In plaats daar-
van rijden in de avondspits extra
lange treinen tussen Nijmegen
en Boxmeer v.v. Per saldo is
hierdoor de zitplaatscapaciteit in
de avondspits op dit baanvak op-
gevoerd.

Venlo

megen kan dankzij de moderni-
sering van de beveiling in Venlo
een versnelling van de dienstre-
geling met 5 a 7 minuten worden
gerealiseerd. Uit Roermond ver-
trekken de treinen 7 minuten la-
ter, maar ze komen nagenoeg op
de oude tijd in Nijmegen aan.

De uitbreiding van het aantal in-
tercitytreinen tussen Heerlen en
Amsterdam (Zandvoort) bete-
kent dat nu ook de plaatsen
Heerlen, Sittard, Roermond en
Weert de hele week volledig op
het intercitynet zijn aangesloten.
De beperking van de stoptrein-
dienst tussen Sittard en Eindho-
ven betreft voornamelijk de
plaatsen Susteren, Echt, Heeze
en Geldrop. Doordeweeks na
20.00 uur en op zondag tot ca.
16.00 uur zal op dit traject de
halfuursdienst tot een uurdienst
worden teruggebracht. De don-
derdagse koopavond wordt ech-
ter ontzien.

UTRECHT/HEERLEN - De Ne-
derlandse Spoorwegen gaan in
de nieuwe dienstregeling '89-'9O,
die op 28 mei ingaat, zowel méér
als langere treinen inzetten om
de groei van het aantal treinreizi-
gers op te vangen. Belangrijk
hierbij is dat de intercitytreinen
Heerlen-Eindhoven v.v. voort-
aan ook 's avonds na 20.00 uur en
op zondag de hele dag rijden.
Daar staat evenwel een vermin-
dering tegenover van het aantal
stoptreinen op deze uren tussen
Eindhoven en Weert en tussen
Roermond en Sittard.

In de spits kunnen geen extra
treinen worden ingezet, omdat
daarvoor de baancapaciteit vaak
ontbreekt. De NS gaan vanwege

Maaslijn
Op het baanvak Roermond-Nij

Janos Kadar met
pensioen gestuurd

Twee doden
gevonden
in Venlo

van ministerie van Volkshu" u
vesting, Ruimtelijke Ordent 11* {
en Milieubeheer en A. Verrnee, t
vice-voorzitter van de Noo' 0 k
brabantse Christelijke Boere'1 t
bond.

voor de veehouderij in Zuid-I**"1; p
derland te Horst zal in het tek«" j,
van ammoniak staan. Spreke \
tijdens de openingsceremofl' \\
op vrijdag 19 mei zijn dr ir£ h
Curfs, directeur Landbouw, NI ft
tuur en Openluchtrecreatie ' g
Limburg, H. Hannessen, lud1 I
verontreinigingsdeskundigi

HORST - De nieuwe themate"1; r,
toonstelling op het infocentru" ~

BOEDAPEST - De Hongaar-
se communistische partij
heeft gisteren de voormalige
partijleider Janos Kadar met
pensioen gestuurd. Dit heeft
de Hongaarse staatsradio be-
richt. Kadar, die ernstig ziek
is, verloor gisterenzijn zetel in
het Centraal Comité (het par-
tijparlement).

Kadar kreeg toen het voorzit-
terschap van de partij, een
erebaantje. Volgens de staat-
radio besloot het Centraal Co-
mité hem van zijn functie te
ontheffen met het oog op zrjn
zwakke gezondheid.

Kadar kwam in 1956 aan de
macht nadat Sovjettroepen de
Hongaarse opstand hadden
neergeslagen. Hij werd vorig
jaar mei als partijleider ver-
vangen door Karoly Grosz.

Volgens partijfunctionarissen
was de psychische en licha-

melijke gesteldheid van Ka-
dar de afgelopen maanden
sterk achteruit gegaan. Grosz
zei vorige week dat de voor-
malige partijleider aan een
longaandoening leed en niet
in staat was zich neer te leg-
gen bij de politieke verande-
ringen.
De 118 leden van het partij-
parlement besloten verder
een speciale partijconferentie
bijeen te roepen vóór de ver-
kiezingen van 1990, waaraan
voor het eerst ook oppositie-
partijen zullen mogen mee-
doen. Op die bijeenkomst wil-
len de communisten, die vol-
gens opiniepeilingen in geval
van vrije verkiezingen een ne-
derlaag zullen lijden, hun ver-
kiezingsstrategie uitstippe-
len. Verder zal er op de confe-
rentie over nieuwe partijsta-
tuten en mogelijk ook over
personele wijzigingen worden
gesproken.

kunnen verstrekken op grol^
van een onderzoek dat is gesW
onder leiding van de officier v*9
justitie in Roermond. Bov^dien wil zij wachten op de res'- 1'

taten van de sectie.

VENLO - Twee inwoners ,
Venlo, een man en een vroiJ",(
zijn gisteren dood in een wont 11* i
aan de Bachstraat aangetroffe,l, iDe gemeentepolitie bevestig^ ,
de vondst maar wenste verdf
geen mededelingen te doen. *,
verwacht pas in de loop va

{
dinsdag nadere informatie

zoek werd gedaan, wel iets verbe-
terd. Het totale aantal vacatures
daalde licht en de leegstand van
operatiekamers liep iets terug. Er is
echter niet genoeg gebeurd, vindt
de onderzoekscommissie.

Commissie bepleit planmatige opleidingper regio

NZR vreest tekort aan
operatie-assistenten

Hoogleraar België
bij onderzoek naaf
priesteropleidingen

De commissie bepleit nu een plan-
matige aanpak per regio om de op-
leidingscapaciteitte vergroten. Elke
ziekenhuis moet daarvoor een in-
ventarisatie geven van de perso-
neelsvoorziening in de komende ja-
ren. De opleidingen zouden niet
eenmaalper jaar, zoals nu het geval,
maar twee keer met eerstejaars-leer-
lingen moeten starten. Voorlichting
en werving moeten mensen interes-
seren voor het vak.

Buitenland
De ziekenhuizen kampen al enige
jaren met een tekort aan operatie-
assistenten. Ruim twintig zieken-
huizen zochten personeel in het bui-
tenland maar dat is niet erg gelukt.
Door het tekort staat in Nederland
een groot aantal operatiekamers
lange tijd leeg. Uit de enquête bleek
dat 51 instellingen in 1988 in totaal
56 operatiekamers voor in totaal 685
weken hadden gesloten. De situatie
is sinds 1986, toen een eerste onder-

Van onze verslaggever

HEERLEN/VELDHOVEN - In 1993 zal het tekort aan opera-
tie-assistenten zijn opgelopen tot duizend. Het aantal leerlin-
gen zal daarom volgend jaar met 60 procent moeten worden
verhoogd om er voor te zorgen dat er drie jaar later voldoende
gediplomeerden bij komen. De Nationale Ziekenhuis Raad
(NZR) heeft een en ander becijferd na een enquête onder alle
Nederlandse ziekenhuizen en op basis van het aantal afgestu-
deerden in de nabije toekomst.

.Ongewijzigd beleid betekent dat

.md 1993ruim 15 procent van de ar-
beidsplaatsen van operatie-assis-
enten niet bezet kan worden omdat
.r geen gekwalificeerde mensen
/oor zijn te krijgen", aldus dr
rV. Kok van het Maaslandzieken-

huis Sittard/Geleen naar aanleiding
van een zojuist verschenen rapport
van de NZR waarin wordt geconsta-
teerd dat het netto verloop van ope-
ratieassistenten de laatste jaren is
afgenomen van elfnaar zes procent.

„Dat zou betekenen dat een op de
zes operatiekamers niet bezet zal
zijn. Hoewel het zuiden daarin niet
vrijuit gaat, is de dreiging in de
Randstand wel het ergst", aldus
Kok, die tevens van mening is dat
het beroep van operatieassistent
aantrekkelijker moet worden ge-
maakt. „Dat kan alleen maar door
het niveau van het beroep hoog te
houden. Er moet tevens naar een
beloning worden gestreefd die met
het bedrijfsleven kan wedijveren."

De heer Kok, een van directeuren
van het Maaslandziekenhuis, gaf
gisteren als voorzitter begeleidings-
commissie van ok-medewerkers
van de Nationale Ziekenhuis Raad

een inleiding tijdens een congres
van de Landehjke Vereniging van
Operatieassistenten (LVO) in Veld-
hoven.

De bisschoppen besloten vorig jaar
bij de opleidingen in Amsterdam,
Utrecht, Tilburg, Nijmegen en
Heerlen onder auspiciën van de
plaatselijke bisschop te laten onder-
zoeken, of de het lesprogramma
overeenkomt met het geloof en de

De Synoderaad, die toeziet op de
uitvoering van de besluiten van de
bijzondere synode van de Neder-
landse bisschoppenvan 1980, wil zo
waarborgen dat de vijf opleidingen
een gelijke behandeling krijgen.

leervan de RK Kerk. Dit onderzo*-*
moet de congregatievoor hetkath.
lieke onderwijs in Rome mede dll
delijk maken of de opleiding W
worden erkend als priesterop'e
ding.

Direct na het bekend worden V*
dit besluit werd gevreesd voor &

ongelijke behandeling van de op^
dingen. Zo zou bisschop Gijsen
Roermond verantwoordelijk ZÜ.
voor het onderzoek aan de Univef*
teit voor Theologie en Pastoraat'
Heerlen, waarmee hij in 1975 a'
banden verbrak. Denaux heeft W *gang tot alle fasen van het werk
de commissies van onderzo/
Voorts heeft hij het recht om j,
commissies suggesties te doenA
de Synoderaad tussentijds te in'%
meren over de standvan zaken. -"■■ jhet eind van de onderzoeken breij*hij verslag uit aan de Synoderaad'

UTRECHT - De president van het
grootseminarie van het bisdom
Brugge, prof. A. Denaux, is be-
noemd tot centrale waarnemer bij
het onderzoek naar de geschiktheid
als priesteropleiding van de vijf we-
tenschappelijke theologische instel-
lingen in Nederland, waaronder de
UTP in Heerlen.

Mevrouw Erica Terpstra (WD) liet
tijdens het congres weten dat de Fo-
nacommissies (Fouten en bijna on-
gelukken - red.) in ziekenhuizen
nog onvoldoendewerken. „Er is een
zekere spanning tussen de Fona-
commissies en de beroepsgroepen
in de ziekenhuizen. Een spanning
die er niet zou moeten zijn. Een
mentaliteitsverandering is hard no-
dig. Als die verandering niet komt,
dan moet een en ander wel worden
afgedwongen via wettelijke maatre-
gelen",aldus hetTweedeKamerlid.

Spanning

GUNSTIGE LENINGEN P^^^^PH i h LIRbÜKU ■■BHHDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENMHHH Bi |M| \\\\\\\^-^k^^^
ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN PP^^^^ , Uomplete automatisering.

MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN ||« K^ l « »tM IMBURG Vo°r

(PERSOONLIJKE LENINGEN "WW DOORLOPEND % i^^^^^Hl \ tó voor diversebranches o.a^
Krediemedrag 96x 84, 72, 60, 54, 4^ "^ ¥ 1|^^^^B \ ' '5-°oo - - - i"i 3 122 148 197 »-000.. ioo, 0.89% 67 ËS BÉ 1 l order;adm|"!lrvjerking,
,o.ioo 158 i7o i9o 217 235 28e 384 11.000, 220, 0,89% 67 HËhÊ^ ■ ' onderhoudsKon ordervewe y

, 0,000 23, 253 28, 322 350 4,8 57C ■ ■«£ «£ *»Z 5 lÜ^^^^H ii^^^^^
35.000 539 802 856 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR | W£. -.\rr~- v-^S.** -^r-ci l l "Gespeeld»3

» nRASEIH.
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 I r^T\ [Sfl rPPsTI fe^l^^^*^^! \ XffrWSW-W^^'"

Looptijd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. Ml V\\v P \\y ÉÊÊlÈi_U_imt__ 2T'^^-'?^^_-^^ \ \ I . OnleidinQen VOOr
i Ettekt rente vanal 0.87% per maand ■ UV/Ll^^'^^U VlL______lU VI _i 1 ' kbeheer.

|yAC\*l[ >jï «jC f iTT II I I Jml Hoofdstraat 9. Hoensbroek Leverancier van : \ \~a-w ■W^É^h^PVVV^H^fl Altos i 1Lh|^l H_s_T_-I __^s____ïl_____l fcnufif,VfM_f,^'^Wf^lTßTT^,^['IH JÜ'kl.' MI3MM Tandon en __________IH________-____________BBMiHMB_H|I|IIVPMPVBMRMMi^B
ÉKflÉyil microcomputers. 3?__l

Mannesman en Facit printers H ||^fffff!^ffffli^^ffiy^BHPfM
wy~~' " ____^T^frlTr''r^?'rH[jnnflLnTH

\Am\^^^ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
M \_Z~^>*r__-1&!S!S^ _-P* #

Limburgs Dagblad i oancmg Gorissen 155055
_0£ Vanavond

ti ~*t\ h n^cVpttcpi7tc gezellige avond
y-DAAGSE BUSR_EiIS voor alleenstaanden met orkest r, _

NAAR New-Team JJ
VALSUGANA ' ' Astma Fonds_. .... KOLLEKTE 8-14 MEIItalië lllllllllllilllllllllllllllllllli — >

24 junit/m 2 juli

I U reist per luxe touringcar (Schmitz) via Ulm, waar u A__l J__,^___ J_mrn,~.
overnacht zowel op heen- als terugreis, naar de Italiaanse *"^■^*^^*'ï'^^^*^''''^*'^^'^'^W^^''^^^^'^'^^S»BWWWßBßSPDolomieten. Daar verblijft vin het prima hotel Tourismo. / 1 1 my—^ r-\ %/>\- \J
Alle kamers voorzien van douche/toilet. Er is een / M?T Ifil C^^ _WMOIMMMêM&Kiï&M
(buiten-)zwembad en de maaltijden zijn voortreffelijk. / Mlt*"-^^^ V_^V

Inclusief: '*r"WkWit—±_b*->v4-■/"V-v! xl -Jf^^rïyr ""
T 865 ~" - overnachting op heen-en i^____fll lt~^fV fVt^ll \\\_J J terugreis § m\~* V_> IXI >_V_js«ê^_fe^_Ki^i*i«s«SKïSsS
Toeslag i-persoons haifpension —* t—*^-WêÊK^^ W__i mmmmmmmmmm

I Vriendenpas’ 25- - diverse excursies, ■'"k, ~
- afscheidsdiner in Nederland t y 1 W

Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade SlP!)k^%
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren ____ wm&SMmMfómMM

I l\V en de VVV Vaals onder aanbetaling van ’ 100- p.p. JJJ I ■'"~2L- \ \

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u j ,^E___________a______M_mMmrook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van 1 *
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. % _ \\______-

HIIYuCYYyS SCtïO£ïl£ïl m
__^^.m » \__jk imm^m^^m

lf kenmerken deze hoogwaardige herenschoenen. |||| u^. __Pi« M__ll_it Mi *^:*:*'*?*:*::;e*l:^g«Mi

1 KERKRADE W_§§| Einderstraat 44 \\_\w lü
||| Voetgangersdomein £^ WIJNEN Ë»!

Dinsdag 9 mei 198916Limburgs Dagblad



missionaire minister verzoeken
maatregelen te nemen om een to-
taalbudget voor de school mogelijk
te maken zodat zij zelf hun cursus-
sen daarop kunnen afstemmen.
Kortom, wij willen een infrastruc-
tuur scheppen die alle kansen
biedt."

Rendement

PvdA wilAdvies-enStudiecentrum
als experiment

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

tooit slechts 20 procent een studie
met een doctoraalscriptie." Wallage
vindt dat daaroverfinanciële afspra-
ken moeten worden gemaakt en
eventuele tekorten niet moeten lei-
den tot bijvoorbeeld een verhoging
van de cursusgelden.Door de kabinetscrisis", zegt Wal

zegt Huize Irene te willen helpen
om aan de hand van een foto de da-
der tot wroeging te brengen. Me**-!
vrouw Maassen zegt dat aanbod nog
even in beraad te willen houden.

Huize Irene is overigens geen echt
pension, maar veel meer een op_:
vangcentrum voor wat de beheer-
der 'daklozen' noemt. Oftewel men-
sen die het thuis niet meer konden
uithouden, maar ook drugsverslaaf-
den en ex-gedetineerden. „We doen
sociaalwerk zonder enige vorm van
subsidie," zegt Hoogeboom. De
stichtingsvorm zou dan ook de
nieuwe basis moeten worden waar-
op huize Irene verder kan. Voor het
opmaken van de acte moet echter
ook de notaris betaald worden.
De 'Vrienden van Huize Irene' moe-
ten nu maar eens in actie komen,
vindt Eddy Hoogeboom.

MAASTRICHT - „Ik zie geen uit-
weg meer. Als er geen hulp komt
van mensen ofinstanties, dankan ik
de zaak wel sluiten. Onze juridisch
adviseur is er met ons busje en met
37 mille aan contanten vandoor. On-
gelooflijk hoe dieman ons erin heeft
geluisd. Hij deed zich voor als een
ingoed mens, begaan met de be-
slommeringen van Huize Irene, zo-
als we die hebben gekend. Hij zou
wel zorgen voor de oprichting van
de stichting. We hadden zoveel ver-
trouwen in die man, dat we maar
niet kunnen geloven dat hij ons aan
de rand van de afgrond heeft ge-
bracht." Gejammer van de Maas-
trichtse pensionhouder Eddy Hoo-
geboom, die koste wat kost wil
voorkomen dat zijn pension na tien
jaar dichtmoet gaan.

op het gebied van onderwijs. In het
Advies- en Leercentrum zijn onder-
gebracht het beroepsgerichte vol-
wassenonderwijs, basiseducatie,
dag- en avondschool, een MEAO, de
Volksuniversiteit en diverse con-
tractcursussen. De PvdA-commis-
sie bracht gisteren een bezoek aan
het centrum en aan de Open Univer-
siteit. De afvaardiging bestond uit
Rein Hummel, Tineke Netelenbos,
Servaas Huys en Jacques Wallage.jjacques Wallage spreekt over het

«*rum als 'een uniek samengaan

fl-i RLEN - De fractiecommissiertijonderw.js van de py-jA gaat bij de
minister Deetman

v?n Onderwijs pleiten om het Ad-
roj es- en Studiecentrum aan de
rir|j"ePenbrockstraat in Heerlen on-nwer/?jbrengen in de experimenteer-
te' . eJ- Het centrum ontvangt momen-

t
ryksBelden uit diverse potjes

,etgeen een goede werkwijze van
°Centen en een effectieve opzet

je an het onderwijs vaak belemmert.

"Rein Hummel

" Jacques Wallage

lage, „dreigt de nieuwe wet over de
volwasseneducatie niet behandeld
te worden. Daarom zullen wii de de-

De commissie heeft het College vanBestuur van de Open Universiteit
geadviseerd een visie op langere ter-
mijn te geven en daarbij deministererop wijzen de instelling in Heerlen
niet te vergelijken met andere uni-
versiteiten. Er dreigt namenlijk een
veel te laag rendement omdat er on-
der de35.000 studerenden nogal watverschillen zijn.

Jacques Wallage somt ze op: „Veer-
tig procent van de studenten wil in
eerste instantie kennismaken en
een cursus volgen, twintig procent
doet tentamen en nog eens twintig
procent meer dan dat. Tenslottevol-

Mogelijk kort geding tegen Limburgse bouwbedrijven

FNV: kwart aannemers laks in betalen vakantigeld Limburgse
kampioenen
in Bussurn

BUSSUM - Zeven* van de negen
deelnemers, diehet kampioenschap
wisten te behalen tijdens de Kam-
pioenswedstrijd drumband-solisten
en kleine ensembles van de FKM,
zijn afkomstig uit Limburg. Van de
in totaal 104 deelnemers aan deze
kampioenswedstrijd, die zondag
werd gehoudenin theater 't Spant te
Bussurn, wisten zij de kampioens
penningen in de wacht te slepen, na
te zijn beoordeeld door de heren,
Thissen, Wensink, Laro en Pust-
jens.

De belangrijkste uitslagen:
Tweede divisie: Mark Voermans,
Roggel 110 punten; Manja Logister,
Schaesberg 104,5 punten; ensemble
Grubbenvorst, 103 punten.
Eerste divisie: Monique Baets,
Swalmen 105 punten; René Keu-
lers, Roosteren 105,5 punten.
Eredivisie: Laurens Geraedts,
Stramproy 106 punten; ensemble
St. Michael Thorn, 114 punten.
Alle genoemde solisten en ensem-
bles werden kampioen in hun afde-
ling.

Vrijdag 28 april is de 'juridisch advi-
seur' met de- noorderzon verdwe-
nen. Hij moest nog wat zaken rege-
len in Amsterdam en Hoogebooms
partner, mevrouw Maassen, stelde
hem het personenbusje ter be-
schikkking. Hij kreeg een fotocopie
van de autopapieren mee. Toen hij
de volgende dag niet terugkeerde,
werd aangenomen dat hij 'onder de
kar was gekomen. Maar de maan-
dag daarop kreeg men argwaan bij
Huize Irene. Toen bleek dat ook de
echte autopapieren uit de jas van
Hoogeboom waren verdwenen en
nog eens 400 gulden uit de porte-
monnee van mevrouw werd de
hoop op terugkeer van de sympa-
thieke medewerker volledig de
grond ingeboord. Hij zou nota bene
nog een fles Oranjebitter meebren-
gen om met de 14 bewoners van
Huize Irene Koninginnedag te kun-
nen vieren...
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Maastrichts pension
met sluiting bedreigd

'Adviseur' verdween met geld en busje

Kan een werknemer netto vijf- a zes-
duizend gulden inkomsten schelen.

J^EERLEN-De Bouw- en Houtbond FNV gaat 65 bouwbedrij-
-3 veJ^ in Midden- en Zuid-Limburg aanpakken, die niet of te laat
~, aKantiegeld uitbetalen aan hun werknemers. In totaal gaat
i«
f
et om een kwart van alle bouwnijverheidsbedrijven in deze

i' orr) . vakantiegeld is zo belangrijk
if l_a j.

er, naast de acht procent va-
|l i- ontl0ntletoeslag, ook geld aan is ge-
' tyrvrS6^ voor e dagell dat er niet

"r gen gewerkt. Worden die bedra-. L J"et uitgekeerd, dan hebben de
ii ge ,Vsnemers geen geld voor de da-
i( vr ' -e levensbehoeften tijdens de
I' sta

J
rfH

<'lagen en moet men naar de bu-ill een " " Sommige bedrijven lopen al. i Jaar achter met uitbetalen. Dat

„Omdat het in debouw gebruikelijk
is dat de dienstverbanden snel wis-
selen, denken sommige werkgevers
makkelijk onder het vakantiegeld
uit te kunnen komen," zegt FNV-
districtsbestuurder Jan van Beek.
„Traditioneel wordt er in de bouw
sneller dan ergens anders gesjoe-
meld met lonen en premies, ook
zwart werken is daar een voorbeeld
van. Dat men laks is met uitbetalen
is onderdeelvan een bepaalde bran-
checultuur binnen deze sector".

VVD-top weigert
commentaar op
affaire Van Rey De Bouw- en Houtbond heeft de

werkgevers al verschillende keren
schriftelijk benaderd met verzoe-
ken aan de CAO te voldoen. Ook in
het centraal overleg met dewerkge-

(ADVERTENTIE)

' EEN LANGWEEKEND NAAR '

AMERICA?
De voorpret begint met de Vendorado folder. Een kleurige kijk-en-leesfolder over luxueuze bungalowparken in
Zandvoort, de Duitse Eifel en... ons eigen mooie Limburg: Weerter- r. Ti

bergen, een waterrijk park bij Weert en Loohorst, dat gezellige j0's,uu'm* 9'ofc demk°'% po9"'s dikke**** kleg,en,olde,

familiepark in America (gemeente Horst). _°Z. \
"f Postkode: Plaats: 'm_^\r^m Telefoon: I

%I ■■ ï^^^^^% JL \\r*\__*M\ ' Sluui te!e 'wn '" een enrtl°P !onde< pü'.r. egel nooi l
W I ' I^l l J_ JWÊMM J\j Vendorado, Antwoordnummer 10072.4800 VBBreda. Er ligt ookeen folder voor u klaar I__ , , Nv&0' ABNBonk, D-Reizen, Aike, toerkoop, Rottink en de grote postkantoren.

g Bel voor informatie enreservering: 020-66565 65 |j __J_J

In Belgisch-Limburg
Groenen tegen
mijn-projecten

Inmiddels hebben deurwaarders
aangeklopt om rekeningen betaald
te krijgen. Het geld is er niet. „Ik
ben er finaal kapot van," zegt Hoo-
geboom. Onlangs werd hij door de
Maastrichtse rechtbank vrijgespro-
ken van de aanklacht dat hij fraude
gepleegd zou hebben bij het invul-
len van een aanvraag bij het GAK
om een uitkering. Niet alleen drei-
gende deurwaarders zijn aan de
deur geweest, er heeft zich ook een
paragnost uit Beek aangediend die

De ’ 37.000 gulden had de financieel
en juridisch adviseur van de bank
gehaald om er openstaande reke-
ningen mee te betalen. Het was ge-
deeltelijk geld van het tehuis en ge-
deeltelijk van de bewoners. De bus
had een dagwaarde van ongeveer ’50.000. Hoogeboom begrijpt nu
waarom de adviseur het opschrift
'Huize Irene' van het voertuig het
halen.

Van onze correspondente
GENK - Agalev Limburg (de groe-
ne partij in Belgisch-Limburg) is ge-
kant tegen het ERC-project (Educa-
tief Recreatief Cultureel park) van
Thijl Gheyselinck, de directeurvan
de Kempense Steenkoolmijnen die
belast is met de saneringvan de mij-
nen en de herstructurering.
Volgens Agalev is het ERC-project
niet alleen een anti-groenplan, maar
ook 'economische onzin. Boven-
dien vindt Agalev het gevaarlijk om
veel geld in één toeristisch project
in Belgisch-Limburg te steken.

" Voorzitter Ponce van 'La Armoica' uit Bunol (midden) overhandigt aan WMC-secreta-
ris Toon Creusen (tweede van links) de partiture van de derde symfonie van Gustav Mah-
ler. Tweede van rechts bestuurslid Antonio Valiente Lujan en uiterst links enrechts de heer
en mevrouw1Vernooy die de bestuursleden in Nederland begeleidden. Mevrouw Vernooy is
afkomstig uitBunol maar woont al jarenin Nederland. Foto: CHRISTAHALBESMA

LICE start
informatie
over '1992'

vers is uu prooieem vaan Dena-

drukt. „Kennelijk helpt dat niet, als
men nietwil leren dan moet men nu
maar eens voelen," is demeningvan
de FNV. Alle 65 werkgevers hebben
inmiddeld een sommatie binnen.
Wordt aan de eisen tot betalen niet
voldaan, dan krijgen de aannemers
een kort geding aan hun broek.

Wereldkampioen 1981 staat klaar voor Kerkrade

De bond denkt sterk in haar schoe-
nen te staan. „Juridisch is er geen
speld tussen te krijgen. Dat bleek
vrijdag 29 april ook, toen de presi-
dent van de rechtbank in Den
Bosch in kort geding besliste dat
een Udense werkgever het achter-
stallige vakantiegeld binnen vijf da-
gen moest betalen. Op straffe van
een dwangsom van duizend gulden
per dag". Voor de betreffende werk-
gever kwam het neer op meer dan
een ton uitkeren aan zijn (ex)werk-
nemers.
„Wij beschouwen het gedingin Den
Bosch min ofmeer als een proefpro-
ces. Het is vrijwel zeker dat de
rechtbanken in Limburg dit vonnis
zullen volgen, mocht het tot meer-
dere rechtszaken komen." Van
Beek vermoedt dat veel werkgevers
door de dreiging van een kort ge-
ding over stag zullen gaan en uitbe-
talen. „Meestal is het geen kwestie
van financiële problemen, maarvan
pure onwil."

Als alternatiefvoor het groots opge-
zette ERC-project (vooral een pret-
park) stelt Agalev voor kleinschali-
ge initiatieven te starten, onder
meer inzake hoeve- en kamertoeris-
me. Agalev wil ook dat natuurlijke
rijkdommen beter bewaard blijven.

Buñol komt titel
verdedigen op WMC

MAASTRICHT - Het informatie-
centrum LICE '92, ondergebracht
bij de Kamer van Koophandel in
Maastricht, organiseert op donder-
dag 11 mei een themabijeenkomst
over samenwerkingsverbanden
binnen de EG. Het is deeerste infor-
matiebijeenkomst sinds de officiële
oprichting van het LICE, begin vo-
rige maand. Er zullen nog meer the-
ma-besprekingen volgen die in het
kader staan van de vorming van de
vrije Europese markt.

Het 150 muzikanten tellende har-
monieorkest komt uit in de con-
cert-afdeling in het laatste week-
einde van het WMC.

Van onze verslaggever
JjjERMOND/DEN HAAG - Het
goelijk partijbestuur en de Twee-_re n merfractie van de WD weige-
SDr Yoorl°pig te reageren op de uit-

i jvaken van WD-er Jos van Rey in
f;jo 'emaster, het partijblad van de

het6D Zoals bekend zei
1 jjj' Roermondse Kamerlid in een

' V'ew at e maximum snel-
'en h

reSelmatig aan zijn laars lapt
f gen at wat hem betreft hoeren mo-
l'JC worden toegelaten tot het

Kamergebouw. Van Rey
"ith 61"* overigens dat zijn woorden

i{" net verband zijn gerukt.

'&J}..Woordvoerster van het WD-

'k\Ji ureau wilde gisteren alleen
r dj Ut datze zich de opschudding die

Uitn.nen de WDJ__imburg door de
">tyfatingen van Van Rey is ontstaan_orr! voor kan stellen". Voor verder
KTrtlentaar verwees zij naar dej êede Kamerfractie van de WD.
tig ar 00-i daar was men niet scheu-
voo'r et mededelingen. De fractie-
k ortrechter liet weten dat er binnen-y/t Waarschijnlijk een gesprek met
Y^ïi Rey zal plaatsvinden. Welke

I.on~-fractieleden met Van Rey
echt e zullen gaan zitten is

!of ter nog niet bekend. Op de vraag
ve^ tegen Van Rey sancties zijn te

,vQ achten, antwoordde de fractie-
Spfr"chter: „Zo lang er geen ge-
ik d met an *^ey i*3 geweest, kan
Ser?"31' geen zinnig woord over zeg-

De Belgische groenen vinden ookdat een grootschalig toeristisch pro-
ject als het ERC een hele streek
dreigt te verstedelijken, waardoor
de Limburgse dorpjes hun typische
karakter zouden verhezen. Boven-
dien is de groene partij van mening
dat het plan van Thijl Gheyselinck
in tegenspraak is met de beleids-
plannen van de Vlaamse milieu-mi-
nister Kelchtermans.

europarlementariër pleit voor betere opleidingen
Agalev twijfelt trouwens aan de
haalbaarheid van het hele ERC-prc-
jecten laakte tijdens de persconfe-
rentie ook nog wat zij noemen 'het
gebrek aan democratische besluit-
vorming' datnaar voren is gekomen
bij het tot stand komen van het
ERC-project in Belgisch Limburg.

Nederlands onderwijs
niet Europees genoeg'

Het LICE (voluit: Limburgs Infor-
matie-Centrum Europa 1992) is be-
doeld om met name het midden- en
kleinbedrijf te informeren over de
gevolgen die de opheffing eind 1992
van de handelsgrenzen binnen de
EG voor hen heeft. Op de eerste bij-
eenkomst, die plaats vindt bij de
Kamer van Koophandel in Heerlen,
zullen ook de juridische en fiscale
aspecten van internationale samen-
werkingsverbanden aan de orde ko-
men. Een soortgelijke bijeenkomst
vindt plaats in Venlo, op woensdag
17 mei in de Maaspoort.

In 1981 deed 'La Armonica' voor
het eerst mee. Het korps won
toen met 345,5 punten het con-
cours. Santa Cecilia uit Cullera,
eveneens een Spaans korps uit
de buurt van Valencia en grote
concurrent van Bunol, behaalde
met 345 punten detweede plaats.
Er zal zelden op deze wereldbol
vurig gesproken zyn over een
half puntje, dan in de dagen na
het WMC van 1981 in Cullera. officiële mededeling

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 20 april 1989 beslo-
ten heeft te verklaren dat bestem-
mingsplannen worden voorbereid
voor de navolgende gebieden:- het perceel kadastraal bekend ge-

meente Schinnen, sectie D, nr.
3822, gelegen aan de Hegge te
Schinnen;- de percelen aan deWarblingstraat
te Doenrade in bestemmingsplan
»»a ,

- de percelen aan de Streekstraat
en achter den Hof in het bestem-
mingsplan „Achter den Hof' te
Amstenrade;- een aantal percelen aan de Past.
Albertstraat te Puth;- het perceel kadastraal bekend ge-
meente Schinnen-Oirsbeek, sec-
tie D, nr. 1387, aan de Vielderweg
te Doenrade.

De raadsbesluiten met bybehoren-
de tekeningen liggen vanaf heden
ter gemeentesecretarie, afdeling
ruimtelijke ordening ca., Scalahof 1
te Schinnen,voor een ieder ter inza-
ge.
Schinnen, 8 mei 1989.

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen.

Verder organiseert het LICE op 29
mei in de Grote Hegge in Thorn een
bijeenkomst over het vrij verkeer
van levensmiddelen in de EG. Dan
zijn ook vertegenwoordigers van de
vleeswarenindustrie en het Ahold-
concern aanwezig.

moetkorpsen uit respectievelijk
Bunol en Cullera deel. Uit Bunol
diezelfde 'La Armonica', maar
uit Cullera een ander korps te
weten 'Ateneo', met 140 muzi-
kanten ook één van de gerenom-
meerde korpsen van Spanje.
Dat beide korpsen in de hoogste
regionen zullen eindigen is ze-
ker. Of slechts een half puntje
het verschil in niveau zal aange-
ven is de vraag. In de nieuwe op-
zet van de concertafdeling lijkt
dat echter niet waarschijnlijk.
Behalve het verplichte werk in
de concertafdeling, dat geschre-
ven is door de Franse componis-
te Ida Gotkovski, speelt 'La Ar-
monica' onder meer een deel uit
de derde symfonie van Gustaf
Mahler. „Mooie muziek, waar we
goed mee hopen te scoren," al-
dus voorzitter Ponce.

De geschiedenis herhaalt zich.
Ook dit jaar nemen twee ma-

Herhaling

Van onze verslaggever
KERKRADE — „We zijn klaar
voor het WMC in Kerkrade," zegt
Ulises Ponce Ferrer, de nieuwe
voorzitter van Sociedad Instruc-
tivo Musical 'La Armonica' uit
het Spaanse plaatsje Bunol. Za-
terdag hebben ze voor het eerst
de muziekstukken die ze in
Kerkrade gaan spelen aan de be-
volking van Bunol gepresen-
teerd. „Wat datbetreft vind ik het
eigenlijk jammer dat ik hier in
Nederland ben, want daarzou ik
natuurlijk graag bij zijn ge-
weest," alfus Ferrer. Hij en be-
stuurslidAntonio Valiente Lujan
waren zaterdag op bezoek bij
WMC-secretaris Toon Creusen
om de laatste afspraken te ma-
ken voor de deelname van 'La
Armonica' aan het WMC 1989.

k Van onze verslaggever
fyP^RMOND - Het onderwijs in
s^r^land moet beter worden afge-
Vfi^d op een verenigd Europa.
r^J^nde talen en wiskunde verdie-
e 0 Veel meer aandacht en ook de
traj Puter moet in de klas een cen-
t^j.? Plaats krijgen. Europarlemen-
dat

er mevrouw J- Larive (WD) zei
voo^^teren tijdens een spreekbeurt
W r«e Stichting Limburgse Vrou-

"^aad in Roermond.

eiïs mevrouw Larive wordt een
Wieto^3 in de nabye toekomst be-
tyejgriJker dan ooit. Maar dan moet
cJin Worden gekozen voor een oplei-
*en^ die in een Europa zonder gren-
jes perspectief biedt. „Vooral meis-
djnKlezen nu vaak voor een oplei-

tot werkloosheid," aldus me-
ConV W karive. Techniek, wiskunde,
*ij "Puterkunde en moderne talen
toe

, v°lgens haar de vakken van de
hrJiomst Wie zich daarop toelegteu een hele goede kans om ookrs in Europa werk te vinden.

Op .Nederlandse onderwijs speelt
(ioenrf ?ntwikkelingen nog onvol-
bred in. „De basisopleiding zou
tnoet 11 worden. Wiskunde
(>er. ter in ieder geval in worden op-., men. Er worden nu te weinig

vakken gegeven, öcnouerenkrijgen
in plaats van 36 uur nog maar 30 uur
les. Daardoor verliezen ze in feite
een jaar. Ook aan talen wordt niet
genoeg aandacht geschonken. In
het voortgezet onderwijs is slechts
é'en vreemde taal verplicht. Dat
moeten er minstens twee worden,"
zei mevrouw Larive.

Haar CDA-collega mevrouw H. May
Weggen ging in op de rol van het
midden- en kleinbedrijf na 1992.
Volgens haarkunnen dekleinere en
middelgrote bedrijven volop mee-
profiteren na het opheffen van de
handelsgrenzen. Mevrouw May
Weggen wees op het bestaan van di-
verse EG-financieringsmogelijkhe-
den voor vestiging en uitbreiding.
Die waren in eerste instantie alleen
bedoeld voor grotere bedrijven.
Maar nu kunnen ook de kleinere er
gebruik van maken. „Het enigepro-
bleem is dat niet iedereen weet hoe
en waar je een Europese subsidie
aan moet vragen. Daarom is er een
Europees Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf opgericht. Dat
is gevestigd in Brussel, maar er ko-
men bijkantoren in verschillende
Europese landen. Die kantoren
kunnen als vraagbaak gaan funge-
ren," aldus de CDA-Europarlemen-
tariër.

provincie



SIMPELVELD - De afspraak tot
een gesprek, waarin hij een dag
eerder heeft toegestemd, zegt hij
zich niet meer te kunnen herin-
neren. „Wat heeft het trouwens
voor zin en waarom ben ik zo be-
langrijk?" vraagt Woldis zich via
het gebrekkige Duits van zijn
oudere zus, die al een driekwart
mensenleven deel uitmaakt van
de Orde van de Arme Zusters
van het Kind Jezus te Simpel-
veld en die als tolk optreedt, zich
verlegen af. De situatie lijkt van
hogerhand zo bevolen, want de
angstigeen verlegen blikken van
broerenkloosterzus hebben alle-
maal hetzelfde einddoel: de
nuchtere en onverstoorbare in
het zwart geklede religieuze, die
namens de kloostergemeen-
schap bij het eventuele gesprek
aanwezigwil zijn.

Dan maakt zijn zuster, die staan-
de de vragen en antwoorden in
het Duits heeft vertaald, een ein-
de aan het gesprek. „U had be-
loofd slechts een paar vragen te
stellen. Zo is het wel genoeg!",
houdt ze me ongeduldig voor.
Woldis begrijpt dit signaal en
drukt me de hand. „Het is toch
nog een stukje voor de krant ge-
worden," besluit hij opgelucht.

jefbonten

ondanks het gegeven dat ik niet
rook, staat hij erop dat ik het wit-
te pakje Riga-sigaretten accep-
teer. Dan ga ik in het offensief en
lanceer mijn laatste flankaanval.
Ik beweer, dat ik mij niet aan de
indruk kan onttrekken dat Wol-
disonder druk is gezeten dat het
klooster gewoonweg geen ge-
sprek wil toestaan. Dat wordt
ontkend.

aan de tafel, die inmiddels van
een schoon tafellaken is voor-
zien, plaats en beantwoordt in de
Letse taal mijn vragen. Alleen
zijn achternaam en de woon-
plaats blijven onbekend. „Schrijf
maar dat ik op 200 km van Riga
woon. In een eenvoudig woon-
huis. Ons gezin bestaat uit vrouw
en driekinderen, dieallen bij ons
op de kolchoz (een gezamenlijk
agrarisch bedrijf) werken. Ik
houd mij met het bouwen van
tractoren bezig. In mijn vrije tijd
verdien ik nog wat bij met het
hoeden van twee koeien en nog
wat kleinvee. In Rusland is het
goed leven, vooral als je niet al te
lui bent en van de alcoholafkunt
blijven. Werklozen, zoals hier in
Nederland, kennen we niet. „Wie
niet werkt, zal niet eten," luidt
hier de stelregel. Wanneer ik we-
ten wil wat hij per maand ver-
dient, ontwijkt hij dievraag door
algemeen te stellen, dat hij loon
naar prestatie ontvangt, een
soort akkoordsysteem dus. „We
moeten tevreden zijn: we kun-
nen nog steeds de touwtjes aan
mekaar knopen", antwoordt hij.

Vooral de massale kleurenpracht
van de Keukenhof, de viering
van Koninginnedag ('Hij had to-
taal geen notie wat een koningin
eigenlijk is, aldus een zuster),
een bezoek aan een moderne
Simpelveldse boerderij en ex-
cursies naar Kerkrade, Maas-
tricht, Aken en Brussel vormen
nu voor Woldis een bron van
dankbare herinneringen. „Op
school in Letland hebben we

Uiteindelijk neemt 'onze Let in
Simpelveld' toch schoorvoetend

Vooraf heeft zij me in de ont-
vangkamer in een aftastend tête
a tête al op het hart gedrukt nie-
mand in gevaar te brengen en
mijn vragen tot zeer algemene te
beperken. De politieke en sociale
situatie in Rusland is weliswaar

Het wachten duurt lang, maar als
het trio dan eindelijk arriveert,
blijkt de bereidheid tot een ge-
sprek geslonken tot een informe-
le, zich steeds herhalende en
doorzichtige argumentatie, met
als uitsluitsel: „Njet!"
Ik overhandig twee zakken met
kleren en een tas met overtollige
elektro-apparatuur. Bovendien
doe ik mijn eerdere belofte, bij
onze eerste ontmoeting gedaan,
gestand en tover een tiental ge-
luidscassettes met volksmuziek
tevoorschijn. Woldis kocht in het
weekeinde in Simpelveld een ra-
dio-cassetterecorder, maar had
te weinig geld over om nog voor-
bespeelde cassettes te kunnen
kopen. Woldis slikt en weet zich
met zijn voorgeprogrammeerde
weigerachtige houding geen
raad meer. Hij doet iets terug en

aanzienlijk verbeterd, maar je
weet maar nooit tot welke conse-
quenties een dergelijke publica-
tie voor een privé-persoon zal lei-
den. Onze fotografe is dan al
vriendelijk maar onverbiddelijk
weggestuurd. Aan een foto is to-
taal geen behoefte!

Commissie Huisvesting biedt
onderdak aan 6000 muzikanten

Drie nieuwe opvangcentra in Venlo, Sittard en Gemmenich

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Geslaagd
Ralph Waterval uit Kerkrade
slaagde aan de Hogeschool Heer-
len voor fysiotherapeut.

Open dag
Welterhof

Koning
Tijdens het koningsschieten van
de schutterij St. Joseph uit Wau-
bach op Hemelvaartsdag werd
Frans Nievelstein met 184 scho-
ten koning. De vrije vogel be-
haalde JoepFrijns met 180 scho-
ten.

KERKRADE - De commissie
Huisvesting van het WMC zal
in juli aan zesduizend muzi-
kanten onderdak verlenen.
Om de grote toestroom van
deelnemers aan het Wereld
Muziek Concours goed te kun-
nen opvangen, zijn op dit
ogenblik al drie nieuwe op-
vangcentra gevonden. Zo wor-
den muzikanten onderge-
bracht op plaatsen in Venlo,
het CIOS in Sittard en een
groot internaat in het Belgi-
sche Gemmenich.

HEERLEN - De Stichting Lan-
delijke Patiënten Raden (LPR)
houdt samen met de bewoners-
raad van psychiatrisch zieken-
huis Welterhof op woensdag 17
mei een open dag. Doel van deze
dag is om te laten zien welke
middelen (ex-)psychiatrische pa-
tiënten hebben om voldoende te
functioneren in de samenleving,
vooral gezien hun kwetsbare fi-
nanciële positie.

De gouden bruidegom is van be-
roep banketbakker. Ook nu ver-
rast hij nog geregeld zijn familie
en vrienden met overheerlijke
staaltjes van zijn vakmanschap.
Zijn overige hobby's zijn wande-
len, tuinieren en biljarten.
Maria Hoepermans, moeder van
vijf kinderen en oma van negen
kleinkinderen, is jarenlang lid
geweest van een zangkoor.
Thans houdt ze zich in haar vrije
tijd bezig met het bezoeken en
verzorgen van zieken.

Gouden paar
per persoon

Het echtpaar Hubert Hoeper-
mans en Maria Hoepermans-Ge-
raets (Heerlerbaan) viert van-
daag het gouden huwelijksfeest.
Om 15 uur wordt de mis tot
dankzegging opgedragen in de
H. Jozefkerk te Heerlerbaan.
Van 19 tot 20.30 uur is er receptie
in café 't Drieluik. Heerlerbaan
107. Beschermheer

De Kerkraadse harmonie St.-
Pancratius heeft burgemeester
Jan Mans als haar nieuwe be-
schermheer geïnstalleerd. Hier-
mee bouwt men voort op de tra-
ditie dat juist deze Nullandse
harmonie de burgervader van
Kerkrade als beschermheer
heeft. In zijn toespraak kondigde
burgemeester en zevenvoudige
beschermheer Jan Mans aan dat
hij niet zo maar de vlag van de
vereniging wil zijn, maar met
eigen ideeën in de toekomst te
werk zal gaan.

De Vrijwilligerscentrale He»
zoekt vrijwilligers voor de volgf
activiteiten:

Ambachtenmuseum
Een 'levend museum' in de Sd
veldse bossen, waar door mii
van oude ambachten het verW
herleeft, zoekt vrijwilligers vooi1
verse projecten. Mogelijkhe
zijn**: de schoenmakerij, boerd
stroopstokerij, bakkerij en wel|
op het land.
Bodemonderzoek
Een natuurorganisatie in Hee^
vraagt vrijwilligers voor het assi|
ren bij het nemen van bodem|
plantenmonsters en het onder;
ken hiervan, het verwerken val>
gegevens (eventueel met bel
van een computer), het doen
buitenwerk, een paar halve di\
per week.
Kindervakantiewerk
Een buurtvereniging in Heöj
vraagt vrijwilligers voor het mee]
zetten en begeleiden van kindö!
kantiewerk voor 4 tot 12-jarigen- j
voor de periode van 10 tot en m«|juli. Mogelijke activiteiten i\
spellen, knutselen en uitstapjes!
Vakantiebegeleiding
Een landelijke organisatie z<j
vrijwilligers voor het begelei
van bungalowvakanties voor e<
paren of gezinnen, waarvan de f
ner of een van de gezinsledenin
verpleeg- of verzorgingstel
woont. Taken zijn: het verzot
van de huisgenoot, begeleiden
uitstapjes en activiteiten. HierV
is het nodig dat de vrijwilliger
pleegkundige ervaring heeft..
Jeugdbibliotheek
De jeugdbibliotheekin Hoensbl
vraagt nog enkele vrijwilligers,
taken zijn: het uitlenenvan de 1
ken aan jongeren tot 14 jaar efl
administratieve verwerking eH
het opruimen van teruggebrafl
boeken, eventueel het reparq
van boeken. Allemaal op maand,
en/of donderdagmiddag. Voor dj
werkzaamheden graag vrijwillig
die interesse hebben voor jeugd?
ken en die met jongeren kun*
omgaan.
Rondleidingen
De Sterrenwacht in Heerlen vffl
vrijwilligers die aanwezig vrv
zijn bij de tentoonstellingen. Tal
zijn: de opvang van bezoek'
eventueel rondleiden, inforrn*
geven. Dit voor enkele halve dal
per week. Hiervoor is het belang"
dat de vrijwilliger er verzorgd'ziet en met mensen kan omgaan
Ziekenomroep
De ziekenomroep in Heerlen vr*
een vrijwilligervoor de platenadl
nistratie. Taken zijn: het typen v
de kaarten, allerlei voorkome
administratieve werkzaamhe<
In de toekomst zal het bestand
automatiseerd worden. Daal1
graag iemand die kan typen en
vast ervaring heeft met automati
ren.
Kinderoppas
De kinderoppascentrale Heet
vraagt wijkcontactpersonen (rrt
maal 25 jaar) voor de volgende Iken in Heerlen: Vrieheide, Mol
berg, Meezenbroek. Tot de W«
zaamheden behoren: het onderh
den van contacten met oppassers
aanvragers, het geven van infofl
tie en het verzorgen van de eil
publiciteit. Voor begeleiding, 'ders en affiches wordt gezorgd.

Lor. Spee
Inmiddels is door een WMC-
woordvoerder bevestigd dat dc
AmerikaanslGeleense zangeres
Lori Spee dc openingsmanifes-
tatie op vrijdag 30 juni zin-
gend zal opluisteren. Over wie
dc officiële opening komt ver-
richten doen dc organisatoren
nog geheimzinnig.

Foto: CHRISTA HALBESMA

gens voorzitter Van de Weijer is
er inmiddels al eenfelle run op
passe-partouts voor het mu-
ziekfestijn. Gistermiddag wa-
ren al veel van deze kaarten
uitverkocht in Kerkrade-cen-
trum. Vandaag zullen die weer
voorradig zijn.

" Onder het toeziend oog van
secretaris Creusen heeft voor-
zitter Van de Weijer gisteren de
vriendenpas van het Wereld
Muziek Concours uitgereikt
aan burgemeester Mans van
Kerkrade. De pas kost 25 gul-
den en geeft recht op een over-
dekte zitplaats tijdens de ope-
ning. Daarnaast krijgt de
WMC-vriend(in) een program-
maboekje (losse verkoop: 10
gulden) en het boek 'WMC, won-
der van Kerkrade' (10 gulden
en vijftig cent) cadeau. Er zul-
len duizend van dergelijke
kaarten worden verkocht.
Geïnteresseerden kunnen zich
vanaf donderdag 11 mei in-
schrijven bij onder andere de
Rabobanken in Kerkrade. Vol-

Volgens penningmeester Hermans
van de commissie Huisvesting ver-
loopt het onderbrengen van muzi-
kanten redelijk: „Als het WMC na-
derbij komt, nemen de aanmeldin-
gen van de gastgezinnen toe en kan
iedereeneen plaatsje vinden". Zoals
bekend vindt in centrum Rolduc,
dat altijd een van de grootste opvan-
gadressen was, het internationale
WASBE-congres plaats.

Er is een diapresentatie in de
ochtend met aansluitendeen dis-
cussie. Daarnaast is er 's mid-
dags vanaf 14.00 uur een markt in
het ontmoetingscentrum van
Welterhof met allerlei
kraampjes. Het ochtend- en mid-
dagprogramma is toegankelijk
voor iedereen.

Maar volgens woordvoerder Her-
mans is Rolduc niet het hele WMC
met de congresleden van WASBE
bezet. „Het eerste en tweede week-
einde is Rolduc alleen gereserveerd
voor WMC-muzikanten, zodat dit
verlies aan slaapplaatsen beperkt
blijft."

Nicole Damhuis is uitgeroepen
tot Meikoningin van de Jonk-
heid in Schinveld. Nicole (18) zal
het hele jaar als symbool van de
lente de scepter over het grens-
plaatsje zwaaien.

Meikoningin

Aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg slaagde Fred Merx uit
Kerkrade voor het doctoraal exa-
men Nederlands Recht.

De feestavond, ter ere van het 15-
-jarig bestaan van Welterhof, is al-
leen voor bewoners, familieleden
en medewerkers toegankelijk.

In Venlo zullen voornamelijk En-
gelse korpsen ondergebracht wor-
den. Het CIOS in Sittard zal plaats
vrij houdenvoor Spanjaarden.

Wijkblad
Een wijkblad in Heerlen vraagt V 1willigers voor: het werven van ' tverteerders in de wyk, helpen H j
het samenstellen van het blad J
eventueel met de verspreiding ,
van. Het blad komt een keer f*
twee maanden uit. „

r»
Voor meer informatieVrijwilligerscentraleHeerlen, ®"- 713971. Adres: Burgemeester I
Grunsvenplein 2. De centrale is'werkdagen geopend van 09.00 '12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 U'

Contact
„De geschiedenis van het WMC
leert, dat huisvesting van buiten-
landse muzikanten vaak leidt tot
leuke contacten en zelfs tot hechte
vriendschappen", zegt het WMC. De
organisatie van het muziekfestijn
verzamelt in eerste instantie via mu-
ziekgezelschappen en andere ver-
enigingen adressen van gastgezin-
nen. Jubilarissen

" BurgemeesterRitzer (rechts) doopt het nieuwe lestoestel.
Foto: CHRISTA HALBESMA Heerlen

Kerkrade

Kruisboogschutterij St. SebaS^j
nus Bleyerheide huldigt vrijdag "
zef Vroemen, die 50 jaar lid is'Hans Otermans, die 35 jaarpenni'1
meester en 25 jaar commandant
De vereniging plus jubilarisseni**
pieren van 19.00 tot 20.30 uur in IJfeestpaviljoen aan de Voorterstra 1

" In 'tKloeëster te Schinveld is"
vrijdag 12 mei een informatieavo'Jover de start van de openb*
school. De bijeenkomst begint v
20.00 uur.

Frans doopfeest
in Wijnandsrade

Léonne Vuijster met haar pas
gedoopte dochter.

Foto: CHRISTA HALBESMA
Van onze correspondente

WIJNANDSRADE - De in Wij-
nandsrade getogenLéonne Vuijster
kwam afgelopen weekeinde naar
Wijnandsrade om haar drie maan-
den oude dochtertje Sabine Gavin-
Plagne te laten dopen. Het doopsel
in de St. Stefanuskerk werd tweeta-

lig opgedragen. Sinds 6,5 jaarwoont
Léonne Vuijster in de plaats Dijon,
gelegen in Midden-Frankrijk. Het
was voor haar vanzelfsprekend om
Sabine in dezelfde kerk te laten do-
pen, als waarin zij zelf 29 jaar gele-
den het eerste sacrament ontving.

Vanaf nu kunnen ook privé-gezin-
nen zich opgeven om gasten tijdens
het WMC te ontvangen. Voor opga-
ve als gastgezin bij dit elfde WMC
kan geschreven worden naar: Stich-
ting WMC, Commissie Huisvesting,
Antwoordnummer 2042, 6460 AC
Kerkrade.

Lestoestel voor ELZC Schinveld
Ritzer doopt nieuwe zwever " De afdeling OZL van de AbvaKa-

bo houdt donderdag om 19.30 uur
de jaarvergadering in het afdelings-
kantoor aan de Lirnburgiastraat 29.
Op de agenda staat o.a. het arbeids-
voorwaardenbeleid 1990.acht toestellen en 85 actieve leden

en kan nu meer vliegers gaan oplei-
den. We streven ernaar, om binnen-
kort zon honderd leden te tellen,"
aldus woordvoerder Zeegers. " In het Baron-hotel wordt van-

avond om 20.00 uur een tweede le-
zing over 'Geluk geeft gezondheid'
gegeven door een Ayur Veda-arts.
De entree is f 9,50.

Van onze correspondent
SCHINVELD - „Met dit soort vlieg-
tuigen hebben we geen enkel pro-
bleem. Zulke vriendelijke geluidjes,
daar willen we in Onderbanken best
voor tekenen." Met deze woorden
nam burgemeester Ritzer van On-
derbanken, samen met voorzitter
Hen Femer van de Eerste Limburg-
se Zweefvlieg Club (ELZC) het
nieuwe lestoestelvan de zweefvlieg-
club officieel in gebruik.

" De Ned. Vereniging De Verzame-
laar houdt morgen van 13.30 tot
17.00 uur een ruilbeurs in het HKB-
gebouw, Pater Beatusstraat 3.

De ingebruikname van het nieuwe
toestel was niet het enige goede
nieuws dat burgemeesterRitzer had
meebegracht. Ritzer ontvouwde na-
melijk plannen, die door de ge-
meente Onderbanken en het Re-
creatieschap voor de zweefclub zijn
gemaakt. Zo zal het clubgebouwen
de camping drastisch worden ver-
nieuwd. En als het meezit zal ook de
startbaan een opknapbeurt krijgen.
De zweefclub komt daardoor op ro-
zen te zitten.

'Stop Nota Heerema' een aantal in-
formatie-bijeenkomsten voor huur-
ders. Vandaag vindt er om 20.00 uur
een informatie-avond plaats in Pa-
tronaat Bleijerheide en donderdag
in dr Bemdin Eygelshoven. Vol-
gende week staan er informatie-
stands op de Kerkraadse week-
markten. Voor meer informatie:
Werkgroep 'Stop Nota Heerema'
p.a. SCEW S 462444.

" Het Kinderwerk SJEK houdt op
31 mei een play-backshow. Deelne-
mertjes kunnen zich tot 24 mei aan-
melden bij SJEK.
In buurthuis Hopel wordt op zater-
dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
kinderwerk gehouden. Deelname
kost een gulden.
Op zaterag 10 juni houdt SJEK een
zaalvoebaltoernooi voor vrijetijd
voetballers. Men kan zich aanmel-
den bijKees: S 351931. Zaterdag 20
mei maakt men een dagtocht naar
Amsterdam. Deelname kost f 25,-.

" De Meidengroep van SCEW Ter-
winselen houdt vrijdag om 20.00
uur een modeshow in het Diensten-

centrum van Terwinselen. Kaarten
kosten f 2,50. De zaal is open om
19.30 uur.

Brunssum

" De oud-leerlingen van de jon-
gensschool aan de Schinvelder-
straat houden op zaterdag 3 juni.een
reünie voor mensen die tussen 1930
en 1972 bij meester Bontemps in de
klas zaten. Voorinformatie kan men
bellen naar S 045-251138, 251961,
252944, 250055 of 251070.

Schinveld

" Wie wil collecteren voor het Ast-
mafonds, kan zich vandaag nog aan-
melden bij mevrouw Deumens,
Kan. van Nuysstraat 12a.

" Raymond Marx en Sascha Rade-
makers van harmonie St Caecilia uit
Schinveld nemen op uitnodiging
van de R.K. Limburgse Bond voor

Muziekgezelschappen deel aan het
Mgr Ronckentoernooi. Dit vindt
plaats op 3 juni.

Klimmen
"De Klimmender Nachtegalen
houden morgen, donderdag en vrij-
dag de jaarlijksebonbon-actie.

Onderbanken

" Wie van 31 juli tot 5 augustus wil
helpen met het kindervakantiewerk
in de Schinskoel, kan zich aanmel-
den bij Jenny Roest, S 256092. Mi-
nimum leeftijd 15 jaar.

" CDA-leden kunnen zich tot 16
mei kandidaat stellen voor een be-
stuursfunctie bij secretaris J. Ha-
zen. De jaarvergaderingvindt op 29
mei plaats in zaal Veltrop.

Merkelbeek

" De gymvereniging Vlug en Le'Tjzoekt met spoed een gediplome^
trainer voor twee jeugdgroep^?Voor informatie: J. Deume'T
__" 04492-2362.

" De RKDFC haalt in de toeko^op vrijdag het oud papier op. A^fstaande vrijdag om 17.30 uur gaat"r
nieuwe regeling in.

" Gedurende deze maand is erJj]
de bibliotheek in Merkelbeek kI
tentoonstelling over het AziatiscJJ'Bhutan. De Wereldwinkel Ond^banken nam het initiatief tot de
positie, die te bezichtigen is op Jgewone openingstijden van de
bliotheek.

Jobeek
__

" Het fluit- en tamboerkorps *fl
Gertrudis houdt deze en volgdH
week de donateursactie.

" Onder de naam 'Sterrenplan'
start het sportfondsenbad met een
allround zwemcursus voor kinde-
ren met een A- en B-diploma. De 40
lessen worden 's zaterdags van 10.30
tot 11.30 uur gegeven. Voor infor-
matie kan men bellen naar het
zwembad.

Ritzers woorden kenschetsten zon-
dagmiddag duidelijk de uitsteken-
de relatie tussen de gemeente On-
derbanken en de ELZC, die vanaf
het vliegveldje bij de Leiffenderhof
in de Schinveldse bossen opereert.
Voor het nieuwe toestel, een twee-
zitter van het type ASK-13, heeft de
zweefclub diep in de buidel moeten
tasten. Maar voor die vijfenveertig-
duizend gulden worden er weer
nieuwe mogelijkheden geopend om
in de nabije toekomst meer vliegers
te kunnen opleiden.

,De zweefclub heeft momenteel

Secretaris Van Kaauwen: „We heb-
ben het hier prima naar onze zin. De
samenwerking met de autoriteiten
is uitstekend. Ook met de Awacs-
vliegbasis hebbenwe goede contac-
ten. Het enige dat ons in onze activi-
teiten kan belemmeren is de geplan-
de aanleg van de Oost-Westbaan bij
vliegveld Beek." " De huurdersbelangenorganisatie

De Koepel houdt onder de titel

baan vrij

oostelijke mijnstreek
Dinsdag 9 mei 1989 18

Woldis uit Letland keek zijn ogen uit
Op bezoek bij

zusterorde
in Simpelveld

nauwelijks iets van Nederland
vernomen. Nu, met Gorbatsjov,
wordt alles anders en beter. Het
is te hopen dat hij zijn in gang ge-
zet werk kan voltooien. Mijn ver-
zoek om naar Nederland te rei-
zen werd al na drie maanden ge-
honoreerd. Maar op 9 mei is alles
weer voorbij. Dan reizen we per
trein, twee dagen en nachten
lang, via Berlijn en Warschau te-
rug naar ons Letlandse vader-
land. Dankbaar en gelukkig.
Nee, vliegen kwam niet ter spra-
ke, want dat bleek voor ons veel
te duur."

Woldis verblijft tot dinsdag 9 mei
op een privé-adres in Simpel-
veld, samen met nog een ander
vrouwelijk familielid, dat hele-
maal voor onze blikken verbor-
gen blijft. Het is zijn eerste bui-
tenlandse reis. De 18 dagen Ne-
derland zijn hem voor 100 pro-
cent meegevallen. Naast het feit
dat hij zijn geliefde kloosterzus
na 10 jaar (toen reisde zij zelf in
minder ontspannen politieke
sfeer naarLetland) weer eens fre-
quentkan ontmoeten, prijst onze
Let de fraaie Nederlandse hui-
zen, de bloemenpracht, de prima
gecultiveerde akkers en wei-
landen en de verzorgde straten.

klein journaal



Van onze medewerker
KAREL BOVENDEAARD

Van onze sportredactie

HEERLEN -Fortuna Sittard-mana-
ger Jacq. Opgenoord heeft gisteren
met dertien selectiespelers gesprek-
ken gevoerd over contractverlen-
ging. Fortuna, dat in de loop van de
komende weken de ploeg voor ko-
mend seizoen hooptrond te krijgen,
heeft drie jeugdspelers een verbin-.
tenis aangeboden. Het jeugdigetrio,
Patrick Deckers (17), Willy Heussen
(18), en Eric Meijer (19) is in de afge-
lopen periode herhaaldelijk door in-
terim-coach Dick Voorn aan de se-!
lectie toegevoegd of heeft zelfs al
wedstrijdervaring met de Fortuna-
hoofdmacht opgedaan.

" Hans Gillhaus luistert
naar de 'generaal. Mogelijk

dat de PSV'er binnenkort
naar de aanwijzingen
van Jan Reker
luistert.

Fortuna

heden op uitbouw van de voor-
sprong teniet gedaan door de uit-
blinker van het duel Haöfkekeeper
Ron van de Wal.
Een straftijd van Perey bracht de
ommekeer. De koploper boog in
deze fase de achterstand via Marcel
Jejanan en Richard Zeekaff om in
een voorsprong. Tien minuten voor
tijd gelukte Ger Nacken toch de ge-
lijkmaker.
Uitslagen hoofdklasse Noord: Perey 't Haöfke 2-2,
Fermonia-Wittenhorst 7-5. Toyota Postpoort-Hor-
nerhof 4-3. KumisfTreffers-Neeritter 1-11, Concor-
dia-Altweertheide6-6, Amicitia-Baarlo 3 1.
Eindstand: I.Fermonia 41. Toyota Postpoort 41. 't
Haöfke 41. Perey Verzek. 40, Fiat te Poel 34. Neerit
ter 30, Amicitia 25, Wittenhorst 22, KumisTrefT.»
22. Altweertheide21, Homerhof 20. Baarlo 18. Cq__~
cordia 6, GFC1.
Hoofdklasse Zuid: Meyers Marathon 0 0 gestaan
Bouwkompas-Merpati 8-6. Sportclub Vaals tC
Cosmos-Flatazor 4 4. Antwan-Stap In 2-6, EysdAÉl
Brikske 3 1. Hans Anders-Billy Billy's 3-3. De eifig
stand: Flatazor 4U. Bouwkompas 37, Eysden X
Marathon 30 (25), Merpati 30, Meyers 26 (25), Caf<mos 26. H.Anders 26. Sportclub 23, Brikske 2J,
Stap In 21, Vaals 20. Billy Billy's 13.Antwan ltt#

naar FC Twente. De aan BW Den
Bosch uitgeleende middenvelder
zal zeker niet worden verkocht aan
Den Bosch. „FC Twente", aldus as-
sistent-coach Hans Dorjee, „wil de
onderhandelingen over Krüzen ech-
ter buiten de overgang van Huistra
naar PSV houden.

MAASBRACHT - De strijd om de
titel in de hoofdklasse noord van de
zaalvoetbalcompetitie krijgt nog
een staartje. Door de remise van
koploper 't Haöfke tegen concur-
rent Perey Verzekeringen is de titel
voorlopig nog aan de neus van de
Roermondse ploeg voorbijgegaan.
De winst van de twee andere kam-
pioenskandidaten Fermonia Boys
en Toyota Postpoort bracht deze
beide ploegen op gelijke hoogte met
't Haöfke, waardoor een nacompeti-
tie uitsluitsel zal moeten geven over
de promovendus in deze klasse. In
de hoofdklasse zuid werd het lot
van Vaals ondanks een zege beze-
geld, omdat Stap In ook won. Vaals
is daardoor de derde degradant.

Stielike
bondscoach
Zwitserland

Van onze correspondent

(ADVERTENTIE)

Een privézwembad
is vakantie thuis

Bel 077-820642
gommans van devinne b.v.

De zwembadspecialist

Nu maakte hij begin vorige maand
zijn rentree in de Argentijnse Davis-
cup-ploeg, die Canada versloeg.
Clerc zorgde met Horacio de la
Pena, gisteren in Ede overigens
simpel langs Paul Haarhuis (6-1,
6-1), voor het beslissende derde
punt in het dubbelspel. Verder
werkte de man uit Buenos Aires dit
seizoen pas drie dubbeltoernooien
af, waaronder dat van Key Biscane
aan de zijde van Mats Wilander.
Mede op aanraden van de Zweed
gaat Clerc het nu ook weer op eigen
houtje proberen, maar bepaald fa-
natiek pakt hij de draad niet op.

Het zou een keerpunt betekenen in
de carrière van de Zuidamerikaanse
gravelspecialist, die deze week tij-
dens het invitatietoernooi in Ede
precies vier jaar na dato zijn come-
back maakt als enkelspeler. Toen al
stelde hij wanhopig vast dat „een
beslissing van een lijnrechter in één
klap mijn hele leven verandert".
Gisteren, na zijn degelijke overwin-
ning (7-5, 6-3) op deAustraliër John
Frawley, vorig jaar nog verliezend
finalist tegen Ivan Lendl, erkende
José-Luis Clerc dat het drama op
Roland Garros „een rol had ge-
speeld" bij zijn langdurige rustpau-
ze.

José-Luis Clerc slaat zich door de moeilijkheden heen Fortuna biedt
jeugdspelers
contract aan

mans 6.769,26,10; 8. JanPoels (Ven-
ray, verdediger/middenvelder)
6.750, 24, 5; 9. Rogier Derrez (EHC,
middenvelder) 6.731, 26, 8; 10. Rous-
seau 6.708, 24, 8; 11. René Pouwels
(Wilhelmina '08, verdediger) 6.692,
26, 7; 12. Walter Tobben (Wilhelmi-
na '08, doelverdediger) 6.692, 26. 3;
13. Marcel Adam (EHC, middenvel-
der) 6.682, 22, 7; 14. Harry Klein
(Limburgia, verdediger) 6.667, 24, 7;
15. Ad Reintjens (SVN, verdediger)
6.667, 15, 6; 16. Joep Zenden (SVN,
middenvelder) 6.654, 26, 7; 17. Kraus
6.652, 23, 8; 18. Rob Ehlen (SVN,
middenvelder/spits) 6.640, 25, 9; 19.
Cees van Hoof (SVN, verdediger)
6.640, 25, 1; 20. Theo van Hezik
(Limburgia, verdediger) 6.636, 24, 4
en Noud Janssen (Venray, verdedi-
ger) 6.636, 24, 4; 22. Rob Krul (EHC,
verdediger) 6.625, 24, 4; 23. Leo Eh-
len (EHC, verdediger) 6.625, 24, 2;
24. Ben Koetsier (Limburgia, verde-
diger) 6.609, 23, 4; 25. Richard Ger-
ringa (SVN, verdediger) 6.600, 25, 5
en John Camp (Wilhelmina '08, ver-
dediger) 6.600, 25, 3.

HEERLEN- HubHofland van Lim-
burgia is als eerste geëindigd in het
LD-Spelersklassement 1988/89. Dat
mag een opmerkelijke prestatie van
de routinier genoemd worden. Hij
bouwde de volgende fraaie reeks
op: 6xB, 13x7, 2x6. In het LD-Ster-
renelftal prijkte zijn naam elf keer.
Trainer Math Schaepkens heeft
blauw-wit denkende Hub in de
eindfase van de competitie, waarin
de Brunssumse ploeg volop mee-
deed in het gevecht om het kam-
pioenschap, node gemist. Een ver-
velende ontsteking was er de oor-
zaak van, dat de verdediger/mid-
denvelder-op welke plaats, afgezien
van die onder de lat, kun je hem
eigenlijk niet opstellen?- moest toe-
kijken.

voorlopige hoogtepunt werd zater-
dag bereikt. De Italiaan wilde de te-
genstander in eigen omgeving nog-
maals aan het werk zien en was aan-
wezig bij de thuiswedstrijd tegen
SC Karlsruhe (2-0). Voor de Napoli-
taanse trainer was geen zitplaats op
de eretribune gereserveerd. Hij
werd verwezen naar een plaats ach-
ter een van de doelen.
Óver die behandeling zijn de Napo-
litanen bijzonder boos. „Wij hebben
hun trainer een auto en tolk ter be-
schikking gesteld, toen hij bij ons
kwam kijken", aldus manager Mog-
gi. „De UEFA moet maatregelen ne-
men om er zeker van te zijn dat het
klimaat voor dereturn niet te explo-
sief wordt. Wij gaan naar Stuttgart
om te voetballen, niet om een oorlog
uit te vechten."

In onderstaande eindrangschikking
geeft het laatste getal het aantal uit-
verkiezingen voor het LD-Sterren-
elftal aan. Alleen spelers die dertien
of meer waarderingen kregen, wor-
den vermeld. Een beetje sneu voor
Bert Tuin van Limburgia, die in elf
duels een gemiddelde van precies 7
realiseerde en zes 'sterren' vergaar-
de.

In de categorie spelers die het altijd
heel erg moeilijk heeft om zich te
onderscheiden, de spitsen, leverden
Louis Muermans, Frans Starmans
en Guido Rousseau (allen Limbur-
gia) en Patrick Kraus (Sittard) pri-
ma prestaties.

De eindranglijstvermeldt -dat komt
niet onverwacht- op de volgende
drie plaatsen alleen doelverdedi-
gers. Hennie Crutzen (SVN), Rik
Frolichs (Limburgia) en Dick Veld-
man (EHC) deden vrijwel niets voor
elkaar onder. leder scoorde een ge-
middelde van ruim 7.

Nacompetitie nodig
voor kampioen noord

Eindrangschikking: 1. Hofland
7.190, 21 wedstrijden, 11; 2. Crutzen
7.160, 25, 8; 3. Frolichs 7.154, 26, 6; 4.
Veldman 7.120, 25, 7; 5. Muermans
6.800, 25, 9; 6. Wim Jacobs (Venray,
doelverdediger) 6.773, 22, 0; 7. Star-

Dogger-McEnroe
EDE - Paul Dogger en Ede lig-
gen elkaarwel. Vorig jaar was de
zeventienjarige Amsterdammer
de openbaring tijdens het invita-
tie-tennistoernooi van Gies
Pluim door pas in de kwartfina-
les de buigen voor Ivan Lendl.
Donderdag ontmoet het Neder-
landse talent opnieuw een we-
reldtopper op het Tesqua-park:
John McEnroe.

Dogger heeft die ontmoeting te
danken aan een bizar duel vol
fouten met de Italiaan Frncesco
Cancellotti (onlangs nog te sterk
voor Mats Wilander), datook her-
inneringen opriep aan vorig jaar.
Toen klopte Dogger de Frans-
man Tulasne in de eerste ronde
na drie sets (3-6, 7-6, 6-2), nu deed

hij gisteravond in precies twee
uur hetzelfde tegen Cancellotti
(3-6, 6-3, 6-4).

Ivan Lendl
FOREST HILLS - Ivan Lendl
heeft de finale van het tennis-
toernooi, tellend voor het Grand
Prix-circuit, gemakkelijk ge-
wonnen. De Peruviaan Jaime
Yzaga veroverde slechts drie ga-
mes: 6-2 6-1. De finale duurde
slechts zeventig minuten. Lendl
kreeg voor deze overwinning
150.000 gulden.

" ROME - Op de eerste dag van
het internationale tennistoernooi
voor vrouwen in Rome zijnBren-
da Schultz en Nicole Jagerman
uitgeschakeld. Zij verloren van
respectievelijk de Italiaanse
Marzia Grossi (1-6 5-7) en de
Griekse Angeliki Kanellopoulou
(5-7 6-2 2-6).

Clerc is van plan nog enkele weken
in Europa te blijven, alvorens terug
te reizen naar zijn geboorteland.
Voor het toernooi van Florence
heeft hij reeds een „wilde kaart"
binnen, eenzelfde verzoek wat be-
treft Rome èn Roland Garros is
(nog) niet gehonoreerd. De gravel-
bijter zou met name een startbewijs
voor de open Franse titelstrijd
hooglijk waarderen. Gezien het ver-
leden mag de organisatie een derge-
lijk gebaar ook eigenlijk best ma-
ken.

„Ik heb geen doel voor ogen. Ik wil
gewoon plezier hebben in tennis",
aldus de nog niet op de wereldrang-
lijst terug te vinden Clerc, die in
1981 tot de mondiale top-vyf be-
hoorde en onder andere dank zij 25
GP-toernooizeges bijna twee mil-
joen dollar aan prijzengeld verdien-
de. „Het gaat me niet om depunten
of de centen. Ik ben ook van plan
om maar vier Grand-Prixtoernooien
per jaar te spelen".

Roda-belangstelling
voor Hans Gillhaus

van Gillhaus naar Kerkrade kwam
al ter sprake tijdens de onderhande-
lingen met betrekking tot Boere-
bach. FC Twente probeert Gillhaus
los te weken door hem direct te be-
trekken in de overgang van Peter
Huistra, de linksbuiten van Oranje,
naar PSV.

In Maasbracht stond er in het duel
tussen Perey Verzekeringen 't Haöf-
ke veel op het spel. Voor een bom-
volle sporthal, 400 toeschouwers,
ontspon zich een bijzonder span-
nende, maar kwalitatief zeker geen
goede wedstrijd. De beginfase van
het duel was volledig voor de thuis-
club, die al snel op voorsprong
kwam via Piet Paal. Dezelfde speler
zag verscheidene andere mogelijk-

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC en FC
Twente hebben belangstelling voor

PSV-aanvaller Hans Gillhaus. Roda
JC wil Gillhaus als compensatie van
de naar PSV getransfereerde Michel
Boerebach. Een eventuele transfer

Daarnaast is er sprake van een even-
tuele overgang van HendrieKrüzen

Dit betekent dat
er van een ruil, met eventuele bijbe-
taling, geen sprake kan zijn". Hen-
drie Krüzen mag zich voorts ver-
heugen in de belangstelling van
Fortuna Sittard. De Sittardse eredi-
visionist is naarstig op zoek naar
een aanvallende middenvelder en
heeft de bij PSV overbodige mid-
denvelder daarbij hoog op het ver-
langlijstje staan.

ATHENE/HEERLEN - Midden-
velder Hadzidis van het voetbal-
concern Olympiakos uit Piraeus
wacht een langdurige schorsing.

ZÜRICH - De Zwitserse voetbal-
bond heeft de Westduitser Uli Stie-
like aangesteld als bondscoach. De
voormalige speler van Borussia
Mönchengladbach, Real Madrid en
Xamax Neuchatel wordt de opvol-
gervan de onlangs ontslagen Daniel
Jeandupeux. Het contract van Stie-
like gaat volgend seizoen in.

Viermaal rood, vechtpartijen en vernielingen

AEK pakt Griekse titel
in ontspoorde derby

handige confrontaties van sup-
porters binnen en buiten het
Olympisch stadion van Athene.

De ontluisterende gebeurtenis-
sen van zondag overtroffen nog
de taferelen, die zich twee maan-
den tijdens de bekerwedstrijd
tussen OFI Heraklion en FC La-
rissa voordeden. Tijdens die ont-
moeting ging de complete defen-
sie van OFI over de schreef. Ook
toen moest de scheidsrechter het
ontgelden. Gevolg was dat de
drie verdedigers langdurig ge-
schorst werden. Een van hen
zelfs voor de duur van 21 wed-
strijden. De Griekse bond be-
paalde toen bovendien dat OFI
de eestkomende vier thuiswed-
strijden op neutraal terrein bui-
ten Kreta moest afwikkelen. In
hoger beroep kreeg OFI gedaan,
dat het er slechts drie werden.

manis vormde het absolute diep-
tepunt van de topper tussen
Olympiakos en AEK, die met in-
gang van de 68ste minuut nau-
welijks meer iets met voetbal te
maken had.

Roda-Utrecht
naar vrijdag

R^STRlClTr^ndestTïj^nïhet
t-^erlands kampioenschap zaal-
L|f '"al won Sphinx Maastricht gis-
Wt bf°nd met 7-2 van Molier Impac
tj Roosendaal, dekampioen van deL^se Zuid I. De 250 toeschouwers
SQk^en een goede wedstrijd voorge-
titeld en zagen Sphinx al binnen
iie 5, minuten een 2-0 voorsprong
bijden door treffers van Schoens en

Nadat Maas in de vierde
tyj^ut had tegen gescoord schoten

en Dinjens Sphinx binnen
Xj kwartier al naar 4-1. Nadaliw^ de stand op 4-2 had gebracht
(v: Sphinx via treffers van Dinjen.
t^J en Duijzings uit naar de geflat
' rue overwinning.

v - Rob Witschge zal.lijmende vier jaar in het stadion
re *<>ffroy Guichard' van St. Etienne
h' zijn. Ajax en de
"s middenmoter zijn dat over-
rtf .ëekornen ]^jet (jgtransfer van de
il jarige linkerspits, bij Ajax door

' ttan naar net tweede plane"wezen, is een bedrag van 2,5 mil-n gulden gemoeid.

Witschge naar
St. Etienne

J^ELS- Napoli beschuldigt Vfß
j rltgart er van stemming te maken
iiH i de return van de UEFA-beker-

j?le.De Italiaanse club wil van de
"*A garanties, dat het duel op 17r,, l in Stuttgart niet zal ontaarden

veldslag.
n-t eerst-2 wedstrijd door Napoli

2-1 gewonnen wedstrijd is er
\ Sen beide ploegen verbaal een1 ude oorlog' uitgebroken. Het

Sphinx goed uit
startblokken

Nacompetitie
vierde klassers

e *-RLEN - Het programma voor
i in de vierde klasse

> ler als volgt uit: 15 mei 14.30 uur:; übachse Boys-Schimmert;
Ij j e»khuizer Boys-MW'O2.
L Jftei 19.00 uur: MW'O2-Wau-
'i_i hse Boys; Schimmert-Sweik-
! Sr Boys.
■, 14.30 uur: MW'O2-Schim-
ViL Waubachse Boys-Sweikhui-
-1 öoys.
|e Verliezer van deze serie wedstrij-
i$f

sPeelt op 30 mei tegen deverhe-
id van de andere poule die ge-
'k^d wordt door de klasse 4-E,

'^ ' 4-G en 4-H. De winnaar van de
1h d str- jd op 30 mei handhaaft zich
i «e vierde klasse terwijl de verlie-
a~. degradeert naar de afdeling
"ibiirg.

Hennie Meijer
JO°NINGEN - FC Groningen en

j^nie Meijer hebben een akkoord
i" eikt over een driejarigeverbinte-
P '.die na dit seizoen ingaat. Mocht
'jier voor 31 mei bij een buiten-ge club terecht kunnen, dan is

I, Groningen bereid de aanvaller
0 'aten gaan.

Napoli klaagt
Stuttgart aan

Koude oorlog vóór return UEFA-cupduel

Mede door deze zware bestraf-
fing kon de ploeg van de Bruns-
sumse trainer Gêne Gerards zich
niet meer in de kop van het klas-
sement handhaven. De Kreten-
zers bezetten thans met een ach-
terstand van negen punten op
AEK de zesde plaats.

De disciplinaire commissie van
de Griekse voetbalbond zal hem
waarschijnlijk nog deze week
voor de duur van zon twintig
wedstrijden verbannen. Met nog
twee andere spelers van zijn club
liep Hadzidis zondag in de over
het nationale kampioenschap
beslissende krachtmeting van
zijn club met troonpretendent
AEK Athene tegen rood aan. Dat
gebeurde, nadat hij scheidsrech-
ter Ilias Karamanis niet alleen
had uitgescholden, maar de arbi-
ter in zijn balorigheid ook nog
eens flink tegen diens schenen
had geschopt. Rood was er ook
voor de Joegoslavische trainer
van AEK, Dusko Bajevic, die de
arbitrale leiding herhaaldelijk
luidkeels aan de kaak stelde.
De aanval van Hadzidis op Kara

Stri^KRADE - De competitiewed-i ,Ja tussenRoda JCen FC Utrecht
erplaatst van zaterdagavondr as. vrijdag 19.30 uur.

Op dat moment keurde de
scheidsrechter een doelpunt van
Olympiakos wegens buitenspel
af. Wat daarna volgde, waren vier
rode en vier gele kaarten, ordi-
naire scheld- en vechtpartijen
tussen spelers onderlingen hard-

doende aan de landstitel hielp.
Praktisch in blessuretijd sloeg
de vlam opnieuw in de pan. Op
dat moment tracteerde Karama-
nis alsnog twee spelers van
Olympiakos op een rode kaart.
De ploeg uit Piraeus die toen nog
maar met acht spelers binnen de
lijnen stond, dreigde het bijltje
erbij neer te leggen. Veel te vroeg
naar het oordeel van de verlie-
zende partij blies de scheidsrech-
ter de vertoning af, hetgeen aan-
vullende consternatie veroor-
zaakte.

Eenheden van de ME hadden de
grootste moeite om erger te voor-
komen. Balans van de vertoning:
50 gewonden, vijftien arrestaties
en kolossale vernielingenaan het
interieur van de voetbalarena.
Ruim 80.000 toeschouwers zagen
hoe de Atheense aanvallerKara-
giozopoulos AEK in de 82ste mi-
nuut op winst zette (0-1) en zo-

nog verliest

EDE - Mei 1985: José-Luis Clerc is
op het centre-court vanRoland Gar-
ros bijna buiten zinnen van woede.
De normaal zo beminnelijke Argen-
tijn reageert zich af nadat hem tegen
publiekslieveling Yannick Noah bij
een 6-5-voorsprong in de beslissen-
de vijfde set een zeer belangrijk
punt wordt ontnomen door een der
lijnrechters. De Fransman toont
zich weer eens sportief, weigert het
arbitrale cadeautje in ontvangst te
nemen, maar het leed is al geschied.
Clerc blijkt door het incident der-
mate van slag, dat hij geen bal meer
raakt en de derde-rondepartij als-Limburgs Dagbald Sport

Dinsdag 9 mei 1989 " 19

Clerc terug van weggeweest
Argentijn viert na vier jaar in Ede come-back LD-STERRENELFTAL VAN HET JAAR

CRUTZEN
(SVN)

HOFLAND
(LIMBURGIA)

POELS ADAM POUWELS
(VENRAY) (EHC) (WILHELMINA'OB)
DERREZ ZENDEN STARMANS

(EHC) (SVN) (LIMBURGIA)

ROUSSEAU KRAUS MUERMANS
(LIMBURGIA) (SITTARD) (LIMBURGIA)

Wisselspelers: Frolichs (Limburgia, doel); Klein
(Limburgia, verd.); Reintjens (SVN, verd.); R. Ehlen
(SVN, spits).

Hub Hofland wint
LD-klassement
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ALDEZCARAY - Koel en berekend stevent Pedro DelgadoP de eindoverwinning in de Ronde van Spanje af. De Span-
ja[d gebruikte de individuele klimtijdrit om nog dichter naar
"it !e^ersPositie te kruipen. In de door hem gewonnen chrono-
* «Wam de Spanjaard twee seconden te kort om de leiderstruiJ"1 de tegenvallende Colombiaan Omar Hernandez over te ne-

-5 e^- Die kwam nu in bezit van zijn onbekende landgenoot Jo-. 'Martin Farfan, die achter Delgado en de Rus Ivanov als der--46 eindigde.
i 0 a do probeert op de meest eco-
oe t Sc'ne wÜze ac Ronde naar zich

'e trekken. In de twaalfde etap-, testte hij het weerstandsvermo-
L Van zijn collega's voor de eerste_
r r, zonder echt aan te zetten. Gis-
I.6.. v°lgde detweede explosie. Op
a bergflanken maakte de Span-
|0

d> die zich met grote moeiter de enorme mensenmassa kon
,i ngen, een ijzersterke indruk. Hij
|e

e8 een gat van 26 seconden met
i-arf tweede finishende Ivanov.
*n n' een tweede-jaars beroeps-
j- ler met een overwinning, moest

inleveren. Hij hield
s^e tellen over in de algemene

r°rgen krijgt het al redelijk uitge-

dunde peloton een forse bergetappe
terijden. Daarin zal deSpanjaard de
beslissende klap willen uitdelen,
waardoor hij in de tijdrit niet hele-
maal voluit hoeft te gaan.
Uitslag: 1. Delgado (Spa) 23,4 km in 53 mi-
nuten en 22 seconden (gem. snelheid: 26,983
km/uur), 2. Ivanov (Sov) op 26 seconden, 3.
Farfan (Col) 0.39, 4. Fuerte (Spa) 0.50, 5. Par-
ra (Col) 0.52, 6. Vargas (Col) 0.55, 7. Poelni-kov (Sov) 1.08, 8. Pino (Spa) 1.34, 9. Kuum
(Noo) 1.36, 10. Indurain (Spa) 1.51, 18. Suy-
kerbuyk (Ned) 2.40, 52. Hernandez (Col)
4.32. Overige Nederlanders: 68. Kools 5.22,76. Nijboer 5.36, 94. Beuker 6.04, 113. Har-
meling 6.52, 114. Amtz 6.57, 140. Hermans
9.04.

Algemeen klassement: 1. Farfan 63 uur, 8
minuten en 29 minuten, 2. Delgado 0.02, 3.
Morales (Col) 0.34, 4. Echave (Spa) 1.01, 5.
Parra 1.03, 6. Fuerte 1.45,7. Vargas 2.08, 8.
Ivanov 2.17, 9. Hernandez (Col) 2.19, 10. In-
durain 2.37, 11. Pino 3.10, 12.Kuum 4.29, 13.
Gaston (Spa) 4.40, 14. Moncada (Col) 4.55,
15. Suykerbuyk 5.02. Overige Nederlan-ders: 121.Beuker 1.25.34, 135.Amtz 1.40.38,
139. Kools 1.42.26, 145. Hermans 1.52.46,
148. Harmeling 1.53.44, 158. Nijboer 2.15.46.

Postmannen in Giro en Tour
min-up nam de wielerprof uit
Haelen deel aan de Grote Prijs
van het Kanton Aargau in het
Zwitserse Gippingen. Hij finish-
te na 197 kilometer in dezelfde
tijd als winnaar Rosola als 80ste
in de staart van het peloton. "

werd de Belg tweede in de Ron-
de van Lombardijë.

HEERLEN - Van Poppel, Breu-
Ktnk, Winnen, Lubberding, Ta-
jen, Freuler, Marki, Rozendal en
Van Lancker vormen de ploegvan Peter Post voor de Rondevan Italië, dieop 29 meivan start
ëaat op Sicilië. In beginsel gaan
«e eerste vijf ook van start in de
Konde van Frankrijk. Het vrjftalwordt voor de Tour aangevuld
fet Van Vliet, Nulens en Van-
deraerden, die zich in deRondes.van Luxemburg en Zwitserlandjollenvoorbereiden.
Ue negende Tour-renner wordt
Wellicht Theo de Rooy, al blijft
Qe kans bestaan dat Wampers
alsnog in de ploegwordt opgeno-men. De Belg, winnaar van Pa-
[Jjs-Roubaix, de Schelde-prijs en
Kund urn dem Henninger Turm,
*?1 daarover overleg voeren met
ZlJn arts. Wampers wil geen risi-
"?° na zijn ziektevan Pfeiffer.
Van Lancker, winnaar van de

Gold Race, zal zeker nietv.an start gaan in deTour. Hij zal
?*ch concentreren op de na-
jaarsklassiekers.Twee jaar terug

" LAUSANNE - Frans Maassen
start vandaag met zes andere
renners van SuperConfex in de
Ronde van Romandié. Als war-

" DUINKERKEN - Peter Ha-
rings (Panasonic) en Ad Wij-
nands behoorden tot de circa
honderd renners die de Vier-
daagse van Duinkerken uitre-
den. Zij werden als helper van
hun kopman respectievelijk
51ste op 6.59 en 88ste op 24.53.

Met zijn tweede plaats veroverde
Lauritzen de rosé leiderstrui op
de Sovjetwielrenner Vjatsjeslav

Lubberding tweede
ALLENTOWN - Henk Lubber-
ding heeft zondag de tweede
etappe van de Trump-tour ge-
wonnen. In de sprint versloeg hij
de Noor Dag-Otto Lauritzen en
de Brit Paul Curran, met wie hij
60 km voor de meet ontsnapt
was. Het drietal legde de 196,8 ki-
lometer tussen New Vork en Le-
high Valley (in de staat Pennsyl-
vania) af in 5 uur, 40 minuten en
13 seconden. De Westduitse ama-
teur Rolf Aldag legde op meer
dan drie minuten beslag op de
vierde plaats, terwijl de Belg Eric
Vanderaerden de sprint van het
peloton won.

Ekimov. Lubberding staat twee-
de op 17 seconden van deNoor.
Stand: 1. Dag-Otto Lauritzen (Noor) 10
uur 20 min. 17 sec. 2. Henk Lubberding
(Ned) op 17 sec. 3. Paul Curran(GBr) op
55 sec. 4. Vjatsjeslav Ekimov (SU) op 2
min. 43 sec. 5. Gertjan Theunisse (Ned)
op 2 min. 56 sec. 6. Reynel Montoya(Col)
op 3 min. 12sec. 7. GaryMulder (VS) op
3 min. 33 sec. 8. Alvaro Mejia (Col) op 3
min. 36 sec. 9. Steven Rooks (Ned) op 3
min. 46 sec. 10. Eric Vanderaerden (Bel)
op 3 min. 49 sec.

Vredeskoers

" AXAT - De Canadese Sarah
Neil heeft Monique Knol van
haar tweede dagsucces in de
Ronde van deAude afgehouden.
Neil flitste in de vierde etappe,
een rit-in-lijn over 87 kilometer
in Axat, drie seconden voor het
aanstormende peloton over de fi-
nish. Olympisch kampioene
Knol, die eerder de proloog won,
ging als tweede over de streep.
Valerie Simonnet uit Frankrijk
behoudt de leiding in het alge-
meen klassement.

VALDEZCARAY - De overwin-
ningen van Matthieu Hermans,
zaterdag en zondag in de Ronde
van Spanje, hebben de renners
van de Spaanse formatie Caja
Rural meer opgeleverd dan al-
leen publiciteit. Door financiële
problemen kon de sponsor de
verplichtingen ten aanzien van
de renners maandenlang niet na-
komen. Maandag stelde de firma
200 miljoen peseta's (drie mil-
joen gulden) beschikbaar om
achterstallig loon uit te betalen
en de toekomst van de wieler-
ploeg voorlopig veilig te stellen.

Hermans: loon
naar werken

Vredeskoers, een criterium over
78 kilometer in dc Poolse hoofd-
stad Warschau, heeft een over-
winning opgeleverdvoor Djamo-
lidine Abdoesjaparov uit dc Sov-
jetunie. Hij versloeg in een mas-
saspurt zijn landgenoot Asiat
Saitov en dcTsjechoslowaak Jan
Svorada.

WARSCHAU - De start van de

Drafinterland

..g6 17e:d6,c:d6 18Pe7+ en de penning
van de loper op d 7is vervelend, de
pion op d6is zwak en de zwarte ko-
ningsstelling is danig verzwakt.
17L:g5. Er dreigt eenvoudig Le7. 17.
..Le6. Beter was 17. ..Lc6 18Pe7+,Kh8
19P:c6,D:c6 20Tadl! geweest hoewel
wit ook dan duidelijk het beste van
het spel heeft. 18Pe7+,Kh8 19Te4!

..Lc6 Ise:d6,L:d6 16Pe5. 15Pd5,Ld8
16Pg5!,L:g5. Het alternatief was 16.

..d:es 14P:e5 als 13. ..Phs 14Lcl! zijn
niet zonder bezwaren. 14Dd3,Db7?!.
Zwart had zich in moeten laten op 14.

idee g6en Pg7, echter 14e5! is verve-
lend. 13e5!,Pe8.Passief echter ook 13

Vuelta-zege lijkt Tourwinnaar niet meer te ontgaan

Delgado klimt gestaag
..D:c2 25Dh6,Tg8 26Th4,g5 27D:g5 gaf
zwart op. Er is geen verdediging tegen
h3gevolgd doorTee4en T:h7.

De nadruk lag de hele partij op het
centrum. Nu blijkt plots de aanval op
de zwarte koning niet meer pareren.
19. ..D:b2 20Tael,c4. Relatief het bes-
te. Na 20. ..d:es 21Th4,g6 22De4!
(dreigt D:aB en T:h7+),Pg7 23Lf6 ge-
volgd door P:g6 + . 21De2!
(21Df3,d5!),g6. Er dreigt Dhs.
22Df3,Pg7 23Lf6,d:e5 24De3! en na 24.

dammen

Al eerder heb ik bericht van de lande-
lijke competitie correspondentie-
schaakvoor clubteams. Bij correspon-
dentieschaak is naar me schijnt de
opening nog belangrijker dan in het
"gewone" schaak. Je bent als schaker
niet meer afhankelijk van een al dan
niet goed geheugen. Een stapel ope-
ningsboeken en de meest gecompli-
ceerde openingsvarianten hoeven
geen probleem te zijn. De laatste is
echter niet helemaal waar want hoe
kun je als speler weten wiens informa-
tie het meest "up to date" is. Daarom
geven veel spelers, ook bij correspon-
dentieschaak, er de voorkeur aan hun
eigen wegen te gaan in de opening. In
onderstaande partij kiest de zwartspe-
ler een verdediging die vooral begin
deze eeuw populair was. De tanende
populariteit is te wijten aan het ietwat
passieve karakter ervan. Het is moei-'
lijk om een bepaalde zet van zwart te
laken; veel meer het te lang passief
blijven is de reden voor het snellever-
lies in deze partij.
Wit: A. Henzen. Zwart: U. Pillhock
(s.v. de Baronie).

..Le7. Een natuurlijke zet als 5. ..d6 is
uiteraard niet slecht. 6L:c6+ De sterk-
ste zet volgens de theorie. 6. ..b:c6
7d4,Le7 BTel. Zwart hoeft niet bang te
zijn voor Bd:es,P:e4. 8. ..e:d4
9P:d4,Ld7 10Lf4. Wit heeft hier legio
mogelijkheden. Het snel aansturen op
e5leek me het sterkst. Slaan ope5gaat
dan ten koste van de zwarte pionnen-
stelling en laten staan betekent gßoot
ruimtevoordeel voor wit in het cen-
trum. 10. ..0-0 HPc3 (11e5?!,Pd5),c5
12Pf3. Dat is beter dan Pb3. 12. ..DbB.
Zwart valt de pion op b2aan, tevens
wil hij zich opstellen met Db7en Lc6.
Een alternatieve hergroepering be-
stond in 12. ..Phs 13Le3,Lf6 met het

1e4,e5 2Pf3,Pc6 3Lb5,a6 4La4,Pf6 50-
-0,d6. Gebruikelijker zijn 5. ..P:e4 of 5.

weerd (Diamond Fortuna), Cees Wortel
(Donderstraal), Appie Bosscha (Deborah
H), Josvan Koolwijk (Den du Bois)en Tjitse
Smeding(Duke ofWinsser). Andries van de
Blonk (Carola van Ranum), Arnold Molle-
ma (Carisma Darby), Gerard van Eykelen-
borg (Cortoz Crown), HugoLangeweg (Clan
Vrijenesse)en Ronald van Stam (Ciao Mag-
nus) vormen het gezelschap bij de vierjari-
gen. Vijfjarigen: Wim Velis (Brigitte G),
Hans Bot (Bekila Ludwig), Aonne de Wrede
(Barry Quick), Hubert Schoonhoven (Bir-
mana B) en Van Eykelenborg (Bastien d'Al-
mere). Oudere paarden: Van Stam (Zeeboy
Z), Grift (Zeus Boekelte), Schoonhoven
(Vriend), Bosscha (Abrogan Veha) en Maria
Poort (Wanda Pluto).

De ontmoeting omvat vier draverij-
en. Bij de driejarigen komen voor
Nederland in de baan: Jan van Dooye-

HEERLEN — De drafbaan van Hil-
versum is vanavond het toneel van
de zestigste drafinterland tussen
Nederland en België. Van deNeder-
landse ploeg maken ook de aartsri-
valen Wim Velis en Hennie Grift,
beiden gevestigd op de draf- en ren-
baan in Schaesberg, deel uit.

Het gaat uiteindelijk om de paar-
den; daarom is het niet zo vreemd
dat de Fries Gerrit de Jong(in Lim-
burg bekend door zijn verblijf op
Schaesberg) voor de Belgen uit-
komt: met de draver Ucles.
Van de voorgaande negenenvijftig
interlands werden er tweeën veertig
door Oranje gewonnen. Zestien
maal kraaiden de zuiderburenvicto-
rie. Eén ontmoeting eindigde onbe-
slist.

klap drieverschillende combinaties in
de stelling brengt. Er dreigt nu een
soort Coupe Royal via 35. .. 24-30! 36.
35x24 20x29 37. 33x24 19x30 38. 28x8
7-12 enz., wit kan dit niet pareren met
35. 37-31 want dan volgt een zgn. ge-
spiegelde Coupe Napoléon met 35...
24-30! 36. 35x24 20x29 37. 33x24 19x30
38. 28x8 9-13 39. Bxl9 18-22 40. 27x18
30-34! 41. 39x30 16-21 42. 26x17 11x44
met winst voor zwart en aangezien 35.
36-31 en 35. 28-22 na 35... 7-12 positio-
neel verliezen volgde dus in de partij
35. 40-34, maar nu zit er een Coupe
Raichenbach in!

Atletiekgala
in Kerkrade

In ieder geval één ding wordt uit de
onlangs uitgekomen dan-technische
nalatenschap van de al bij zijn leven
legendarische Afrikaan Baba Sy dui-
delijk: hij was niet "de wervelende
zwarte wonderdammer", "de tovenaar
uit Senegal", "de geniale Afrikaan" of
zon andere typische pers-omschrij-
ving waarmee Baba Sy in de jarenzes-
tig gekarakteriseerd werd. Die type-
ringen konden wel slaan op zijn optre-
dens in simultaanseances, waarvan
ons inderdaad verbluffende staaltjes
overgeleverd zijn, maar niet op de
Baba Sy uit de gewone toernooiprak-
tijk. Daarin hanteerde de grootmees-
ter dieveel te jongin 1978 bij een auto-
ongeluk in zijn woonplaats Dakar om
het leven kwam, een rustige, zelfs
voorzichtige strategische stijl en pre-
fereerde hij klassiek spel. Dat hij daar-
mee toch kon excelleren en grootse re-
sultaten kon boeken, was te danken
aan zijn bijzonder fijne positiegevoel.
De tactische reserves waar Baba Sy
vermaard om was kwamen in het ge-
wone spel minder sterk naar voren. In
het volgende modelpartijtje uit zijn
glorietijd zette hij de reserves echter
met succes in.

Mensonides-Baba Sy Hoogezand 1962
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-
-24 4. 29x20 15x245. 34-30 12-18 6. 41-37
7-12 7. 46-41 1-7 8. 37-32 18-23 9. 41-37
12-18 10. 39-33 17-21 11. 31-27 7-12 12.
44-39 10-15 13. 50-44 14-20! 14. 30-25
9-14! 15. 40-34 24-29 16. 33x24 20x40 17.
45x34 15-20 18. 34-29 23x34 19. 39x30
18-23 20. 38-33 20-24 21. 44-39 12-18 22.
42-38 4-9 23. 47-42 5-10 24. 39-34 10-15
25. 34-29 23x34 26. 30x39 18-23 27. 37-31
21-26 28. 49-44 26x37 29. 42x31 8-12 30.
48-42 12-18 31. 31-26 2-7! 32. 42-37 14-
-20! 33. 25x14 9x20 34. 44-40 3-9!!

Het fraai uitziende "Groot Baba Sy
boek" is een uitgave van Sijbrands'
eigen tijdschrift DAMMEN en is te be-
stellen door overmaking van ’ 28,-
-(plus ’6- porto) op gironr. 3124812
t.n.v. redaktie DAMMEN, Heuvelder-
weg 1, 7383 RE Voorst o.v.v. "Baba
Sy".

In de jaren '60-65 was Baba Sy een
van de sterkste, misschien dé sterkste
en zeker de succesvolste dammer ter
wereld. Dit rechtvaardigt de nu door
Ton Sijbrands samengestelde nalaten-
schap volledig. Het boek bevat 333,
deels geanalyseerde, partijen en enke-
le foto's waaronder een hele leuke van
Baba Sy met naast zich een 12-jarige
Tonny Sijbrands, die, naast de grote
zwarte meester zittend, diens zetten
bijhoudt. Als opzet van dit standaard-
werk is gekozen voor een Nederlands-
Franse simultaanvertaling, dit wel-
licht met het oog op de afzetmarkt in
(West-) Afrika, waar dammen immers,
naast voetbal, volkssport is en waar
Baba Sy nog lang niet vergeten schijnt
te zijn.

35. ..24-29! 36. 33x24 20x40 37. 35x44
18-22!! 38. 27x29 16-21 39. 26x17 11x31
40. 36x27 19-23 41. 28x18 13x31 en wit
gaf het op.

bridge
Een pracht zet waarmee zwart in één

" Pedro Delgado klimt in de tijdrit en in het algemeen klasse-
ment van de Vuelta.

ECHT - Met een overweldigende
voorsprong werd de derde Pepijn-
loop in Echt door de Roermonde-
naar Cor Salentijn gewonnen. Hij fi-
nishte op de 13630 meter meter met
liefst drie minuten voorsprong op
de sterk lopende Maurice Eberson.
Bij de dames had Wilma Rusman
geen enkele tegenstand. Deson-
danks liep zij een uitstekende tijd
op de langste afstand: 13630 meter
in 49.40.

Salentijn en
Rusman winnen

Pepijnloop

Stadstoernooi
Sittard

sk^ARD — Sittard heeft weer een
;lük oerno°- voor voetbalamateur-
wbs- Alleen SVE uit Einighausen,
t] gepromoveerd naar de derde
t*S' en Centrum Boys, kwartfina-
&i».'n de Limburgse bekerstrijd,
bereken op de deelnemerslijst.
V? rc^ag a-s- worden de eerste
WstriJden gespeeld. Op het veld
Qyafdelingsclub OVCS zijn dat:
'8 (afdeling) om
(JVc Uur en Limbricht (afdeling)-
re_ p (vierde klas) om 20.15 uur.

is afdelingsclub Sit-
'Qia '80 gastheer bij de duels: Al-

Ivi^13 (eerste klas)-Sanderbout
Ui^de klas) om 20.15 uur en Sittar-
C «O -SVM (derde klas) om 18.30

l^ooSramma zaterdag: SVM-Sittard
V ofdklasse) en Almania-Sittardia
Va,. 0"1 17.00, resp. 18.30 uür. Plaats
Vil indeling: SVM-terrein.
tic deklasserDVO komt later in ac- " KERKRADE - Lino Pani (Unitas)

heeft tijdens atletiekwedstrijden in
sportpark Kaalheide het polsstok-
hoogspringen gewonnen met een
persoonlijk record van 4.90 meter.

" MODESTO - De Amerikaan Lar-
ry Myricks heeft tijdens atletiek-
wedstrijden in Modesto in de staat
Californië 8,55 meter ver gespron-
gen.

Beslissingsduel
in d - De besüssingswedstrijd
bf. derde klasse C tussen Maas-
de ï en Brevendia wordt ge-
°p h donderdag 11 mei 19.00 uur
"^r h terre'n van Thorn. De verlie-
tefj^gradeert naar devierde klasse
Mr. 'Jl de winnaar zich plaatst voor
|Wo "^-competitie met de andere
''er?,fen 'n e aerae klassen die de

ncle plaats behaalden.

HEERLEN - De Ronde van Zuid-
Limburg voor wandelaars, een klas-
sieker voor stevige doorstappers,
glijdt in het laaste weekeinde van
deze maand onder de voetzolen
door. De Ronde, honderdkilometer
in drie dagen, wordt gehouden op
zaterdag 27, zondag 28 en maandag
29 mei. De trip is aan zijn zesenveer-
tigste editie toe en de kwaliteit is
qua sfeer vergelijkbaar met toppers
als deMergellandroute en de Nacht
van Gulpen.

Limburgse
klassieker

voor
wandelaars

jeugdvoetbal

Limburgse uitslagen: 858 kg sen. A: 1. Ab-
del Zaouini; -64 kg jun.A: Bashier Zaouini
derde; -83 kg sen. B: 1. Jurgen Krin; boven
83kg sen. B: 1.Chakir Coffie; -45 kg jun.: 1.
Roger de Vries; -50 kg jun: 3. Jeroen Al-
berts; -64 kg jun: 1. Maurice Willems (allen
Vul Kok Hoensbroek). tot 50 kg jun A: 1.
Abdel Deballi; tot50kg jun B: 1.Roel Claes-
sen; -70 kg jun: 1. Maurice Laumen; -64 kg
sen B: 1.Richard Willemsen; -76 kg sen B: 3.
Roger Notten; -70 kg sen B: 2. Raymond
Vrancken (allen Hwarang Melis Maas-
tricht).

EUPEN - Bij internationale tae-
kwondowedstrijden in het Belgi-
sche Eupen wisten de Limburgse
deelnemers van de verenigingen
Vul Kok (Hoensbroek) en Hwarang
Melis (Maastricht) een groot aantal
prijzen weg te halen. Vul Kok be-
haalde bovendien een derde plaats
in het clubklassement.

Limburgers in de
taekwondoprijzen

Wylré naar
sde bekerronde

" SHIZUOKA - Elly van Hulst
heeft tijdens atletiekwedstrijden in
Shizuoka (Japan) het nationale re-
cord pp de 5000 meter verbeterd. De
Friezin finishte na 15 minuten en
37,43 seconden. Dat was ruim 5 se-
conden onder haar oude toptijd van
15.42,50. Met haar tijd werd Van
Hulst derde achter de Roemeense
Ivan (15.31,22) en de Australische
Shouwallow (15.37,04).

lotto en toto

A-Groep 2 Zuid:
RKONS-SVM 2-4

Vinkenslag-
Parmingen op
donderdag

*T.9ir^LEN - De aanvankelijk voor
_W 7.aS 15 mei vastgestelde wed-

'n e tweede klasse B tussen
t>la *enslag en Parmingen is ver-
red naar donderdag 11 mei. De
fejnstrÜd wordt gespeeldop het ter-
en u Van Vinkenslag in MaastrichtDeBint om 19.30 uur.

Dat West met zijn distributioneel spel,
niet kwetsbaar tegen kwetsbaar, 4Sch
biedt is een verdedigbare zaak. Dus
zou de fout bij Oost moeten liggen.
Maar Oost heeft toch 6punten, genoeg
dusvoor een steunbod van 2Sch, waar
6-9 punten voor zijn vereist? Ja en nee,
zegt Vriend. Ja als jealleen de positie-
ve punten telt, nee als je ook de nega-
tieve in rekening brengt. Wat zijn dan
negatieve punten?

West Noord Oost Zuid
ISch 2H 2Sch 4H
4Sch D en allen

passen

Noord startte met harten en switchte
ruiten, waarna het contract 3 down
ging, goed voor een score van 500p
voor NZ. En dit is toch wel erg verve-
len als je ziet dat NZ een slag tekort
komen voor hun 4H. Natuurlijk was
het contract maar 2 down gegaan als
de schoppens 2-2 hadden gezeten,
maar dan komt 4H zelfs 2 slagen te-
kort. Hoe je het ook wendt of keert,
4Sch is gewoon te hoog.

Toto 18: eerste prijs een winnaar bruto

’ 44.796,20; tweede prijs 12 winnaars bruto

’ 1209,80; derde prijs 134 winnaars ’ 270,80.
Toto Gelijk 18: eerste prijs geen winnaar;
tweede prijs een winnaar ’ 249,10; derde
prijs 12 winnaars ’ 103,80; vierde prijs 211
winnaars ’ 9,40.

De resultaten van de sportprijsvragen zijn:
Lotto 18: eerste prijs geen winnaar;tweede
prijs 4 winnaars bruto ’ 75.000,-; derde prijs
57 winnaars bruto ’3115,70; vierde prijs
3929 winnaarrs ’45,20; vijfde prijs 66755
keer ’ 5,-.

HEERLEN - De Heerlense scheids-
rechter Co Gleysteen fluit vandaag
zijn allerlaatste officiële wedstrijd.
Dat gebeurt in de ontmoeting Heer-
len 4-Chevremont 4, die om 19.00
uur begint en waarin het kampioen-
schap in de tweede klasse G van de
Afdeling Limburg op het spel staat.
Co Gleysteen passeert de vijftig en
vindt het welletjes. Hij haalde niet
het hoogste niveau, maar was niet-
temin ooit een landelijke 'beroemd-
heid. Als bakker, thans bij deMare-
bos, bakte hij het bruiner dan alle
Van Swietens ofHorns. Twintig jaar
geleden - hij woonde toen nog in
Velsen - liep hy een keer dronken
het veld op. Dat akkefietje leverde
hem een levenslange schorsing plus
een onthullende reportage in het
weekblad Panorama op. „Na drie
jaar heb ik dispensatie gekregen en
mocht ik mijn hobby toch weer be-
oefenen," herinnert Co Gleysteen
zich nuchter. „Daarna heb ik nog
tien jaar in Limburg gefloten, een
heel fijne tijd." Ofschoon Heerlen
4-Chevremont 4 geen uitsmijter van
jewelste is, zit er voor Co toch een
huldigingetjeaan vast.

Co's laatste

Het organisatiecomité, onder auspi-
ciën van atletiekvereniging Achil-
les-Top, is momenteel druk in de
weer het internationaal deelnemers-
veld te completeren. Diverse toe-
zeggingen zijn reeds binnen van on-
der meer de Westduitse Claudia
Zaczkiewiecz, bronzen medaille-
winnares op de 100 meter horden in
Seoel en de Zwitserse Cornelia Bür-
ki, vierde tijdens de Olympische
Spelen in Los Angeles op de 3000
meter. Ook nationaal sprintkanon
Nelli Cooman is voor het atletiekga-
la uitgenodigd.

KERKRADE - In sportpark Kaal-
heide vindt woensdagavond 7 juni
een internationaal atletiekgala
plaats. Het evenement op de Kerk-
raadse kunststof wordt een groot
spektakel. Coryfeeën als Elly van
Hulst, wereldkampioene 3000 meter
indoor, Marti tenKate, finalist op de
10.000 meter tijdens de Olympische
Spelen in Seoul en de nationale
trots tijdens gerenommeerde weg-
wedstrijden alsmede Marjan Olysla-
ger, nationale recordhoudster op de
100 meter hordenzullen niet ontbre-
ken.

TERWINSELEN - Na 120 minuten
voetbal was de stand bij de beker-
wedstrijd RKTSV-Wylré 2-2. In de
eerste helft werd niet gescoord. In
de tweede helft opende JanDegens
voor RKTSV de score, maar Jos
Schings maakte gelijk. In de eerste
verlenging kwam RKTSV door
R. Vonken op 2-1, maar vlak voor het
einde scoorde weer Jos Schings de
gelijkmaker: 2-2. De doelman van
Wylré stopte twee strafschoppen.
Wylré benutte er zelf vier en gaat
door naar de vijfde ronde.

De eerste dag (30 km) voert de wan-
delaars over de Brunssummerheide
en doorZuid-Oost-Limburg. Het ge-
bied Epen-Vijlen vormt het decor
van de tweede etappe (40 km). Op de
slotdag (30 km) staat als vanouds
Valkenburg op het programma. Om
het de wat minder geoefende tippe-
laar gemakkelijker te maken, kun-
nen ook twee dagen (achter elkaar)
worden gelopen, dus zaterdag en
zondag, of zondag en maandag. Het
startbureau is in het HKB-gebouw
aan de Pater Beatusstraat in Heer-
len. Voor nadere informatieover de
Ronde van Zuid-Limburg: H. Lem-
mens, Potgieterlaan 1, 6165 ED Ge-
leen; telefoon 04490-45789.

De juryzag er terecht brons in en dat
is iets waar „de Nederlander" best
weer en glas op mag drinken.

Dat zijn: 1) honneurs in de kleur van
de tegenstanders, 2) steun zonder hon-
neurs in partners kleur en 3) geenazen
en heren. Aangezien in dit voorbeeld
alle soorten negatieve punten aanwe-
zig zijn heeft Oost geen 6 punten meer
en derhalve in feite ook geen verho-
ging tot 2Sch. Hij moet dus gewoon
passen op 2H, waarna OW er onder
alle omstandigheden beter uit zullen
komen. Een bridgetip die verband
houdt met de stelling dat 6 punten niet
altijd 6 punten zijn.

Voor de Nederlandse deelnemers was
1988 een goed jaar, want na Michael
Lawrence (U.S.A.) eindigden Rebattu
en Vriend op de 2e en 3e plaats. De
Bols Tip van Bep Vriend heette „Be
aware of minus points" en wordt geïl-
lustreerd aan de hand van het volgen-
de spel.

In 1988 zijn er 13 bridgetips ter beoor-
deling ingezonden, allemaal afkom-
stig van internationaal bekende spe-
lers, zoals Jeremy Flint (Eng.), JoséLe
Dentu (Fr.), Alfred Sheinwold(U.S.A.)
en, van eigen bodem, Max Rebattu en
Bep Vriend.

Sommige producenten van geestrijk
vocht hebben de bridgewereld dan
ook als een van de doelgroepen onder-
kend. Zo is Bols Nederland b.v. reeds
jaren geleden begonnen met een zgn.
Bols Bridge Tips Competition.

In dewereld van het bier is een zekere
onrust uitgebroken, niet zozeer van-
wege deovername van deKoninklijke
Brand door Heineken maar vooral
omdat het bierverbruik in Nederland
verleden jaar met 1 liter per hoofdvan
de bevolking is gedaald. „De Neder-
lander" heeft dus 1 glas in de 2 maan-
den minder gedronken; veel is het
niet, maar het geeft te denken. Aan de
bridgers zal het waarschijnlijkniet lig-
gen; als er één groep is voorbestemd
om te consumeren, dan zijn het deze
denksporters wel. Een beetje ervóór,
wat meer erna, en bij enkelen het
meeste zelfs tijdens de wedstrijd.

Loting halve finales
zaalvoetbalbeker

4e vV^STADT - Ten kantore van
Verri k

in Nieuwstadt is de loting
4e t ■ v°or de halve finales voor
T\, ,nïburgse zaalvoetbalbeker.
*at edeklasser Joyce Textiel speelt
trUrn g2O mei in het Sporteen-
öoü 'J 1Geleen tegen hoofdklasser
t,aieWk°mpas. De andere halve fi-
spe }vordt maandag 22 mei ge-
ke n 'n Melick, waar de noordelij-
sW .°ofdklasser Fermonia Boys de
v9ri aanbindt met de kampioen

<a hoofdklasse zuid, Flatazor1 Justeren.

ti^ondhelb_«>w.Abd'ssenbosch 19 uur <terr- Mer
(; H*kerveld-Hopel 20 uur

25 19.15 uur

V en L en Blauw Wit winnen

Sittardia van slag
Van onze medewerker

JOHN BANNIER
HEERLEN - In de zaalhandbal-
competitie in deeredivisie bij de he-
ren won Herschi/V en L in Arnhem
met 21-23 van Swift en blijft, omdat
koploper E en O met 28-20 van Hel-
las won, op drie punten van de lijst-
aanvoerder. Kwantum Blauw Wit
won met 28-25 van UDSV en blijft
zicht houden op een IHF-plaats ter-
wijlVGZ/S-ttardia opnieuwverloor.
Nu met 25-18 van Tachos.
Herschi/V en L speelde in Arnhem
tegen Swift een bar slechte eerste

helft. Bij rust stond het 15-9 voor
Swift. Binnen tien minuten na de
pauze was de stand gelijk (17-17). In
die tweede helft kreeg Swift-speler
Paul van Noesel mandekking en
speelde V en L een goede dertig mi-
nuten.

De thuisblijvers bij het duel Kwan-
tum Blauw Wit tegen het reeds ge-
degradeerde UDSV hebben gelijk
gehad. Blauw Wit kon maar moei-
lijk de juiste motivatie opbrengen
en dat was in het spel goed te mer-
ken. Via een 14-13ruststand won de

thuisploeg het duel uiteindelijk wel
met 28-25, maar fraai was het aller-
minst.

VGZ/Sittardia verloor weer. Nu
werd in Waalwijk tegen Tachos, na
een 11-8 achterstand bij rust, een 25-
-18 nederlaag geleden. Sittardia is
duidelijk van slag af. Na de pauze
kwam Sittardia wel beter in de wed-
strijd, verkleinde de 14-10 achter-
stand tot 17-15, maar een tijdsuit-
sluitng van Paul Louwers bracht de
ommekeer. In enkele minuten tijd
liep Tachos uit naar 21-15.
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GTR/NIP vist achter net
Alleen Mara Eijkenboom wint partij tegen Hilversum HAAKSBERGEN -Kimbria heeft in de

degradatiewedstrijd
tegen Tonego 65 in
Haaksbergen verlo-
ren met 75-69. Deze
nederlaag betekent
dat de Maastrichte-
naren met een been
terug in de hoofd-
klasse staan. Tonego
had namelijk eerder
al verloren van DBV
Rowic uit Dordrecht
met 84-63.

Coach Wolfs: „Het
probleem van het
team is vaak de
spanning die niet al-
tijd goed verwerkt
kan worden, waar-
door het spel stokt.
In het eerste gedeel-
te van de Iste helft

Kimbria verliest
degradatiestrijd

hebben we het laten
liggen. Zeven pun-
ten voorsprong die
we opgebouwd had-.
den, waren in de
13de minuut ver-
dwenen, 33-31".
De stand bleef daar-
na gelijk opgaan. Na
de pauze was de
overtuiging snel
weg, nadat Tonego
het initiatief geno-
men had. Kimbria
speelde meer tegen
zichzelf dan tegen de
Haaksbergse hoofd-
macht. Het al snel

opgebouwde positie-
ve verschil van de
thuisclub gaven ze
niet meer af. Coach
Jos Wolfs blijft ech-
ter optimistisch:
„Als we over twee
weken met 14 pun-
ten verschil winnen
van Rowic, blijven
we in de Iste divisiie
Het zal moeilijk wor-
den, maar ik zie toch
goede kansen voor
ons. We zullen er al-
les aan doen om in
deze klasse te blij-
ven".

Eerste nederlaag
Sittard Condors

Samacols

u Van onze correspondent
fcDERWEERT - Ad van Laarho-

ton uit Valkenswaard won de NWB-
L^de van Nederweert. Maar de te-
ypstelling was voor Piet Hindriks
j beleen, diezich twee meter voor
L streep gewonnen waande en de

in de lucht stak. Maar juist
t die laatste meters flitste Van
L^hoven meteen uiterstekrachts-
c^Panning over de Super/Cirkel-
fm er- Daarmee behaalde de ren-
iiij's uit Valkenswaard, na Merurn,
Ja tweede seizoens-zege.

verantwoordelijk. Armemarie Rad-
stake won met 6—4; 7-5 van de Sit-
tardse. Theo Hoek won bij de stand
2-6; 6-2; 6-5 door opgave van Mar-
tin Koek die daarna ook zijn heren-
dubbel en gemengddubbelspel
moest opgeven.

In de overgangsklasse A won
Brunssum 1 als enige van de vijf
Limburgse teams. Na de twee sterk-
ste ploegen in deeerste twee ronden
ontmoet te hebben, bleken de
Brunssummers nu nog kansen te
hebben voor een plaats aan de bo-
venkant van de ranglijst. Zij ver-
sloegen Nijmegn Quick met 6-2. De
verliespartijen kwamen in de enkel-
spelen van Eric Roekx en Ilse Ley-
tens.

fnand Custers moest met 7-6; 6-3
' Winst laten aan Christiaan Feen-
ta' Voor het tweede Limburgse

zorgde Mara Eijkenboom

' het gemengddubbel samen met
waters. Zij versloegen Nanette
Rutte en Maarten Koopmans met
E> 6-1. In het tweede gemengd-
bbel haalde Stefan Koch en Ja-

PU Savelkoul in de derde set een
Rchpunt. Zij verloren echter de
Fureak van de beslissende set met
K- Door dit resultaat heeft
RR/NIP in totaal 9punten zodat zij
Me zesde plaats staan met even-
f*8! punten als Warande op plaats
Fven.
r^C 1 voert in afdeling 3 van de
Prste klasse de ranglijst aan met
r* Punt voorsprong op Son 2. De
F.de ploegen wonnen hun uitwed-
Rld met 7-1. SLTC deed ditbij Po-
Pc GS 4 in Amsterdam, terwijl
R deze uitslag meebracht uit Rot-
f dam waar zij Zuiderpark 2 ont-
r*_ had., Voor het enige Sittardse
Füespunt was Evelyne Dullens " Fragment uit desoftbalwedstrijd Samacols-HSCM. Foto: WIM KÜSTERS

Knappe zege van Heerlens honkbalnegental " HSCMkansloos
VV Heidebloem

start met
jeugdafdeling

Door verschillende omstandighe-
den moest het Sittardse negental
aantreden met liefst vier invalsters.
Aanvankelijk was deze handicap
nauwelijks van invloed, want met
opportunistisch spel kwam een 4-7
voorsprong op het scorebord. Ook
nadat Myra Hendriks het pitchers-
werk van Klaar America in de vier-
de innings overnam, hield Condors
knap stand. Tot de gelijkmakende
laatste slagbeurt van Tilburg, waar-
in de thuisploeg met een alles of
niets offensief de stand wist om te
buigen naar 8-7.

15-23 te slaan, onder meer via een
homerun van Frank Schmeitz.
Cheetahs klopte in Uden Red Sox
met 5-10. Ondanks het goede wer-
pen van debutant Guido Vogels op
de heuvel, hadden de Beeknaren
aanvankelijk enige moeite met het
vinden van het juiste ritme. De
doorbraak diende zich aan in de
derde innings na een spectaculaire
home run van catcher Arjan Blok-
land. Cheetahs boog in die fase.een
2-1 achterstand om naar 2-8 en wist
deze marge in het verdere strijdver-
loop vrij simpel te consolideren.

met 8-7

TILBURG - Aan de verrassend
sterke openingserie van Sittard
Condors in de hoofdklasse softbal
kwam zondagmiddag een einde. Na
drie achtereenvolgende overwin-
ningen sneuvelde de equipe van
coach Janssen in en tegen Tilburg

Softbalteam All Stars
slordig aan slag

Brouwershuis wint
poolbiljartbeker

pHAESBERG - Poolbiljartclub
P°Uwershuis uit Brunssum is win-
nj" van de Nederlandse poolbil-
"Joeker. Zij versloegen in de fina-
r'erkamp respectievelijk PBC De
lte Bal uit Papenhoven, Boeren-

?t Heerlen en PBC 't Pluimpje uit

Gelijke spelen waren er voor SLTC
3 en Van Home 1. SLTC bleefop ge-
lijke hoogte met Heerenduinen uit
IJmuiden. Van Home moest weer
met een gehavend team aantreden.
Nu tegen Van Merlehoven in Heem-
stede. Hugo Janssen moest wegens
ziekte het laten afweten zodat trai-
ner Harm Langeslag zijn plaats
moest innemen. Het lukte hem niet
tot een overwinningtekomen. Hier-
voor zorgde wel Peggy Peeters en
VeroniqueStals. Het is overigens al-
weer de laatste keer dat Stals voor
Van Home meespeelt. Haar studie
noopt haar toch zich weer terug te
trekken. Zij zal nu vervangen wor-
den door Jacqueline Janssen uit
Eindhoven. Opvallend was de 5-3
nederlaag die Kimbria leed tegen
TesqUa uit Ede. Zij voeren nu geza-
menlijk de ranglijst aan in afdeling
8. Hetzelfde gebeurde met SLTC 2
dat met 5-3 verloor van Festina zo-
dat zij in afdeling 4 aan de kop van
deranglijst staan.

Cheetahs heeft de eerste seizoensze-
ge binnen. Kickers uit Waalwijk
ging in Beek onderuit met 16-6. De
opmars van Cheetahs kreeg even-
wel pas in een laat stadium gestalte.
Het was routinier JoyceBenink die
in de vierde innings bij 3-6 het sein
voor een zwaar offensief gaf, waar-
bij de gehele Beekse slagploeg
tweetal aan de bak kwam, resulte-
rend in niet minder dan 13 runs.

Phantoms
kanloos

SCHAESBERG - In het gemeen-naPshuis Carré in Schaesberg
frdeen begin gemaakt met deNe-
Jj^andse kampioenschappen pool-1Jart. De verrassing in de eerste

was de uitschakelingvan een
?* de favorieten voor de eindzege:

Rademakers uit Brunssum.
r» toernooi wordt de hele week ge-
iden van 19.00 tot 23.00 uur. Deales zijn zaterdagvanaf 11.00uur.

In deovergangsklasse B boekte van
de GTR/NIP-teams alleen het twee-
de een overwinning. Zij versloegen
Shaile uit Helmond met 5-3. Het
vierde team verloor met 8-0 van
Fristelstein 2. Het derde dolf met
5-3 het onderspit bij Ready 1 in
Maastricht. De Maastrichtenaren
zagen hun" reserves echter met 8-0
verliezen bij het zeer sterke Kralin-
gen in Rotterdam.

GELEEN - De succesvolle voetbal-
vereniging Heidebloem blijft hard
werken aan het jeugdprogramma.
De Geleense kampioen en promo-
vendus naar de hoogste klasse in de
afdeling wil dit seizoen starten met
een jeugdafdeling.

Tot nu toe hebben zestien jeugdlei-
ders met succes hun curcus begelei-
der jeugdvoetbal afgelegd. Om de
interesse voor de jeugdspelers te
vergroten zijn door het bestuur op
10 en 24 mei open dagen georgani-
seerd. Op beide middagen zullen
spelers van Fortuna Sittard met
sporters van het CIOS Sittard een
kennismakingstraining verzorgen.
Beide trainingenmiddagen zijn van
14 tot 15.30 uur (6 t/m 11 jaar) en van
15.30 tot 17 uur (12/15 jaar).Telefoni-
sche informatie bij Chris Kaanen: S
04490-49607 of Jos Franssen S
04490-53446.

i^ERT - Het honkbalnegental van
/*antoms verloor de ontmoeting te-
'en Cardinals met 3-16. Een forse

dieevenwel grotendeels zijn
slag kreeg in de laatste slagbeurt.

In Deurne werkten de honkbal-
teams van Black Wings en Sittard
Condors een marathontreffen af dat
vier uur en driekwartier in beslag-
nam en uiteindelijk een 19-24 over-
winningvoor de Sittardenaren ople-
verde. Black Wings versleet niet
minder dan vijf werpers in dit door
de slagploegen beheerste duel, met
veel veldfouten over en weer. Na
een gelijkopgaand scoreverloop
wist Sittard Condors in de achtste
innings een beslissende kloof naar

VanLaarhoven
winnaar

NWB-ronde

i' twee innings liet Cardinals 2-4
["* het scorebord aanbrengen. Bij
' in de vijfde ronde nam Guy Lim-ans de leiding van de Weerter de-
J'sie over. Deroutinier hield stand
jj de negende innings. In hun laat-
;? slagbeurt tilde Cardinals de mar-
jj tegen de leeggespeelde thuis-
,joeg naar een ietwat geflatteerde,ndstand van 3-16.

In de herencompetitie won Nieu-
wenhagen met 4-2 van Prinsenjacht
zodat zij de derde plaats blijven be-
zetten. De tweede Limburgse verte-
genwoordiger in deze klasse, Ray
Prickers 1 uit Weert, leed een 5-1
verlies tegen Thor RW 1 uit Den
Haag. Gedeelde winst in

semi-turninterland
REUVER - De 28ste semi-tuminter-
land tussen de beide Limburgen te
Reuver leverde een gedeelde winst
op. Het heren- en jongensteam won
met duidelijke cijfers en het dames-
en meisjesteam was zoals verwacht
kansloos.

In Eersel ging Samacols tegen Con-
tente Meppers onderuit met 12-10.
Startende werper Frank de Vreeze
bleef 4V2 innings redelijk overeind,
om vervolgens afgelost te worden
door de niet fitte, maar geroutineer-
de Armand Lagerweij. Samacols
liep in de vijfde innings weg naar
3-7, zag Contente Meppers drie
beurten later langszij komen: 9-9 en
bezweek uiteindelijk onder de toe-
nemende druk:12-10. Coach Ad
Harlé: „Een onnodige nederlaag.
Deze ploeg heeft technisch veel
meer in zijn mars dan er tot nu uit is
gekomen. Een indicatie dat er nog
wat werk aan de winkel is".

Het honkbalnegental van All Stars
pakte in Helmond verrassend de
volle winst tegen Mulo: 5-9. Pitcher

als gevolg van een aantal Heerlense
veldfouten. Nuenen boog de stand
om naar 3-2 en wist die marge in de

Verrassend

In de eerste confrontatie behield
Harreman/All Stars het initiatief tot
de tweede helft van de vijfde in-
nings. Een voorsprong van 0-2 na
runs van Inez van Hout en Nicole
Leyten, hield evenwel geen stand

Een werperswissel werd de thuis-
ploeg in deze fase fataal, want All
Stars liep onmiddellijk uit naar 4-7
en wist geconcentreerd spelend
(coach Ab van Ommen: „Een totaal
van slechts vijf veldfouten illu-
streert de goede instelling,"), deze
voorsprong te consolideren.

Het tweede treffen werd een gemak-
kelijke prooi voor de thuisploeg,
omdat de All Starsdefensie vanwe-
ge de absentievan GerrieVoogd op-
nieuw geleid moest worden door
Anouk Wijnands. Monique Otten-
heim en Monique Grzelska, die bei-
dentot een slaggemiddeldevan .750
kwamen, kregen aanvallend geen
steun van hun ploeggenoten. Coach
Hans Grzelska: „We zijn slordig en
onzorgvuldig met onze slagkansen
omgesprongen. Op dat gebied zal
snel iets moeten veranderen".

Paul Pütz die de volle negen innings
op de heuvel bleef staan, vormde de
grote inspiratiebron voor zijn team-
genoten. Het was de Heerlense aan-
voerder die in de eerste slagbeurt
opende met een driehonkslag. Tot
de vijfde innings bleef het scorever-
loop in evenwicht: 4-4.

NUENEN - Het softbalteam
van Harreman/All Stars werd
in en tegen Nuenen met een
dubbele nederlaag geconfron-
teerd. De voormalige Noord-
brabantse hoofdklasser zegen-
vierde na een vrij spannend
openingsduel met 5-2 en won
de tweede ontmoeting pro-
bleemloos via de ruime cijfers
9-2.

laatste slagbeurt te verhogen naar
5-2

Het softbalteam van Sphinx/HSCM
verloor in Kerkrade de derby tegen
Samacols kansloos met 22-10. De
ploeg was beduidend minder op
dreef dan op Hemelvaartsdag toen
Cheetahs in een thrillerachtige
eindfase werd bedwongen met 11-
-10.

Van een turnstrijd bij de heren was,
eveneens voorgaande jaren, geen
sprake. De uiteindelijke voorsprong
bedroeg ruim 84 pnt.. Wel werd het
een onderlinge ontmoeting tussen
de turners van Excelsior Schim-
mert en Eendracht Kerkrade. De
technische commissie dient zich
dan ook ernstig te beraden of deze
wedstrijd nog wel zinvol is. Ook nu
weer won provinciaal kampioen Pe-
ter Frissen (Excelsior Schimmert)
het goud voor Maurice Quaedvlieg
(Eendracht Kerkrade).

waardoor hij 8.70 pnt. scoorde en
het goud won. Op plaats vier eindig-
de Ronald Graumans (Roermond)
en het nieuwe Limburgse jongen-
stalent Wouter Bremen (Reuver)
werd vijfde.

De dames waren zoals verwacht
kansloos. De Belgen liepen vanaf
het eerste toestel fors uit en wonnen
uiteindelijk met ruim 12 punten ver-
schil. Beste Limburgse turnster
werd provinciaal kampioen Susan-
ne Klerken (Sevenum). Na haar 4de
plaats vorig jaar teRekem, kwam zij
nu op plaats drie op het ere-podium,
direct gevolgd door Wendy Dries-
sen van de organiserende vereni-
ging Hercules Reuver.

De meisjesploeg deed het beter dan
werd verwacht. Uiteindelijk verlo-
ren zij echter ook maar halveerden
het verliesvan vorig jaarnaar 8 pun-
ten. De beste turnsters in de ploeg
waren Mylena Mulders (Sittard) die
na haar Bste plaats van het vorig
jaar, nu brons greep, en Simone Ja-
cobs (Parmingen), die als 6de ein-
digde.

Veldfouten
De equipe van coach Mare van de
Camp kwam in de eerste drie in-
nings niet uit de verf. „Gebrek aan
concentratie", oordeelde de Maas-
trichtse trainer, resulterend in een
rits veldfouten en een onoverkome-
lijk achterstand: 22-2. De acht runs
die Sphinx/HSCM in de afsluitende
slagbeurt produceerde, had dan ook
slechts statische waarde.

De jongens wonnen dit jaar ook
weer met ruime voorsprong. Hier
was wel nog enige wedstrijdspan-
ning te bespeuren. Beste turner
werd Maurice Nijssen (Schimmert)
die vorig jaar nog brons won. Zijn
beste onderdeel werd voligeren,

Na het afhaken van eerste pitcher
Philippe Veeters breken voor de
honkbalploeg van Sphinx/HSCM
zorgelijke tijden aan. Het team ont-
beerde in deontmoeting tegen Orio-
les routine en slagkracht en verloor
met 13-7.

Volop sfeer bij beachvolleybal in Keer
Fragment uit de wedstrijd tussen NederlandenBelgië. Foto: widdershoven

t)o __
\ NWB-ronde van Nederweert

gekenmerkt door een hoog
g^Po en veel demarrages. Maar de
S 0 ,eP reageerde steeds zeer attent,
Vj?at niemand weg kon komen,
hri n ronden voor het einde werd
Ve Peloton door een valpartij in di-
g 6 Se groepen uiteen geworpen. On-
v 0 eer 40 renners dienden zich aan
.itiri de finale. Tien ronden voor het
Hiou ontstond een kopgroep met

5 van Dijck, Armando Steuten
y Steyvers. Hun voorsprongr°eg maximaal 15 seconden.

sportkort

" SWALMEN - Drie Limburgse
teams hebben zich weten te
plaatsenvoor de finale van de na-
tionale handboogbeker. Dat zijn
Soranus uit Boukoul-Swalmen
(1396), Willfem Teil uit Geverik-
Beek (1378) en De Alpenjagers
uit Sittard met 1372 punten.

" SINT OEDENRODE - Snel-
wandelen 100 engelse mijl (161
km) in St.-Oedenrode: 1. H. Mat-
son(Den.) 161km in 18.25.01 uur;
2. Paul Beckers (B) 18.35.21; 3.
Jan Vos (Rotterdam) 18.53.18; 4.
Wim van de Wittenboer (Bra-
bant) 19.14.31; 5. Piet Op 't Broek
(AV Unitas) 19.24.31.

" KERKRADE - Hans Tangel-
der (Brunssum) is ongeslagen
sneldamkampioen van Limburg
geworden. Tangelder, lid van De
Ridder, behaalde uit negen wed-
strijden maar liefst 14 punten. In

de eerste klasse bleek Werner
Heunen (VOS Kerkrade) na een
spannende strijd de sterkste, ter-
wijl in de tweede klasse Marcel
van Keeken (Kerkrade) met de
hoogste eer ging strijken.

" HEERLEN - In de eerste ron-
de van de Nederlandse team-
kampioenschappen golfbiljarten
verloor Maasvallei in Urmond de
wedstrijd tegen BVN uit Neder-
weert met 2-4. De Luchtpost uit
Weert won met 2-4 bij GBC De
Slek uit Echt. Bij de wedstrijden
om de nationale beker waren de
uitslagen: BCB (Weert)-Fortuna
(Sittard) 3-3 en 't Tolhoes (Maas-
tricht)-Biej Aolders (Echt) 2-4.
Zaterdag worden de returns ge-
speeld.

" RHEINHAUSEN - De wor-
stelaars van Simson hebben in
het Westduitse Rheinhausen een
vierkamp met Schwalbach, Her-
decke en Rheinhausen gewon-
nen.

Jac onder impulsenvan met nameit^ van Kessel en Jac Louwers
V 0 atïl het peloton zeven ronden
ÖfoK et e-nae terug. Jac Louwers
"\j. «eerde een vluchtpoging met
vlu° k

Willemsen, maar ook deze
lotfP * v°nd geen genade bij het pe-
van't *^verirnin a-s een ontsnapping_
6, Jac Louwers en Mart van Kes-

Hinri .de laatste ronde nam Piet
tien meter voorsprong.

hgL 1 demarrage leek meer succes te4v en> maar Hindriks waande zich
Ven

r°eg winnaar, zodat VanLaarho-
"mï met een laatste krachtsinspan-

£ alsnog de zege kon pakken.

CADIER EN KEER - De volleybal-
negendaagse op het zandstrand in
de sporthal van Cadier en Keer,
waaraan niet minder dan 259 teams
deelnemen, stond zondagmiddag in
het teken van een demonstratie be-
achvolleybal door een aantal Neder-
landse- en Limburgse topspelers.
Een spectaculair gebeuren, dat he-
laas niet de belangstelling kreeg die
dit evenement zonder twijfel ver-
diende.

Organisator Priem had ex-interna-
tional Bert Goedkoop weten te con-
tracteren om leiding te geven aan
deze demonstratie van Europees en
Amerikaans strandvolleybal in de
sfeervol aangeklede sporthal van
Keer. „Jammer van de magere pu-
blieksresponse, want er viel heel
wat te genieten," oordeelde de voor-
malige Oranje-aanvoerder en huidi-
ge coach van Brother/Martinus.
Aan de wedstrijdenreeks namen

naast een aantal spelers en speel- Het treffen tussen Peter-Paul en
sters van Brother/Martinus onder Riem Frielink, aangevuld met Mar-
ineer ook Artemis/Rapid, oud-Ra- co Klok(Brother/Martinus) tegen
pid, het voormalige Sutherland-' Jacques en Peter Willemsen, met
/Maastricht met onder meer Wim Harrie Smeets eindigde in 21-16
Thewissen en Harrie Smeets, bene- voor de Frielinkploeg. Tot en met
yens de gebroers Frielink en Wil- Tweede Pinksterdag zijn elke
lemsen deel. Een damesinterland avond toernooien gepland in Keer.
tussen Nederland en België eindig- Aanstaande zaterdag komen een
de verrassend in een 18-21 zege voor aantal sterke, reguliere competitie-
de vertegenwoordiging van onze teams tegen elkaar uit in een dag-
zuiderburen. toernooi.

Van onze medewerker
&ERLEN - GTR/NIP 1 is op het Melkhuisje in Hilver-
'tti niet verder gekomen dan een 6-2 verlies tegen Hil-
(rsum. Bij de enkelspelen was alleen Mara Eijkenboom
i staat haar partij in winst om te zetten. Tegen Nanette
wutte boekte zij een snelle 6-2; 6-1 zege. Ook Janou Sa-
pkoul Was dichtbij haar eerste overwinning. Zij verloor

' drie sets met 5-7; 6-2; 6-2 van Henna Wilming.

SPORT IN DE REGIO SPORT IN DE REGIO
sport
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	illustraties
	Verpleging mag doorgaan met acties
	" Een Boliviaanse vrouw uit het Andesgebergte brengt in traditionele klederdracht haar stem uit bij de presidentsverkiezingen in haar land, die zondag werden gehouden. Nadat gisteren een kleine 50 procent van de stemmen was geteld, lag oud-dictator Hugo Banzer van de conservatieve Nationaaldemocratische Actiepartij (ADN) op 28 procent en de kandidaat van de regeringspartij, Gonzalo Sanchez de Losada, op 26,7 procent. Het ziet er naar uit dat geen van de kandidaten de vereiste absolute meerderheid behaalt en dus moet het eveneens zondag gekozen parlement de doorslag geven en op 1 augustus een keuze maken uit de drie hoogst geëindigde kandidaten.
	de speelgoedspiegel
	panda en de ridders van flut
	puzzel van de dag
	" Een drukker stapelt exemplaren van het eerste nummer van het dagblad van het vrije vakverbond Solidariteit, dat gisteren voor het eerst verscheen in een oplage van 150.000 exemplaren. Dit moet een half miljoen exemplaren worden. In de meeste kiosken in Warschau was het blad snel uitverkocht. Het heet Gazeta Wyborcza (verkiezingskrant), maar na de verkiezingen wordt dit gewoon Gazeta (krant). Op de voorpagina van het eerste nummer stond: „Na meer dan veertig jaar verschijnt in Polen en waarschijnlijk in het hele oostelijke blok het eerste onafhankelijke dagblad in een grote oplage". Verder was een foto afgedrukt van Lech Walesa.
	"De oplegger van een vrachtwagen die gistermiddag rond drie uur wilde draaien op een parkeerplaats bij grensovergang Bocholtz kantelde plotseling. Dc 13-tonner vervoerde auto-onderdelen, die voor een deel tegen een andere vrachtwagen terecht kwamen. Hierbij ontstond lichte schade. Het duurde vele uren voordat dc auto-onderdelen per heftruck op een andere vrachtauto waren overgeladen en dc oplegger door een grote kraan weer in rechte positie getild was. Dc oorzaak van het ongeval is volgens dc politie waarschijnlijk een gebroken aandrijving van dc bestuurbare achteras. Foto: DRIES LINSSEN


