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Speculaties over
vertrek Smit-Kroes

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - WD-minister
Neelie Smit-Kroes (Verkeer en
Waterstaat) overweegt af te tre-den. In liberale kringen wordt
erop gerekend dat de omstre-
den bewindsvrouwe haar be-sluit op te stappen nog deze
week bekend zal maken. Smit-
Kroes zou een functie in het be-drijfsleven aanvaarden, aldus
gisteravond de NOS-rubriek
Den Haag Vandaag.

De woordvoerder van de minis-
ter weigerde op het bericht elk
commentaar: „Ze is zich nog

aan het beraden". Maar door-
gaans goed ingelichte bronnen
bevestigen dat Smit-Kroes elk
moment kan aftreden.
In VVD-kringen werd al langer
aangenomen dat Smit-Kroes,
die vier jaar staatssecretaris en
zeven jaar minister op Verkeer
en waterstaat was, na deze ka-

binetsperiode de politiek zou
verlaten. De valvan hetkabinet
heeft dat versneld. De top van
de VVD heeft 'geen enkele
druk' op Smit-Kroes uitgeoe-
fend, aldus de woordvoerder
van fractievoorzitter Voorhoe-

Smit-Kroes was binnen het ka

binet de felste pleitbezorgster
van de afschaffing van het reis-
kostenforfait; de fiscale aftrek-
post voor woon-werkverkeer.
Juist over dat meningsverschil
bracht deWD-fractie het kabi-
net vorige week ten val. Smit-
Kroes haalde maandagavond
tijdens een spreekbeurt in Hon-
selersdijk vernietigend uit naar
haar partijgenoten, die ze voor
'struisvogels' uitmaakte. Haar
harde rede wordt in VVD-krin-
gen gezienals een afscheidstoe-
spraak

# Zie ook pagina 5

Tipgever
" o- " —

j^t gaat om een zekere Leon Fine.eze, een ex-bankdirecteur, trad op
tipgever van depolitie. Fine zou

Sp^r goede contacten hebben be-c?ikt in het rechtse milieu in Bel-
]_?' met name in kringen van ex-

öC-premier Paul Vandenßoey-
arits, die eerder dit jaar slachtoffererd van een ontvoering. Ook naar

inleiding van de ontvoering van
s

QB werd in de Belgische media ge-
speculeerd over samenzweringenv rijkswacht en politie.
Al vaak is gesuggereerd dat achter
* Bende van Nijvel, die diversevervallen heeft gepleegd waarbij

e Jotaal 28 mensen werden gedood,
Xtreemrechtse groeperingen zou-en steken die met hun terreur het
._°- voor een staatsgreep moesten

effenen. Ook zouden bij de Bende
ex-rijkswachters betrokken zijn ge-
weest. Daarom duikt nu weer het
gerucht op dat de overvallenvan de
Bende op supermarkten in Overijse,
Aalst en Eigenbrakel wellicht ge-
pleegd werden cm de moord op las-
tige figuren te camoufleren.

Vernaillen heeft de speciale parle-
mentaire commissie een lijst gege-
ven met de namen van de militairen
die de plannen voor een staatsgreep
zouden hebben beraamd., De com-
missie zal die lijst echter niet open-
baar maken.

Luitenant-kolonel Vernaillen is in
België al enkele jaren een bekende
figuur. Hij was van 1980 tot 1982 be-
last met het onderzoek naar de be-
trokkenheid van andere rijkswach-
ters bij de handel in drugs, waaron-
der decnefvan de anti-drugbrigade.
Zijn superieuren probeerden echter
steeds druk op hem uit te oefenen
om zijn onderzoek te staken. Zelfs
de commandant van de rijkswacht
zou daartoe hebben aangezet. In
1981 werd een nooit opgehelderde
en mislukte aanslag op Vernaillen
gepleegd.

Het weer
J°ELER. ar»daagzitten we in een lucht'e flink wat koeler is dan gis-.ren en het wordt dan ook'et veel warmer dan 18 gra-n- Ook is er meer bewolking
j*Jaar de zonnige perioden zul-en overheersen. Vooral in het
®°rden van Limburg is het**riniger dan in het zuiden,"*et in de middag kans op eenH'> mogelijk met onweer. Delr»d is zwak tot matig uit
entingen tussen noord en

v°ordoost.tr°i» eventue,e informatie be-, e«ende het weer in Limburg
*unt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
'0nop: 05.54 onder: 21.20
«fJiop: 09.19 onder: 02.22
MORGEN:
r"n op: 05.52 onder: 21.21
""aanop: 11.08onder: 02.50

Oud-rijkswachter legt link met Bende van Nijvel

Belgische officieren
planden staatsgreep

IVanonze correspondent
RUSSEL - Hoge officieren van het Belgische leger beraam-en in het begin van de jaren tachtig plannen voor een rechtse5 a.tsgreep in België. Bij die plannenmakerij zou ook een toen-

malige minister betrokken zijn geweest. Die onthulling kwam
l sisteren van een gepensioneerde luitenant-kolonel van de Bel-Sische rijkswacht, J. Vernaillen. Deze getuigde voor de specia-

Parlementaire enquêtecommissie naar het banditisme en de'ware criminaliteit in België.

h zei zijn informatie te
in h -n gekregen van een tipgever■ diekringen. Deze man kwam om
Van levenIeven DÜ de bloedige overval
ot? beruchteBende van Nijvel in
«ober 1985 waarbij in Overijse
ht supermarktbezoekers werdenVermoord.

Ronddolend
damhert in
Boschstraat

MAASTRICHT - Een bruin
damhert heeft gistermorgen eni-
ge paniek gezaaid in het Maas-
trichtse Boschstraatkwartier.
Rond half negen kwam bij de ge-
meentepolitieeen vijftal meldin-
gen binnen van mensen die het
hert over de Boschstraat zagen
dolen. Bovendien liet een adju-
dant van de politie weten dat hij
nog net een aanrijding met de
viervoeter had kunnen voorko-
men.

Merkwaardigerwijze had snelle
actie geen succes. Het dier was
spoorloos verdwenen en heeft
waarschijnlijk gebruik gemaakt
van de doorgang langs het bassin
tussen de Sphinx en het KNP en
daardoor de groene dreven van
de Boschpoort kunnen bereiken.
Het gesignaleerde hert is 1,20
meter hoog en heeft een nieuw
groeiend gewei.

Inmiddels heeft de verkeerstech-
nische man van de politie aan de
stedelijke verkeerscommissie
voorgesteld op de Boschstraat
het verkeersbord te plaatsen dat
weggebruikers attent maakt op
'overstekend wild...

Lubbers sprak twee keer meipresident Bush

Geen consensus over
de rakettenkwestie

Van onze correspondent
WASHINGTON - Het zal moeilijk
zijn om binnen de NAVO tot een ge-
meenschappelijk standpunt over
het vraagstuk van de korte afstand-
raketten te komen, maar de strij-
dende partijen hebben in ieder ge-
val de bereidheid naar elkaar te luis-
teren.
Dat is de conclusie waarmee de de-
missionaire minister-president
Lubbers gisteren uit een speciaal in-
gelast gesprek met de Amerikaanse
president Bush is gekomen. Lub-
bers zei zowel bij Bush, als eerder
bij deBritse premier Thatcher en de
Westduitse bondskanselierKohl, de
bereidheid te hebben gevonden
zeer inhoudelijk op Nederlandse
voorstellen ter beëindiging van de
impasse in te gaan.
Lubbers wilde in dat verband niet
van een Nederlandse bemiddelings-

poging spreken. „We zijn van nature
al bescheiden, en als demissionaire
regering moet je extra bescheiden
zijn", aldus de premier.
De premier wilde niet op inhoude-
lijke kanten van zijn gesprek met
Bush ingaan. „Daarmee zou de be-
sluitvorming binnen de NAVO niet
zijn gediend", zo zei hij.
Maar dater nog zeker geen sprake is
van een consensus, kon uit de woor-
den van de premier worden afgeleid
toen hij zei niet te kunnen zeggen
nu optimistischer te zijn dan voor
hij met Bush sprak.
Eerder op de dag hadden Lubbers
en ministerVan den Broek van Bui-
tenlandse Zaken ook aleen gesprek
met de Amerikaanse president. Dat
gesprek duurde nog geen half uur.
Aanvankelijk was het de bedoeling
dat het wat langer zou duren, maar
Bush had weinig tijd.
Maar tot verrassing van de Neder-
landse delegatie stelde de Ameri-
kaanse president gisterochtend in
een telefoongesprek met Lubbers
voor, laat in de middag (23 uur onze
tijd) een tweede gesprek te houden.
Het eerste gesprek ging, aldus mi-
nister Van den Broek, vooral over
milieuvraagstukken. Bush wil, zo
zei de minister, een internationale
milieuconferentie waar vraagstuk-
ken als het broeikaseffect en deaan-
tasting van de ozonlaag kunnen
worden besproken.

"De oproerpolitie in Pana-
ma-Stad trad maandag tot
woede van de VS hard op tegen
circa 20.000 aanhangers van
de oppositie, die protesteerden
tegen defraude bij de verkie-
zingen. Op defoto houden le-
den van de oproerpolitie de-
monstranten tegen die met een
portret van de kandidaat van
de oppositie op weg waren
naar een kantoor waar stem-
men werden geteld.

VS furieus
op Panama

WASHINGTON - De Amerikaanse
president George Bush heeft giste-
ren de mogelijkheid van een militai-
re interventie in Panama opengela-
ten. Hij verklaarde dat de oppositie
de presidentskandidaat van de ster-
ke man van Panama, generaal Ma-
nuel Antonio Noriega, verplette-
rend heeft verslagen.

Bush riep Noriega op het verkie-
zingsresultaat te respecteren. „On-
danks grove onregelmatigheden bij
de stembureaus heeft de oppositie
een duidelijke verkiezingsoverwin-
ning behaald. Het Panamese volk
heeft gesproken. Ik roep generaal
Noriega op de stem van het volk te
respecteren", aldus Bush.
Bush zei dat hij niet in discussie wil
treden over mogelijke acties van de
VS tegen Noriega. De woordvoer-
der van het Witte Huis, Marlin Fit-
zwater, verklaarde echter eerder dat
Bush nadenkt over een aantal op-
ties waaronder de inzet van troepen
en economische sancties.
Het ministerie van BuitenlandseZaken in Den Haag heeft overigensgisteren bij de autoriteiten van Pa-nama opheldering vragen over deomstandigheden waaronder de Ne-derlandse pater Nico van Kleef omhet leven is gekomen. Deze werdzondag in Panama neergeschotendoor een agent. Hij overleed maan-dag.

vandaag
Gouden Roos
in Montreux
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sport
# Torn Nijssen krijgt

Tulasne na
marathongevecht op
de knieën

" Pedro Delgado heft
de leiderstrui in de
Vuelta om zijn
schouders

# Johan Cruijff moet met
de Europacup II
thuiskomen

Benzineprijs
weer omlaag

ROTTERDAM - De prijs van een
liter benzine gaat opnieuw met
twee cent omlaag. Ook vrijdag
was dat het geval. De verlaging
die de benzinehandelaren dins-
dag in Rotterdam bekend maak-
ten gaat morgen in. Diesel gaat
1,6 cent minder kosten.
Secretaris J. Oskam van de bran-
che-organsatie NOVOK ver-
wacht dat er de komende twee
weken nog ongeveer een dub-
beltje van de benzineprijs af zal
gaan. Na de sterke stijging in
april zakken de internationale
benzinenoteringen echter lang-
zamer naar een normaal niveau
dan hij had gedacht.

Prijzen omhoog
DEN HAAG - De prijzen zijn tussen
half maart en half april met 0,4 pro-
cent gestegen. Vooral benzine, da-
mes- en kinderkleding en schoeisel
werden duurder, terwijl aardappe-
len, bloemen en tweedehands auto's
goedkoper werden

Twee gewonden
bij overval
Securitas

Van onze correspondente

HASSELT - Bij een overval op een
Securitas-geldtransport gisteroch-
tend in het Waalse dorpje Herve bij
Verviers zijn twee bewakers ge-
wond geraakt. Ze verkeren niet in
levensgevaar. De gewapende en ge-
maskerde gangsters maakten circa
zes miljoen Belgische franks
(330.000 gulden) buit. Omdat ze
overhaast op de vlucht sloegen lic
ten ze nog vijftien geldzakken on
aangeroerd liggen.

Het geldtransport werd 's morgens
zeer vroeg, om kwart voor drie,
overvallen door vijfof zes gewapen-
de en gemaskerde mannen. De
overvallers hadden een gestolen
vrachtwagen met oplegger dwars
over de weg Bolland-Blegny ge-
plaatst. De bestuurder van het geld-
transport wou de hindernis ontwij-
ken maar kwam daardoor bijna in
de gracht terecht. Onder bedreiging
van 'riot-guns' en automatische ge-
weren dwongen de gangsters de be-
stuurder en de begeleider uit te
stappen. Omdat een van de bewa-
kers niet snel genoeg gevolg gaf aan
hun bevelen werd er geschoten. De
man werd gewond en moest in het
ziekenhuis worden opgenomen.

" Zie verder pagina 17

Limburg wil
eigen onderzoek
Provinciefonds

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- De provincie Lim-
burg wil een onderzoek laten doen
naar de herverdeling van gelden uit
het Provinciefonds. Dat gebeurt in
reactie op rapportages van het Insti-
tuut voor Onderzoek van Over-
heidsuitgaven (IOO) over de- nieu-
we - verdeelsleutel voor de uitke-
ringen aan de de provincies uit het
fonds.
In een aanvullendrapport heeft het
100 de effecten bekeken van een
andere verdeelsleutel.Bij een derge-
lijke herverdeling zou de provincie
Limburg er 2,5 tot 3,5 miljoen gul-
den bij inschieten.
Limburg vindt het aanvullenderap-
port 'volstrekt verwerpelijk' en
daarom moet er nu een soort contra-
expertise komen. Daarmee kan de
provincie Limburg haar afwijzing
van het laatste 100-rapport onder-
bouwen. Gedeputeerde Staten wil-
len het 'tegenonderzoek' - dat maxi-
maal 50.000 gulden mag kosten - la-
ten uitvoeren door het Nederlands
Economisch Instituut in Rotter-
dam.
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£jSX.| Chique mode
JSI6IU6VGÏ\S voor communies,

jdanws bruiloften en
"^^palvßld recepties.

Panneslagerstraat 15. Telefoon 045-442496

(ADVERTENTIE)

Pluk de hoget!fj£Mt*È
lente-rente /^S^?*^
hj de iJbSyïï
Pancratiusbank/^^^l7
een bijzonder aanbod alléén in
de periode van 16 t/m 31 mei 1989
slechts één jaar vast.
- inleg minimaal f 1000,-
- storten:, " kontant op alle kantoren van de Pancratiusbank;

" op girorek.nr. 1049670 t.n.vde SNS Bank -Pancratiusbank;
" op bankrek.nr. 85.00.29.236 t.n.v. de SNS Bank -Pancratiusbank.

- voor nadere inlichtingen bel 045-716441, toestel 49of lees onze nieuwe informatiekrant 'Bankpost'

pancratiusbank 5
Heerlen: Geerstraat 22. Overige kantoren te: Heerlen, GeleenBrunssum, Landgraaf en Kerkrade.

(ADVERTENTIE)

10OOm2GROTE
KEUKENSUPER
★Keus uit meer l_ _ _—\\rf~ _r__r—— 1

dan 200 keukens. ÊJk A A fTRI-^UT★ Meer dan 300 fYIJ-l_p4_* I Klv._rl
inbouw-apparaten «JUZTi ;van alle bekende üïilllllViU , i I i

★ Spektakulair ==sSSsSl^r^===r^
★ Open huis, U bent SjlJpflJi j RCnL di~3~~ "ilvan harte welkom. 3
★ Liefst 1000 m 2 J^^^^^^^^^^^^L:keukenshow. t—_-_. Iwl

~~ï I b X"-"""V I ~\ /" X KEUKENSUPERS IN: ANTWERPEN/ _—j. \ _ V « \ ARNHEM. BREDA, DEN BOSCH,
■ /55\\ 1 P I ECHT, EINDHOVEN, GENK, HEERtEN,J V_*_# / MAASTRICHT, NIJMEGEN,

V Ê h \ ROERMOND, ROOSENDAAL,
V __XÏ J\ \ ROTTERDAM, SCHIEDAM, SinARD4—i mJ ■ ' L—* TILBURG, VENLO, UTRECHT.

SCHARNERWEG 66-70 043-623365

Verpleegkundigen
hangen beddelaken

buiten

VOOR VROUWELIJKE EN
EXCLUSIEVE MODE

MOEDERDAGAANBIEDINGEN
4 DAGEN
(t/m 13 mei as.)

20% korting
op rokken en blouses
Raadhuisplein 17, Heerlen

Tel. 045-711060

(ADVERTENTIE)

GROTERE MAAT? I
BIJ ONS SLAAGT U BESLIST!

■--. a
WW j

M(Je*£-~ <".en46l/m SB,

Mode mei' 'n maatje meer
Geleenstraat 74, Heerlen, tel. 045-718030
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'Van MER-Stevol geen
wonderen verwachten'

Ondanks het feit dat
Gedeputeerde Staten
van Limburg er niets
voor voelden, werden
GS door Provinciale
Staten verplicht een zo-
genaamde Milieu Ef-
fect Rapportage (MER)
te beginnen, alvorens
zij al naar gelang de
uitkomst van deze wet-
telijke procedure, een
vergunning tot ont-
gronding van het Ste-
volgebied (210 ha op
het gebied van de ge-
meenten Ohé en Laak,
Stevensweert en Echt)
kan afgeven. Over de
betekenis van een MER,
gaat de verhandeling
van dr Willem Heems-
kerk, waterjurist uit
Echt.

, -

Sinds het midden van de jaren tachtig (mei 1986) beschikt ons
land in navolging van de VS en Canada over de wettelijke mo-
gelijkheid van een MER. Zij is opgenomen in de belangrijke
Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne. In de EG is sinds
juli 1988-elk land verplicht een wettelijk regeling in te voeren.

De MER is een nieuwbestuurlijk in-
strument, dat afwijkt van het tot
voor kort gebruikelijke. Het bevat
géén gebods- en verbodsbepalin-
gen, doch het is een instrument
waardoor in een uitgewerkte proce-
dure passende milieu-informatie
beschikbaarkomt voor de instantie
die uiteindelijk in eigen verant-
woordelijkheid moet beslissen. In. dit geval over het al dan niet ont-
grinden van het Stevol-gebied.

Daarbij komen aan de orde: het toe-
passingsgebied; de keuze van alter-
natieven; de betrouwbaarheid van
de voorspellingen; mogelijke alter-
natieven*en de eventueel gevolgen
van een 'dubbelrol' van de initiatief-
nemer van de MER en het bevoegd
gezag.

De MER wordt begeleid door een
(wettelijke) Commissie voor de Mi-
lieu Effectrapportage met een presi-
dium aan het hoofd, bijgestaan door
werkgroepen, bemand met twee tot
zeven deskundigen. Zij zijn belast
met het opstellen van adviezen voor
richtlijnen aan het bevoegd gezag.
In het geval van Stevol aan Gedepu-
teerde Staten van Limburg. De
commissie toetst later de inhoud
van de MER op haar volledigheiden
correctheid. Zij verschaft als het
ware het keurmerk voor de MER.

jDnder initiatiefnemer wordt in de
Jvettelijke regeling verstaan: een

of overheidsinstantie
jdie een bepaalde activiteit wil on-
dernemen. Naast het bevoegd gezag
(de vergunningverstrekker) en de

Jnitiatiefnemerspelenin de wettelij-
ke procedure de adviseurs en de in-

sprekers een rol ter verkrijging van
de nodige 'wetenschap.
fc>e initiatiefnemer moet heel duide-
lijk aangeven, wat hij met de voor-

fenomen activiteit wil bereiken; dit
eschiedt in een startnotitie die bij

de aanvang van de MER-procedure
ter inzage wordt gelegd.

Met betrekking tot het Stevol-ge-
bied is het zonneklaar wie het 'be-
voegd gezag' is. Niet zo duidelijk is
op dit moment wie als 'initiatiefne-
mer' van dat ontgrondingsproject
zal fungeren. Dit zou eventueel het
college van GS kunnen zijn, doch
ook Stevol BV (een juridische com-
binatie van ontgrinders) dan wel- maar dat ligt niet zo voor de
hand - de drie gemeenten Ohé en
Laak, Stevensweert en Echt. Princi-
pieel lijkt het niet zo juist dat één in-
stantie de dubbelrol van bevoegd
gezag en initiatiefnemer vervult.
Toch zijn er voorbeelden in de juris-
prudentie, waarin de beide functies
in één hand liggen: het Provinciaal
Afvalstoffenplan Noord-Holland
(PS van Noord-Holland, gedele-
geerd aan GS) en het Provinciaal
Afvalstoffenplan Limburg (PS).

In deze rubriek neeml deredactie brieven van lezers op. De re- /
dactie hoeft het niet eens te¥ijn met de inhoud. De brieven dienen /

betrekking te hebben op publikaties in deze kront. Zi| dienen kort /
en zakelijk le zijn. Brieven die te lang zijn worden ingekort ofgere- /tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in deze rubriek wor- /

den niet toegestaan. I

" Ontgrindingen bij Stevensweert Foto: PAULKUIT

Procedure
Voor belanghebbenden is van grote
betekenis hoe de procedure van een
MER in grote lijnen verloopt.De lijn
is voor een vergunningskwestie als
volgt:
- De initiatiefnemer informeert het
bevoegd gezag over zijn voorgeno-
men activiteit.
- Deze publiceert het voornemen in
de media, met gelijktijdge informa-
tie aan de wettelijke MER-commis-
sie en haar adviseurs. Dit is de start
van het zogenaamde 'vooroverleg'
over alternatieven en gevolgen die
in de MER moeten staan;- Op basis van dit vooroverleg ge-
ven de Commissie voor de Milieu
Effectrapportage en haar werkgroe-
pen een advies aan het bevoegd ge-
zag;- GS biedt daarop de mogelijkheid
aan ieder diezulks wenst op- ofaan-
merkingen te ventileren over de in-
houdvan de MER. Dit alles leidt tot
een aantal richtlijnen.

- Wanneer die richtlijnen zijn vast-
gesteld kan de initiatiefnemer aan

de slag; hij dient met informatie
voor de dag te komen die in de richt-
lijnen ter sprakekomt. Waar men op
moet letten is, ondermeer dat de ini-
tiatiefnemer om moverende rede-
nen van de richtlijnen kan afwijken.- Zodra de MER-beschrijving klaar
is, wordt deze ter kennis gebracht
aan de vergunningverstrekker;- Is deze akkoord met het geprodu-
ceerde dan volgt terinzagelegging
van de MER, met daaraan gekop-
peld de inspraakprocedure; daarbij
kan iedereen opmerkingen maken;- De MER ca. worden ook aan de
Commissie voor de Milieu-effec-
trapportage en de adviseurs toege-
zonden;- Laatstvermelde commissie advi-
seert over de rapportage aan GS, die
daarna een besluit kunnen nemen.

Het geheel is aan vrij korte termij-
nen gebonden. Na het verlopen van
deze geschetste procedure vindt er
nog een evaluatie plaats, op grond
waarvan te zijner tijd weer aanvul-
lende maatregelen ter bescherming
van het milieu genomen kunnen
worden.
Voor wat betreft het Stevolgebied
komt het mij bijzonder belangrijk
voor dat de gemeentebesturen en de
insprekers - gesteld al dat de ont-
gronding in een bepaalde omvang
zou doorgaan - bijzonder alert zijn
op de wijze van herinrichting van
het landschap en de tijd waarbin-
nen.

De MER wil het bevoegd gezag, dat
overigens zelf verantwoordelijk
blijft, op het goede milieu-spoorzet-
ten. Daarbij is de noodzakelijke eva-
luatie achteraf van niet geringe be-
tekenis. Stellig brengt zijn milieu-
schadelijke praktijken beter voor
het voetlicht. Toch moet men er
mijn inziens geen wonderen van
verwachten. Zo las ik onlangs dat de
MER geen garanties biedt tegen on-
willige bestuurders. Zelf blijf ik op
dit moment wel met twee vragen
zitten: a. zal het besluit tot het vast-
stellen van bepaalde richtlijnen een
besluit worden in de zin van deWet
Arob? Voor zover mij bekend is het
dat nog niet. en b. hoe zit het met de
financiële aansprakelijkheid en ge-
volgen voor het eventueel aanrich-

ten van grote milieuschadde - bij
voorbeeld m.b.t. de waterhuishou
ding - door handelwijze van initia
tiefnemer c.g. het bevoegd gezag?.

ECHT DrWillem Heemskerk

Verplegenden 12
Bij deze wil ik terug komen op het
ingezonden stuk van Marcel Heu-
gen uit Heerlen. Waar is hij mee be-
zig? Wil hij het ziekenhuis vergelij-
ken met winkelbedienden.Laat die
dan ook werken. Hij wil me toch
niet wijs maken dat winkelbedien-
den ook al dat vuile en vieze werk
van het ziekenhuis moeten doen.
Laat de verpleegkundigen daarom
iets meer hebben, daar hebben ze
recht op. Ze hebben in ieder geval
een grote verantwoordelijk heid en
dat heeft een winkeljuffrouw niet,
althans veel mider. En wat het la-
chen betreft onder de verpleegkun-
digen ; dat is goed, of wil Marcel
Heugen hebben dat ze huilen! U
maakt een koe aan het brullen. Ik
blijf voor meer loon voor alle ver-
pleegkundigen en daar stap ik niet
van af. Ik vraag me af welke partij
Van Heugen voorstaat, maar vol-
gens de ingezonden brief is dat de
verkeerde. Ik zeg: volhouden en
meer geld voor de verpleegkundi-
gen . Het is voor Marcel Heugen te
hopen dat hij nooit in een zieken-
huis of verzorgingscentru m terecht
komt en verder wens ik hem een
goede gezondheid toe.
BRUNSSUM mevr. Gogolin

Duivensport
Als duivenliefhebber wil ik graag
reageren op het stukje 'Duiven op
de gouden wieken' door A. van Op-
huizen in het LD van 29 april jl. Als
duivenliefhebber doet om te begin-
nen zon kop al pijn. Na enkele vi-
tesses-tourtjes is het duivenseizoen
in een beslissend stadium gekomen,
na de magische grens van 200 kilo-
meter. Ja, deze vluchten boven de
200 kilometer (de magische grens)
zijn ook vitessevluchten en wel tot
300 kilometer.
Dan schrijft de heer Van Ophuizen
dat het ernst gaat worden voor zon
9.000 Limburgse duivenliefhebbers.
Als hij nu eens zei zon 1.000 Lim-
burgse liefhebbers, voor die andere
8.000 liefhebbers is het al ernst van-
af de vitessetourtjes. Die spelen na-
melijk geen fond. Plusminus 10 pro-
cent speelt op de fond en de rest, 90
procent, vitesse + midfondtourtjes.
De vluchten die door hem als
tourtjes beschouwd worden spelen
de Limburgse liefhebbers het liefst
en dan mag je daar ook wel wat
meer over schrijven, want zijn de
media er niet om de meerderheid te
bereiken en te informeren? En bij
dievitessetourtjes is de kunst en be-
drevenheid van de liefhebbers voor
90 procent van invloed op de resul-
taten op de wedvluchten. En bij de
fond is dit percentage net omge-
keerd. Hopelijk komt er nog een pa-
gina bij voor de liefhebbers die goed
spelen op die vitessetourtjes, dat is
namelijk de meerderheid. En die
duiven hebben ook 'gouden wie-
ken.
Op de transfers, genoemdin dit arti-
kel, ga ik lieverniet in. Ik lees liever
iets over liefhebbers die goed pres-
teren met duifjes die ze voor enkele
tientjes aangeschaft ofwel gekregen
hebben, want dat is namelijk ook
weer de meerderheid. Teksten over
enorme bedragen zijn voor de echte
liefhebbers oude koek, maar voor
de leek angstwekkend en zeker niet
inspirerend om aan onze mooie
sport te beginnen.
Is het niet de taak van de pers de
liefhebbers, maar ook de leek in

Theologie
De Nederlandse theologie-institu-
ten zitten met het rapport-Oberman
lelijk in hun maag. Uit het rapport
valt te destilleren dat het met die
theologen 'allemaal maar niks' is.
Alsof wij daarvoor een commissie
nodig hadden! De instituten hebben
nog niet ontdekt dat God, als Onbe-
wijsbare, op overduidelijke wijze
een wetenschap over zichzelf af-
wijst, getuige de wereldwijde theo-
logenruzies.
De onderstaande definitie vat de re-
den samen, waarom theologen (pro-
fessor Oberman incluis!), hun hoofd
stoten aan God en de wereld: theo-
logie is de wetenschap die de bete-
kenissen van in heilige schriften ge-
schreven uitspraken, in oeverloze
polemiek, zodanig bewerkt, dat de
ware woordbetekenis uit haar voe-
gen geraakt. Zij noemt de nieuwe
samenbundelingvan de zelfbedach-
te betekenissen dan 'geloof en ba-
seert er de 'overtuiging' tot dat 'ge-
loof op. De leerstellige 'wijsheid'
bestaat er uit, niet te lezen wat er
staat, doch wat er had behoren te
staan, alzo waarheid ombuigend tot
dogma. En zo ontstond het godsrijk
in de hemel, nadat dit vergeten was
naar de aarde te komen, omdat
bleek, dat Christus in zijn voorspel-
lingen had gefaald!
Na al het bovenstaandekan de dog-
matische theologie zich erover gaan
bezinnen, of de God der Openba-
ring in interpretatie en fantasie nog
voldoende basis vindt, om ethisch
verantwoord 'verkondigd' te mogen
worden.
HEERLEN H.Bost

onze sport aan te spreken met zon
artikel! De ledenaantallen lopen ge-
lukkig niet erg hard meer terug,
maar met zon artikelen krijgen we
er zeker geen bij. Maar kan het an-
ders? De heer Van Ophuizen als
eindredacteur van 'Fondmagazine'
is het schrijven over vitessetourtjes
zeker verleerd! Of speelt de com-
mercie toch weer mee? 'Duiven-
sport, prachtsport'.
Overigens bestaat de Nederlandse
Postduiven Organisatie dit jaar 100
jaar. Dit jaar is uitgeroepen om de
gehandicaptensport te steunen door
opbrengsten uit concoursen, bon-
nenverkoop etcetera. Daar lees ik
ook niets over. Dit is toch zeker ook
belangrijk, hetgeen bij de leek in
onze sport ook positief zal overko-
men. Een woord van lof: de uitsla-
gen, geplaatst op maandag: prima!
BRUNSSUM Fr. Rutten

Vrije Abortus
Zondag 9 april liepen in Washington
300.000 mensen te demonstreren
voor 'vrije arbortus'. Er liepen ook
prominenten mee, o.a. Jesse Jakc-
son en Jane Fonda. Van deze domi-
nee kan ik niet begrijpen dat hij hier
achter staat. Vanuit zijn christelijke
geloofsovertuiging kan hij dit toch
niet verantwoorden met zijn gewe-
ten met de tien geboden. President
Ronald Reagan heeft zich hier sterk
voor ingezet om deze wet van 1973
bij het hooggerechtshof te verande-
ren tot bescherming van het onge-
boren leven vanaf de conceptie.
Ik hoop en bid dat dit in Nederland
ook weer gebeurt. Vooral nu het
wetsontwerp over euthanasie be-
handeld wordt in de Tweede Ka-
mer. Dat we méér eerbied krijgen
voor Gods schepping. In de 16e
eeuw kon men ongestraft indianen
doden. In de 17e eeuw kon men on-
gestraft negers doden. In de 18e en
19eeeuw kon men ongestraft slaven
doden. In de 20e eeuw kan men on-
gestraft ongeboren kinderen doden.
In 10 jaarzijn er tegen alle bestaan-
de wetten en rechten één miljoen
ongeboren kinderen gedood in Ne-
derland.
HEERLEN J. Mengelers

Milieuprobleem
Milieu 's morgens in de krant, daar-
na een praatje over het tuinhek heen
met de buurman over het milieu;
iedereen zit vol van het woord mi-
lieu. Grote conferentie in aanwezig-
heid van koningen en regeringslei-
ders van formaat, met als onder-
werp milieu. leder zegt zijn versje
met zeer zorgvuldig gekozen woor-
den om niemand tegen de milieu-
enkels te trappen. Als slot een voor-
treffelijk diner, waarna men sterk
luchtvervuilend huiswaarts vliegt.
Nauwelijks is het Vredespaleis ver-
laten of daar dwarrelt een miljar-
denorder voor Fokker Nederland
binnen. ledereen gniffelt bij deze
buitenlandse buit, en men zet het
milieuprobleem even opzij. Dage-
lijks vliegen duizenden vliegtuigen
op zeer grote hoogte, met elk gemid-

deld vijftig- tot zeventigduizen<{
ter brandstof door de atmosfeer.'
ken zelf maar uit hoeveel toni
stikkende uitlaatgassen er op tl
duizend meter en hoger dageli
worden uitgebraakt en hoe aldus
atmosfeer chronisch vervi
wordt.
Volgens mij vergeten ze de ht* 'schuldige van de vernietiging 1alle leven op aarde: het vliegt j
Willen we overleven dan zal er g^
enkel vliegtuig zonder schl
brandstof (waterstof) mogen opi
gen en dat op zeer korte termijn
OIRSBEEK C.J. LouvenW

Brand-bier
Hier mijn reactie naar aanleid]
van de overname van de Brandbj
brouwerij door Heineken. HeL^maar in één opzicht positief, en»
betreft het jaar 1992 (hoewel ik <&
over nog wel een beetje mijn t»
fels heb). Maar voor de verdere l
zie ik de overname alleen maar
gatief. Limburgs grootste brouW
is verkocht. Een brouwerij die
118 jaar tijd een geweldigereputi
heeft opgebouwd, en dat zou, r»
het nu heet, na 1992, zelfstandig n
meerkunnen. Dat is flauwekul! Jl>wilskracht en inzet zou ook 1'"
'overleefd' worden. Een ander nel
tief punt is dat iedereenpas hoor
van de overname, toen deze re*
een feit was. Brand heeft niet all*1
haar bedrijf verkocht, maar ook è
stuk „Wijlre", zoniet dan geW
Wijlre. Dit is wel op te maken uit
geschrokken reacties. Om een lal
verhaal kort te houden sluit ik!
met het weerbericht voor Wijl*
Tot en met zonsopgang 31 decej
ber 1992 mistig met depressi
Vanaf 31-12-1992 hopelijk opklar*
gen.
WIJLRE Rob Bastin (17;

Kabinet
Het tweede kabinet Lubbers is I
ziele en op 6 september zijn er nifl
we verkiezingen. Hopelijk zijn 41
de Kamerleden en voorstemrrw
dievoor vrijlating van de 'Twee vfj
Breda' en voor een staatspensiov
uitkering aan de weduwe Rost-ifl
Tonningen in het nieuw te vorrwj
kabinet of Tweede Kamer niet vi
de partij. Het is een aanfluiting v<Jhen die voor de land-, zee- en lucl
macht, alsmede voor het vaderlajl
tengevolge van het Duitse oorlof
geweld stierven.
NUTH W. V|
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recept
Rijst- en
aspergesoep
Benodigdheden: 500 g asperges, 5 g
zout, 11kippebouillon, 1 stukje foe-
lie, 1 schijfje citroen, 125 g lange
korrelrijst, 2 el gehakte peterselie, 1
bosje fijngehakte kervel, vers gema-
len zeezout, peper, scheutje soja-
saus, nootmuskaat en citroensap.
Schil de asperges met een dunschil-

ler en snijd ér het onderste stukje
(ongeveer 2-3 cm) af. Bewaar de as-
perges tot verwerking in koud wa-
ter. Doe de aspergeschillen samen
met de afgesneden stukjes in een
pan. Voeg daaraan de kippebouillon
(van tabletten of zelf getrokken),
foelie en schijfje citroen toe en laat
het geheel ongeveer 20 minuten ko-
ken.
Kook ondertussen de rijst in ruim
water met zout ongeveer 15 minu-

ten of volgens de gebruiksaanwij-
zing op de verpakking. Snijd de as-
perges in stukjes van ca. 10 cm. Zeef
de kippebouillon en leg de asperges
terug in de bouillon. Laat ze in 15
minuten gaar worden.
Voeg nu de rijst, peterselie en de
kervel toe en breng op smaak met
zout en peper, een scheutje soja-
saus, nootmuskaat en wat citroen-
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(^ BELANGRIJK BERICHT
Misschien zijn wij niet degrootste in presentatie,maar toch wél de
scherpste in prijs.
En, o ja, let uook opde prijsvan de matras, de hemel of een
babybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bij
deze"kleine" artikelen.

Baby discount «*___
f Jr~\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161
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Woensdag 10 mei 1989 ♦2

puzzel van de dag

(c) Standaard Uitgeverij n.v. I Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / 's Gravenhage
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4 DAGEN per luxe touringcar
onderweg in

NORMANDIË/
BRETAGNE

3 t/m 6 augustus "^5
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| 10 DAGEN naar

NOVI
E VINODOLSKI

gelegen aan de Adriatische
kust in Joegoslavië

25 augustus t/m 3 september

Méér informatie over deze reizen vindt
u op de achterkant van deze pagina.



Nog eens twee uitstekende h-
vakantie-aanbiedingen voor de

Vrienden van het Limburgs Dagblad. ~-
In samenwerking met Schmitz-Reizen r>

Susteren, stelden wij weer (

twee reizen samen die wij hieronder .j

voor u samenvatten. Ul

I 1NFO 1
"" Uw

★ NORMANDIE/BRETAGNE *I!
n h

Data: 3 t/m 6 augustus trar
Vervoer: Luxe touringcar Schmitz-Reizen r*' VJ
Verblijf: Hotel Mereure in Caen. Alle kamers "n

voorzien van bad/toilet, telefoon en
minibar.

Verzorging: Halfpension. 'uu
Prijs: ’ 550- p.p. Toeslag 1-persoonskamer >t o

’ 100- 'odi
Inclusief: * Reis- en annuleringsverzekering. R

* Bezoek kathedraal in Amiens. in x
* Excursie naar Bayeux, Arromanches cm«

en Omaha Beach, Mont St. Michel, St. 'e S
Malo en het bedevaartsoord van de
H. Theresia van Lisieux.

* Afscheidsdiner in Nederland. »„£
* Nederlandse reisleiding. iee

Opstapplaatsen Susteren 7.30 uur garage Schmitz
en tijden: Sittard 7.45 uur NS-station n ]J

Geleen 8.00 uur Rijksweg-C. ABN-bank P»
Heerlen 8.15 uur voorzijde NS-station
Kerkrade 8.30 uur Rodahal

Boeken: Vanaf vandaag bij allekantoren van het
Limburgs Dagblad onder aanbetaling
van ’ 100,- p.p.I _ V,

cBS T -_f *% vv ltai

PS^P^ï' HtH I ! trIF^ lïï Vriendenkorting:
JJ FÏ op vertoon van de E

V fl Vriendenpas ’ 15,-p.p. 'et

W 1 extra korting!! tfJjJL I ' E
h«el/||ercurc ■ lig

Il In■ar"^W B___s^| "J
-_-—_—■__ ■AW e

I 1NFO- ** NOVIVINODOLSKI * s
Data: 25 augustus t/m 3 september Je
Vervoer: Luxe touringcar Schmitz it
Verblijf: Hotel Lisanj - complex Horizon. Alle

kamers voorzien van douche/toilet. [{
Binnen- en buitenzwembad aanwezig. li<

Verzorging: Halfpension. Kl
Prijs: ’ 845- p.p. Toeslag 1-persoonskamer

’ 125,-
Inclusief: * Overnachting op heen- en terugreis

in Schönberg
* Reis- en annuleringsverzekering.
* Excursies naar:- EilandKrk- Ryeka

- Crikvenica
- Plitvice-meren

* Afscheidsdiner in Nederland
Opstapplaatsen Susteren 7.30 uur garage Schmitz
en tijden: Sittard 7.45 uur NS-station

Geleen 8.00 uur Rijksweg-C. ABN-bank
Heerlen 8.15 uur voorzijde NS-station
Kerkrade 8.30 uur Rodahal

Boeken: Vanaf varjdaag bij allekantoren van het
Limburgs 'Dagblad onder aanbetaling
van ’ 100- p.p.

____■ mmml '^fll HBB%Lfl^^^£*r*£^E iJ-P^^-f
I» ■ *-^«**S|^^3^H^^^J3jH IS^_^___^kii_flri_fl
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Vriendenkorting:
op vertoon van de Vriendenpas ’ 25,- p.p.

extra korting!!— , _>)

Op reis met uw krant!



Gewonden bij
onlusten in

Armeense enclave
MOSKOU- Drie burgers en vier mi-
'^iren zijn vorige week vrijdag ge-
jond geraakt tijdens gewelddadig-

heden tussen ongeveer tweehon-lerd Armeniërs en Azerbajdzjanen
P de Armeense enclave Nagorno-
prabach in de Sovjetrepubliek

Dit meldde gisteren
'et Sovjetpersbureau Tass. De ge-
ï°nden vielen toen militairen in

waarschuwingsschoten
«Men om de onlusten te bedwin-gt.
?e enclave werd in januari na bloe-
J'ge rellen tussen Armeniërs en
perbajdzjanen rechtstreeks onder
set bestuur van Moskou geplaatst.

3 meiriepen Armeniërs een alge-mene staking in de regionale hoofd-
"'ad Stepanakert uit omdat zij zich
*chtergesteld voelen door de rege-
lig in Moskou.Poor de stakingen liggen het open-
baar vervoer, fabrieken en openbare
Wensten in Stepanakert en andere
reden in Nagorno-Karabach gro-

stil. Tass noemt de situatiegespannen en gecompliceerd.

Doden op schip
- Bij een brand op

*n bevoorradingsschip van de
«nerikaanse marine in de Zuidchi-
Jese Zee zijn gisteren zes opvaren-
'en om het leven gekomen. De
lrand brak uit in demachinekamer
'an het schip White Plains, dat zich
fr dat moment op 100 zeemijl van

bevond. De brand is wel-
Jcht veroorzaakt door een lek in een

Rekenkamer kritiseert
administratie ministerie

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De Algemene Re-
kenkamer heeft geen zekerheid
kunnen krijgen of de uitgaven
van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat rechtmatig zijn.
Evenmin heeft men zekerheid,
dat de inkomsten van dat minis-
terie wel allemaal zijn geïnd.

Dit blijkt uit een rapport van de
Rekenkamer over het boekjaar
1987. DeRekenkamer heeft geen
definitief oordeel kunnen vellen,
omdat de administratie van het
ministerievan drs Smit-Kroes en
de controle daarop niet toerei-

kend waren. Bovendien is de ac-
countantsdienstvan het ministe-
rie niet op haar taak berekend.

De twijfels van de Rekenkamer
betreffen de totale uitgaven van

8,5 miljard en inkomsten van bij-
na een miljard gulden: Zij be-
veelt dan ook aan dat vooral het
toezicht op de verschillende
diensten wordt verbeterd. „De
Rekenkamer heeft twijfels bii de

vraag of de door de minister in
gang gezette activiteiten dan wel
toegezegde maatregelen op zoda-
nige termijn geraliseerd kunnen
worden, dat de administratieve

organisatieper 1 januari 1990 aan
de eisen voldoet"
Het ministerie vindt de twijfels
van de Algemene Rekenkamer
wel begrijpelijk, maar niet te-
recht. Veel acties ter verbetering
van de situatie zijn gestart en af-
gerond. Het departement zegt
dat een nieuwe organisatie van
de administratie inmiddelsvolle-
dig is beschreven. Er wordt hard
gewerkt aan het oplossen van de
daarbij aangetroffen knelpun-
ten. „Wij maken ons geen zorgen.
We krijgen het echt wel voor el-
kaar voor 1 januari", aldus een
woordvoerster.

CDA: voorstel
euthanasie
afhandelen

DEN HAAG - Het CDA wil nog tij-
dens de regeerperiode van het de-
missionaire kabinet de euthanasie-
kwestie afronden. CDA-fractievoor-
zitter B. de Vries heeft dit gisteren
gezegd. Volgens De Vries is er veel
voor te zeggen als de TweedeKamer
het omstreden euthanasie-wets-
voorstel nog afhandelt. De voorbe-
reidingen zijn al voltooid en het
wetsvoorstel heeft de eerste termijn
in de Kamer al gehaald, aldus De
Vries.
De VVD wil echter de euthanasie-
kwestie zeker niet tijdens de regeer-
periode van het demissionaire kabi-
net afhandelen. Woordvoerder voor
de WD in deze kwestie, het Twee-
de-Kamerlid L. Hermans, noemde
het euthanasie-wetsvoorstel 'een
schoolvoorbeeld van een controver-
siëlekwestie. Volgens Hermans be-
staan over het wetsvoorstel tussen
het CDA en de WD bovendien nog
te veel interpretatieverschillen.
De PvdA zei desgevraagd zich bij
het besluit van de WD-fractie te
zullen neerleggen. De PvdA had
zich eerder al uitgesproken tegen
behandeling van het eutnanasie-
wetsontwerp door een demissionair
kabinet.

Passtoors
morgen vrij

JOHANNESBURG - Hélène Pas-
stoors, de Belgisch-Nederlandse
ANC-activiste die wegens wapen-
smokkel tot tien jaar gevangenis-
straf in Zuid-Afrika was veroor-
deeld, vertrekt in de komende da-
gen als vrije vrouw naar België. Ver-
wacht wordt dat zij morgen de ge-
vangenis kan verlaten.

Passtoors heeft een verklaring on-
dertekend dat zij af zal zien van ge-
weld en dat zij zich niet meer zal
vertonen in zuidelijkAfrika. De Bel-
gischeregering laat als haar aandeel
in de overeenskomst weer drie
Zuidafrikaanse diplomaten toe.
Verleden jaar moesten drie diplo-
maten Brussel verlaten, nadat de
onderhandelingen over de vrijlating
van Passtoors waren afgesprongen.

Passtoors werd in 1985 gearresteerd
nadat zij en haar ex-man, Klaas de
Jonge, wapens voor het ANC Zuid-
Afrika hadden binnengesmokkeld.

De Jonge wist te ontsnappen en zat
bijna twee als vluchteling in de Ne-
derlandse ambassade. In september
1987 werd hij via een ingewikkelde
gevangenenruil vrijgelaten.

binnen/buitenland

Schap vraagt
offers boeren
voor milieu

5N HAAG - „De land- en tuin-
Uw zal financiële offers moeten

,6rigen ten bate van een beter mi-
jU-De hoogte van de milieubijdra-

hangt af van de specifieke aard
1 het bedrijf. Dat zei voorzitter
'rard Doornbos van het Land-
'Uwschap gisteren by de presenta-

-1 van een 'integraal milieu-actie-
&n voor de land- en tuinbouw.
6t Landbouwschap wijst in het
Sn produktiebeperking echter re-
luut van de hand. Nederland
M juist het voortouw nemen bij
t opvoerenvan de wereldvoedsel-
"oduktie door intensivering van de
bduktie. De nadruk van het plan

Sop het ontwikkelen en stimule-
van milieuvriendelijke produk-

'lïethoden.
"e Stichting Natuur en Milieu kriti-
{ert het plan. „Het Milieu Actie-
«n getuigt van een sterk defensie-
fc houding en komt volstrekt niet
fgemoet aan de inmiddels alge-
teen maatschappelijke aanvaarde
"heistellingen tot vermindering van
16 milieubelasting", aldus Natuur
h Milieu.

" Zie ook pagina 5

Eerste Kamer schrapt debat over studiefinanciering

Vervoerkaart van de baan
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Invoering van
de openbaar vervoerkaart
voor studenten per 1 septem-
ber is in ieder geval voorlopig
van de baan. De Eerste Kamer
heeft het debat over de bezui-
nigingen op de studiefinancie-
ring van de agenda geschrapt.
Studenten in het voortgezet-
en middelbaar beroepsonder-
wijs die op kamers wonen, be-
houden daardoor voorlopig
hun uitwonenden-beurs. Bei-
de maatregelen hadden een
besparing van 300 miljoen per
jaar op moeten leveren.

De NS spreekt van een 'gemiste
kans' en beraadt zich op schade-
claims.De spoorwegen denken 3 a 8
miljoen op de overheid te kunnen
verhalen. Het streekvervoer heeft
geen haast met haar schadeclaim
van circa twee miljoen. „Belangrij-
ker dan een schadeclaim is een
nieuw contract", aldus Worm, voor-
zitter van de streekvervoerbedrij-
ven.
De Eerste-Kamerfracties van PvdA,
WD en de kleine linkse fracties
vinden de bezuinigingen omstre-
den. Als een kabinet is uitgere-
geerd, mogen er geen besluiten
meer worden genomen overomstre-
den onderwerpen, aldus PvdA-se-
nator Schinck. De senatoren van
het CDA en klein rechts hadden de
parlementaire behandeling wel
graag voortgezet.
Mogelijk is de openbaar vervoer-
kaart (OV-jaarkaart) voor studenten
zelfs definitiefvan de baan. CDA-se-
nator Kuiper: „Het wetsvoorstel
blijft gewoon bij de Eerste Kamer
liggen, want hetis opzich natuurlijk
denkbaar dat een nieuw kabinet be-
sluit dat de Eerste Kamer het bezui-

nigingspakket alsnog in behande-
ling moet nemen. Maar het nieuwe
kabinet kan het wetsvoorstel even-
goed terugnemen".

De Landelijke Studenten Vakbond
(LSVB) is blij met het uitstel. Voor-
zitter De Hiep typeert het bezuini-
gingspakket als 'slordig, rommelig
en onsamenhangend.

# Ongeveer tweehonderd vrachtauto's voerden gisteren
1200 kubieke meter beton aan voor de nieuwe vergaderzaal
van de Tweede kamer in Den Haag. Op defoto is al te zien
hoe het amphitheater eruit komt te zien. In dehalve maan is
plaa^voor de Kamerleden. Daarvoor de plaatsen voor de
ministers en de Kamervoorzitter.

Centraal Planbureau blijft optimistisch

'Kabinetscrisis niet
slecht voor economie'

DEN HAAG - De val van het
tweede kabinet-Lubbers en de
periode waarin ons land als het
ware 'beleidsloos' voortgaat, zal
geen negatieve effecten hebben
op de economie. De uitbundige
groei, met alle positieve gevol-
gen van dien, blijft onaangetast.
Dit is de mening van drs J. van
derLem, plaatvervangend hoofd
van de afdeüng korte-termijn-
planning bij het Centraal Plan-
bureau (CPB), het rekeninstituut
van het kabinet.

„De economische groei in onsland wordt voor een belangrijk
deel bepaald door de buitenland-
se handel, de consumptie en de
investeringen. De laatste uit-
komsten van onze conjunctuur-
tests zijn zeer positief. Wellicht
nog iets beter danwij dachten. Ik
kan niet inzien dat iets in het be-

leid die groei zou aantasten", al-
dus de econoom.

Van derLem noemt 1989 „een ta-
melijk gelopen jaar". Hij ver-
wacht niet dat financiële tegen-
vallers bij de overheid nog ge-
compenseerd zullen worden
door nieuwe maatregelen. Een
demissionair kabinet kan dat
ook niet meer, naar zijn mening.
De CPB'er wijst erop dat een
deel van de tegenvallers weer
goed wordt gemaakt door hogere
belastinginkomsten en een aan-
trekkende olieprijs die positief
doorwerkt in de gasbaten voor
de overheid.

Koopkrachtmaatregelen, bij
voorbeeld op 1 juli, acht Van der
Lem niet noodzakelijk. De koop-
kracht van alle Nederlanders
ontwikkelt zich 'tamelijk goed,
bevredigend', zo meent hij.

Proef met
liftkaart

TRIER - In en om Trier wordl
een proef gehouden met een lift
kaart voor betaald liften. Wie
geen auto heeft kan voor omge-
rekend ruim dertien gulden eer
'meeneem-kaart' kopen om
auto's te kunnen aanhouden. De
lifter betaalt iets meer dan 1ê
cent perkilometer als bijdrage in
de benzinekosten en is boven-
dien verzekerd voor ongevallen.

Ruding wil gat van 1,5 miljard voorkomen

Spoedberaad over
dreigend tekort

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Demissionair minis-
ter Ruding (Financiën) en zijn
staatssecretaris Koning zullen van-
middag een dringend beroep op de
Kamer doen om te voorkomen dat
er een gat van circa 1,5 miljard gul-
den valt in 's rijks Financiën. Beide
bewindslieden doen dat achter ge-
sloten deuren tijdens een door hen-
zelf aangevraagd spoedoverleg met
de kamercommissie voor Finan-
ciën. De Kamer heeft een week be-
denktijd genomen.

Ruding en Koning vragen deKamer
vragen nog voor 1 januarieen zestal
wetsvoorstellen af te handelen, zo-

dat het gat niet ontstaat. Het gaat
om de volgende plannen:- Brede herwaardering. Het fiscaal

aanpakken van overreserves bij
pensioenfondsen en verzekeraars.
Opbrengst in 1990: 200 miljoen.- Invorderingswet. Een voorstel
waardoor de fiscus sneller achter-
stallige belastingen en premies
kan innen. Voor volgend jaar is de
opbrengst geraamd op 525 mil-
joen gulden.
Deelnemingsvrijstelling. Het har-
der aanpakken van buitenlandse
dochterbedrijven in ons land door
de belasting. De opbrengst is in
1990 100 miljoen.
Paasbrief 1988. Het dekken van
een financieel gat uit de kabinets-
besluiten van Pasen 1988, dat 350
miljoen gulden beloopt.
Mantelconstructies. Het aanpak-
ken van trucs die ten onrechte be-
lastingvoordelen met obligaties
opleveren. De opbrengst is in 1990
200 miljoen.- Beleggers. Een fiscale maatregel
die beleggingsinstellingen treft.
De opbrengst is volgend jaar 100
miljoen.

In een gisteren gehouden voorover-
leg bepaalden de kamerleden na het
bezoek van Ruding en Koning nog
een week bedenktijd te nemen
voordat knopen worden doorge-
hakt. In deKamer werd er gisteren
op gewezen dat de voorstellen voor
de brede herwaardering, het finan-
cieel gat in de besluiten van Pasen
1988 en de maatregel voor de beleg-
gers nog door Ruding en Koning
zelf ingediend moeten worden. De
Invorderingswet en de deelne-
mingsvrijstelling zijn zeer omstre-
den. Behandeling in deKamer lijkt
daarmee uitgesloten nu het kabinet
demissionair is.
Opvallend genoeg zijn de meeste
voorstellen bedoeld om de groot-
scheepse belastingverlaging vol-
gens deplannen-Oort in 1990 te dek-
ken. De PvdA wil dan ook dat het
gat van 1,5 miljard gulden gekort
wordt op het bedrag dat voor de be-
lastingverlaging is uitgetrokken (4,1
miljard gulden). CDA en VVD zijn
daar fel tegen.

punt uit
Kust

In 1990 moet volgens minister
Neelie Smit-Kroes van Verkeer
en Waterstaat worden begon-
nen met de versterking van
onze kust. Uit een door de mi-
nister uitgebrachte nota blijkt,
dat jaarlijks ongeveer 25 hecta-
re kust in zee verdwijnt.

Gedood
Twee Spaanse politiemannen
zijn gedood en drie gewond ge-
raakt toen een bomauto explo-
deerde op het moment dat een
bus met hen erin passeerde. De
aanslag had plaats in Alcala de
Henares. De autoriteiten ver-
denken de Baskische afschei-
dingsbeweging ETA van de ac-
tie.

Abortus
Justitie in Bonn heeft gerechte-
lijke vervolging ingesteld van
honderden mensen, onder wie
negen Bondsdagleden, die in
een blad illegale abortus of me-
deplichtigheid hebben bekend.

Vliegas
De Belgische overheid onder-
zoekt welke juridische moge-
lijkheden er zijn om Nederland
aansprakelijk te stellen voor de
illegale stortingen van giftig af-
val langs het Albertkanaal in
België. Volgens de Mechelse
milieudienst OVAM heeft de
Nederlandse afvalexporteur
Anweco BV in 1984 en '85 ver-
brandingsresten en giftig vlieg-
as naar België vervoerd.

Protest
Meer dan 30.000 Slovenen heb-
ben een verbod van de politie
genegeerd en in de straten van
Ljubljana geprotesteerd tegen
het gevangen zetten van een
journalist die schuldig bevon-
den is aan het verraden van mi-
litaire geheimen.

PLO
De PLO heeft gisteren formeel
het lidmaatschap aangevraagd
van de UNESCO, de VN-orga-
nisatie voor onderwijs, weten-
schap en cultuur. Eerder had
de PLO al het lidmaatschap
aangevraagd van de Wereld Ge-
zondheidsorganisatie (WHO)
als de staat Palestina. De VS
hebben gedreigd hun contribu-
tie aan deWHO te staken, als de
PLO als lid wordt toegelaten.

Martelingen
Verscheidene duizenden poli-
tieke tegenstanders, in het bij-
zonder moslim-activisten, zijn
de afgelopen jaren gearresteerd
in Egypte. Een groot aantal
hunner is gemarteld. Dat stelt
Amnesty International in een
rapport.

Uitnodiging
De Hongaarse communistische
partij heeft gisteren alternatie-
ve partijen en groeperingen uit-
genodigd mee te doen aan ron-
de-tafelbesprekingen in het
parlement over de economi-
sche problemen en de invoe-
ring van een meerpartijenstel-
sel.

Vergunning
Staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting zal ondanks
felle kritiek wetgeving voorbe-
reiden om tijdelijke huurcon-
tracten en woonvergunningen
mogelijk te maken.

Dwang
Patiënten in psychiatrische zie-
kenhuizen klagen steeds vaker
over het toepassen van dwang
en vrijheidsbeperkende maat-
regelen. Meer dan de helft van
de klachten komt van vrijwillig
opgenomen patiënten. Dat
staat in het gisterenverschenen
jaarverslag over 1988 van de
Stichting Patiëntenvertrou-
wenspersoon Geestelijke Ge-
zondheidszorg.

Vervalst
Bij de recente ontdekking van
partijen vervalste geneesmid-
delen Selokeen(tegen hartkwa-
len) en Zantac (tegen maagzwe-
ren) is geen sprake van een inci-
dent. Volgens directeur dr J.
Sanders van Nefarma (farma-
ceutische industrie) hebben
farmaceutische ondernemin-
gen in heel Europa 'relatief
veel last van vervalsing van
hun produkten.

Overleden
De rasacteur Paul Jozef Steen-
bergen is maandagavond in zijn
woonplaats Den Haag overle-
den. Dit heeft de Koninklijke
Schouwburg, Steenbergens
'huistheater', gisteren bekend-
gemaakt. Steenbergen is 82 jaar
oud geworden. Paul Steenber-
gen kreeg vele malen toneel-
prijzenvoor zijnwerk. Hij werd
ook koninklijk onderscheiden.
Steenbergen wordt tot de aller-
grootste toneeltalenten van het
Nederlandse toneel in deze
eeuw gerekend.

(ADVERTENTIE)
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Opgelucht
Het Landbouwschap reageert opge-
lucht. Het mes van de zo gevreesde
inkrimping van de veestapel is van
tafel. Het Landbouwschap vindt
echter dat parlementaire behande-
ling niet onafhankelijk van de overi-
ge groene nota's mag gebeuren. De
vrees is groot dat milieumaatrege-
len door de landbouw gemakkelijk
worden geaccepteerd, terwijl ande-
re vervuilers - zoals autobezitters -uiteindelijk ongemoeid blijven.

„Erbestaan geen onoverkomenlijke
bezwaren tegen de structuurnota.
We gingen zelf al uit van een bedrag
van 2 miljard aan milieu-investerin-
gen. De bereidheid van de land-
bouw tot het nemen van maatrege-
len mag er echter niet toe leiden dat
andere sectoren worden ontzien. De
landbouw mag niet de volledige re-
kening betalen, terwijl haar aandeel
aan de totale verzuring in Neder-
land nog geen 20procent bedraagt",
aldus het Landbouwschap.

De rem die Braks op het produktie-
volume wil zetten, mag volgens het
Landbouwschap niet leiden tot een
onwrikbaar beleid in de komende
jaren. „Indien technische oplossin-
gen voldoen, zoals mestfabrieken,
moet vergroting van de produktie
alsnog mogelijk zijn", vindt het
Landbouwschap.
In haar milieuplan komt het Land-
bouwschap tot de conclusie dat mi-
lieumaatregelen ook van econo-
misch voordeel voor de boer kun-
nen zijn door verlaging van (milieu-
)heffingen. Een gezonde economi-
sche basis en geleidelijke invoering
van maatregelen is volgens het
Landbouwschap echter noodzake-lijk om forse investeringen mogelijk
te maken.

Uiterst rechtse
politicus premier

van Karinthië
- De voorzitter vanac uiterstrechtse FPÖ (Vrijheidslie-ye nde partij van Oostenrijk), Jörg

Raider, wordt de nieuwe premiervan de Oostenrijkse deelstaat Ka-
j^t.hië.De overeenstemming die de
vrÖ en de Oostenrijkse Volkspartij
|OVP) hierover maandag bereikten,
haakte een eindeaan het wekenlan-ge touwtrekken om deze functie.

"et aantreden van Haider betekenteen machtswisseling in Karinthië,
tot aan de regionale verkiezin-gen van maart de socialisten de ab-

s°lute meerderheid hadden. De so-
c'alisten bleven in maart wel de
bootste partij van Karinthië, maar
gakten hun absolute meerderheid
Wjt. De FPÖ werd met 11 zetels de
JWeede partij en de ÖVP kreeg 8 ze-
'els. De keuze van Haider voor het
Premierschap kan in Wenen de re-
Seringscoalitie van socialisten ene°nservatieven onder druk zetten.

Pc Socialistische partij (SPO) heeftherhaaldelijk gewaarschuwd tegen
van de FPÖ en de

in Karinthië en de mogelijk-heid van nieuwe verkiezingen nietu'tgesloten.

Teleurgesteld
De stichting Natuur en Milieu,
spreekbuis van de Nederlandse mi-
lieuorganisaties, is teleurgesteld
over de voorgestelde verzuringsnor-
men. Volgens de stichting is terug-
dringing van de ammoniakuitstoot
tot tenminste 80 en in sommige ge-
bieden zelfs 90 procent noodzake-
lijk.

Volgens Natuur en Milieu is inkrim-
ping van de veestapel onafwend-
baar. „Dat kan zonder pijn door sa-
nering van devele bedrijven zonder
opvolging die in de komende jaren
zullen verdwijnen. Dat geeft de
overblijvers lucht en vermindert de
afhankelijkheid van mestfabrieken,
die alleen nog maar op de tekenta-
fels bestaan".

Erfenissen
Het centraal comité, waarin de her-
vormers langzamerhand de meer-
derheid lijken te hebben veroverd,
besloot tevens schoon schip te ma-
ken met een aantal erfenissen uit de
Kadar-periode. Zo wordt de in 1957
per partijdecreet ingestelde arbei-
dersmilitie, een gewapend conser-
vatief bolwerk van 60.000 leden,
'geïntegreerd in het binnenlandse
defensie-apparaat en onder directe
verantwoordelijkheid van de rege-
ring gebracht. De arbeidersmilities
werden tot nut oe vanuit de partij-
centrale gecommandeerd en golden
als 'de gewapende arm van de par-
tij.

Tei/ens werd besloten dat het cen-
traal comité afziet van de zgn. 'ka-
dercompetentie. Dat betekent dat
een einde wordt gemaakt aan de
praktijk dat het de partijtop was die
besliste over politieke benoemin-
gen. Voor de samenstelling van de
regering betekent dit bijvoorbeeld
dat de premier directverantwoorde-
lijk wordt en alleen de goedkeuring
van het parlement behoeft.
Het zijn maatregelen die geheel lig-
gen in de hervormingslijn van de
partij en tot doel hebben de verant-
woordelijkheden van partij en rege-
ring te scheiden. Dat moét het mo-
gelijk maken om na de komende
vrije verkiezingen (vermoedelijk
volgend jaar mei, maar de kans be-
staat dat ze worden vervroegd) een
coalitie met andere partijen te vor-
men.

Het betekent echter nog niet dat de
felle strijd tussen radicale hervor-
mers en de vooral in de provincie
nog zeer invloedrijke conservatieve
vleugel nu is beslecht. Weliswaar
boekten de radicale hervormers be-
halve het vertrek van Kadar nog een
overwinning (er komt voor de ver-

kiezingen een speciale partijconfe-
rentie), maar het slotcommuniqué
geeft geen enkele aanduiding van
verdere personele veranderingen-
Daarover wordt echter wel druk ge-
speculeerd.

" JANOS KADAR
laatste functies kwijt

Regeringspartij
Bolivia roept zich

tot winnaar uit

LA PAZ - De kandidaat
van de regerende natio-
naal-revolutionaire be-
weging(MNR) van Boli-
via, Gonzalo Sanchez,
heeft zich tot winnaar
uitgeroepenvan de zon-
dag gehouden presi-
dentsverkiezingen. De
58-jarige ex-minister
van planning verklaar-
de, dat hij volgens tel-
lingen van zijn partij
een voorsprong van
twee procent heeft op
zijn voornaamste rivaal,
de conservatieve ex-
president Hugo Banzer.

De officiële uitslag van
de presidentsverkiezin-
gen in Bolivia wordt
pas op 28 mei bekend-
gemaakt. Volgens tel-
lingen die televisiesta-
tions van ongeveer 65
procent hebben opge-
steld, zouden Sanchez
en Banzer nagenoeg ge-

lijk liggen. Maar omdat
de resterende 35 pro-
cent van de uitgebrach-
te stemmen afkomstig
is uit landelijke streken,
waar de regerende
MNR erg sterk is, wordt
een overwinning van
Sanchez niet uitgeslo-
ten.
Volgens niet-officiële
gedeeltelijke resultaten
krijgt Banzer 26,81, en
Sanchez 26,37 procent
van de stemmen. Derde
ligt de sociaal-demo-
craat Jaime Paz Zamora
met 22,05 procent. Om-

dat geen van de kandi-
daten de vereiste abso-
lute meerderheid heeft
behaald om recht-
streeks president te
worden, zal het zondag
eveneens gekozen par-
lement in augustus uit-
maken welk van de drie
hoogst geëindigde kan-
didaten de opvolger
wordt van Victor Paz
Estenssoro.
Tegenover journalisten
heeft Sanchez ver-
klaard dat de uitslag
van deverkiezingen een
bevestiging vormt van

de in de verstreken vier
jaar gepraktizeerde li-
berale economische po-
litiek, weaar zowel de
MNR als de nationaal-
democratische actie-
partij (ADN) van Ban-
zer achter stonden. Hij
zei te zullen streven
naar de parlementaire
steun van de ADN.
De 2,1 miljoen kiesge-
rechtigde Bolivianen
konden zondag uit tien
kandidaten de nieuwe
president voor het
Zuidamerikaanse land
kiezen. Verder hebben
zij 157 leden van het
Congres gekozen, waar-
voor kandidaten ge-
steld waren door tien
partijen die het hele
spectrum van de poli-
tiek vertegenwoordi-
gen, van de conservatie-
ve ADN tot de linkse
marxisten.

" MINISTER BRAKS:
...milieu-investeringen...

" Gonzalo Sanchez, die zichzelf heeft uitgeroepen tot winnaar van de Boliviaanse presi-
dentsverkiezingen, temidden van een groep enthousiaste aanhangers.

Speculaties over verdere personele wijzigingen

Machtsstrijd duurt
voort in Hongarije

Van onze correspondent

BOEDAPEST - Janos Kadar,
meer dan dertig jaar de mach-
tigste man in de Hongaarse
communistische partij, is defi-
nitief de laan uitgestuurd. Het
centraal comité van de partij
besloot maandagavond laat
Kadar de erebaan van partij-
voorzitter te ontnemen en hem
tevens te ontslaan als lid van
het centraal comité. Het be-
sluit van het 'partijparlement'
wordt de 76-jarige Kadar
schriftelijk meegedeeld en zal
'later worden gepubliceerd',
aldus het slotcommuniqué
van de bijeenkomst.

Kadar moest vorig jaar mei al af-
stand doen van het partijleider-
schap ten gunste van Karoly Grosz.
Speciaalvoor hem werd toen de ere-
baan van partijvoorzitter gecreëerd.
Volgens de Hongaarse partijtop is
Kadar te ziek om nog actief het poli-
tieke leven te kunnen deelnemen.
Over de aard van die ziekte wordt
echter niets meegedeeld. Partijlei-
der Grosz heeft recentelijk echter
wel verklaard datKadars fysieke en
psychische gezondheid had te lij-
den van de snelle politieke verande-
ringen diezich in Hongarijevoltrek-
ken.

Geloofwaardig
Een lid van het politbureau dat ano-niem wenste te blijven, zei gisteren
tegen Hongaarse journalisten dat
Reszo Nyers op die partij conferen-
tie zal worden voorgesteld als nieu-
we partijvoorzitter. Nyers, een voor-
malige sociaal-democraat, geldt als
de vader van de Hongaarse hervor-
mingen en een aartsvijand van Ka-
dar en de conservatieven. De ere-
baan van partijvoorzitter zal, aldus
deze hoge functionaris, dan worden
opgewaardeerd tot partijleider. De
functie van Grosz, eerste secretaris,
zou dan een 'gewone
secretariaatspost' worden. Een van
de secretarissen van het centraal co-
mité, Gyorgy Fejti, verklaarde dat
de partij 'zeer goed begrijpt dat de
bevolking geloofwaardige gezich-
ten in de leiding wil zien.
Grosz is na de bijeenkomst van het
centraal comité vorige maand, die
een aantal wijzigingen in het polit-
bureau bracht die als een verster-
king van zijn positie werden gezien,
herhaaldelijkin aanvaring gekomen
met de hervormers. Hij raakte bij-
voorbeeld in ernstig conflict met
premier Miklós Nemeth, die vol-
gens Grosz een voorstander zou zijn
van het uitroepen van de 'economi-
sche noodtoestand. Nemeth ont-
kende dit woedend.

Kritiek
Grosz werd tijdens bijeenkomsten
van de nieuwe zgn. hervormings-
kringen in de partij herhaaldelijk
bekritiseerd en gevraagd af te tre-
den. Hij verzette zich aanvankelijk
ook tegen het idee om een speciale
partijconferentie te houden. De her-
vormers willen die gebruiken om
het 'zwijgende centrum' van de par-
tij tot een keuze te dwingen: of met
de conservatieven opstappen of de
nieuwe partijlijn verdedigen.

binnen/buitenland

Kabinet overweegt nota als discussiestuk uit te brengen

Brakstegen inkrimpen
veestapel voor milieu

Van onze correspondent
(EN HAAG/ENSCHEDE -Demissionair landbouwminister ir[■ Braks vindt inkrimping van de veestapel niet noodzakelijk.
°t deze conclusie komt de bewindsman in de nog niet gepu-reerde Landbouwstructuurnota, waarin het kabinet haar vi-
'e op het landbouwbeleid tot het jaar 2000 ontvouwd. Als ge-
°lg van de demissionnaire status van het kabinet wordt over-
igen de Landbouwstructuurnota samen met Nationaal Mi-
'eubeleidsplan en Natuurbeleidsplan als 'discussiestukken'
"t te brengen. Een beslissing is echter nog niet genomen, al-'üs het ministerie van landbouw en visserij.

[""oduktie-inkrimping kan volgens
'r-ks worden voorkomen door for-
* milieu-investeringen door de

f^dbouw. Verdere groei wordt uit-
sloten. Om de verzuring door
j!e-t en het gebruik van bestrij-
'figsmiddelen te verminderen,
lQet jaarlijks 750 miljoen gulden
'°rden gestoken in maatregelen,
'aarvan de overheid globaal de
!e«t wil financieren. De yeehoude-
'J zal met 400 miljoen gulden jaar-
Jks het grootste aandeel moeten le-

E 1het kielzog van het Nationaal Mi-e-beleidsplan werd de structuur-
k°ta door het kabinet vastgesteld,

wordt uitgesproken dat het

" "Idbouwaandeel in de verzuring
ot minstens de helft van het huidi-
e niveau moet worden terugge-r°ngen. Samen met andere maat-
delen, zoals een drastische beper-
jtog van het gebruik van bestrij-
Jttgsmiddelen waartoe Braks en
MJPels al eerder een aanzet gaven,

de landbouw jaarlijksvoor 750
pijoen gulden investeren tot 1998.

■Jrn de exportpositie te handhaven
Vl» de overheid een forse duit mee-
stalen door de helft van de kosten
'Oor haar rekening te nemen. De-

minister Braks stelt ech-er dat de landbouwproduktie niet
rder kan groeien. Deze bevriezing

''oet ertoe leiden dattechnische op-

lossingen, zoals de bouw van mest-
fabrieken, afdoende zijn om de na-
delige milieuffecten tot een aan-
vaardbaar niveau te reduceren. In
het jaar 2000 moet de landbouw
'schoon' zijn.

Geliefd en verguisd; omstreden en strijdbaar

De bekering van
Smit-Kroes

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Geliefd en
verguisd, omstreden en
strijdbaar; zelden zal een
politica zulke tegenstrijdige
reacties hebben opgeroe-
pen als Neelie Smit-Kroes,
de 47-jarige bewindsvrouwe
van Verkeer en Waterstaat
in twee achtereenvolgende
kabinetten. Ze is al jaren-
lang een van de meest bew-
onderde vrouwen van het
land; in populariteit alleen
naar de kroon gestoken
door de Koningin. Maar het
oordeel over haar optreden
als minister kent bijna we-
kelijks scherpe pieken en
dalen.

Haar trouwe aanhang valt voor
het vierkante en directe taalge-

bruik. Haar vurige tegenstanders
verafschuwen de schier eindelo-
ze reeks clichés en verbasterde
spreekwoorden waar ze zich van
bedient. Elke keer als ze iets
groots van plan is, klinkt immers
haar strijdkreet: „Heel Neder-
land gaat op de schop". En kri-
tiek kan ze slecht zetten: „Ty-
pisch Nederlands om weer nega-
tief te doen".

" SMIT-KROES
...vertrek?...

Kordaat
'Bij de handen kordaat' luidt het
oordeel over de Rotterdamse
econome al snel, als zij in 1971 lid
wordt van de Tweede Kamer
voor de VVD. Zes jaar later
wordt het spraakmakende ka-
merlid beloond met het staatsse-
cretariaat op Verkeer en Water-
staat, het ministerie waar ze al
die jaren trouw aan zal blijven.
„Dat mens aan de Plesman-
straat", zoals ze zichzelf noemt,
laat zich kennen als een harde
carrièrevrouw, regelmatig gepor-
tretteerd in damesbladen, en niet
bang voor het mannenwereldje
aan het Binnenhof. „Keihard
zijn, geen emotie tonen", is het
credo waarmee ze zich overeind
houdt.

Smit-Kroes gaat het conflict niet
uit de weg. Sommigen menen
zelfs dat ze het zoekt. De lijstvan
aanvaringen en ruzies is lang: ac-
ties van binnenschippers, twist
rond Eurocontrol, conflicten met
haar topambtenaar ir. P.C. de
Man, gevechten met het buiten-
land over tolheffing op Duitse
wegen en Franse zoutlozingen,
ruzie met de Groningse Commis-
saris der Koningin partijgenoot
Henk Vonhoff (die haar om-
schrijft als „onbetrouwbaar en
niet loyaal") rond de spreiding

van de PTT, etcetera. Veel con-
flicten draaienuit op een verplet-
terende nederlaag. Maar telkens
stond drs. Neelie Smit-Kroes tot
nu toe weer op.

Woede
Binnen de liberale partij laat ze
zich evenmin onbetuigd. Ze
haaltzich de woedevan de partij-
top op de hals door te roepen om
de terugkeer van Hans Wiegel,
omdat Koos Rietkerk te weinig
„charisma" zou bezitten, en ze
schopt het op de kandidatenlijst
voor de kamerverkiezingen in
1986 tot de tweede plaats, pal
achter de toen nog populaire lei-
der Ed Nijpels. Zijn val zal enke-
le dagen later op uitgerekend
haar ministerie zijn beslag krij-
gen. Haar populariteit is zo groot,
dat er regelmatig wordt gespecu-
leerd over de vraag of Neelie
Smit-Kroes zelf het leiderschap

van de VVD niet ambieert. Zeil
pareert ze elke vraag in die rich-
ting door erop te wijzen dat ze als
bewindsvrouwe van Verkeer er
Waterstaat haar vervoershobby's
ongebreideld kon uitleven.

Bekering
De 'wonderbaarlijke bekering'
van Blij-dat-ik-rij Smit-Kroes
voltrekt zich in de beginjaren
van het tweedekabinet-Lubbers.
De vurig pleitbezorgster van de
automobiel trekt dan de conclu-
sie dat het zo niet langer kan.
Pragmaticus als ze is, constateert
Smit-kroes dat de Randstad
dreigt dicht te slibben door het
ongebreidelde autoverkeer. De
teneur van het Bereikbaarheids-
plan dat ze presenteert, is dat het
openbaar vervoer moet worden
gestimuleerd. In de volgende no-
ta's zal ze die beleidswijziging
verder uitwerken, en van een
prijskaartje voorzien.

Steun
Terwille van zijn milieuplan
steunt Ed Nijpels de keus voor
het openbaar vervoer van harte.
En Smit-Kroes ziet in dat zij
langs deze weg meer subsidies
kan binnenhalen voor bus, trein
en metro dan via de heersende
WD-lijn van algemene lasten-
verlichting.

De bondgenoten blijken echter
niet in staat de rest van de VVD
te weerstaan, en moeten het uit-
eindelijk in harde machtsstrijd
tegen Joris Voorhoeve afleggen.
Het is niet de eerste nederlaag
van Smit-Kroes, maar het zou nu
wel eens haar Waterloo kunnen
blijken.

Woensdag 10 mei 1989 ♦5

(ADVERTENTIE)

Goud in knop
Gun jezelfgoud. Ofgeef het aan wie jelief is.

Flonkerende 14-karaats gouden oorknopjes ,j
met zirconia. Veelzeggend. Maar
bescheiden geprijsd. >V__.__^P '

Bekijk ze eens goed bij uw 'toeZ^Èl^^^^juwelier dieuitblinkt in goud. *^^J^M^'""" ""
mr O/l 91 Jl "'^^S *Au perpaar y.\ë \£^g j»

Verkrijgbaar bij de juwelier met de goud in knop" deursticker. 4

(ADVERTENTIE)

' De nieuwe V
1989 attraktie I

«» iV* "^ nieuwe ■ 'J0m^ JÜ* >*]___ I/!*£"!" SUPER-GLOBE Tp^
-defantastische arena *""1 "_UBf ■*C/__V'^ met meer dan 2.000 ttk , 1 «

jrVp**^. ««Plaatsen -A' ' JfcJ
PHANTASIA-/A a\°V Jl '1

\ BrühlbijKe-l_n-'Bo»«"t''h-a«^
\*" Informatie: tel. 02232-36200

5040Bruhl bijKeulen, Berggeiststrasse Tal02232-36200.V_. 25maart 1/m31 okt I
dagelijks geopend va. 09.00 uur. Makkelijk te bereiken via de BAB 553, afalag I
Bruhl-Sud Op een oppervlakte van meer dan 280.000m 2biedt PHANTASIALANO I

N^eandagvol avontuur, afwisseling,fantastische shows en adembenemende ritten. Jj
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Beek: Winkelc. Makado; Heerlen: Klompstr. 5-7 (winkelc); Kerkrade: Markt 2 fc/lADPA,CI l/C. AA/[_.[_. 1/ A MHCDC AITI H fiACHLie!
Maastricht: Brusselse Poort 55-Wijckerßrugstraat 32-26 1 lylHlU _H .|\[,VVC _l\ Ml IULnO HL UU UVL Ui

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

1 12.000W- 2W,-

Bw'.ooolaas'-'1165-' 1902 j' I

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

loopti|den zi|n óók mogelijk

FINANOERINGSKANTnoR

Schamerweg 108 Maastricht
Bijkantoor

HooWttimal 9, HowMbreok
■ TM. 045-225000■

GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt - ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 28. lid 6,
iuncto artikel 23, lid 2, van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning - bekend, dat met ingang
van 10 mei 1989 gedurende
een maand voor een ieder ter
gemeentesecretarie, kamer
233, ter inzage ligt het besluit
van Gedeputeerde Staten van
Limburg d.d. 4april 1989, nr. Br
42583, ter gemeentesecretarie
ontvangen 12 april 1989, bij
welk besluit zij de goedkeuring
hebben onthouden aan het
door de gemeenteraad van
Geleen in zijn vergadering d.d.
22 september 1988, onder
nummer 140, vastgestelde
bestemmingsplan 'Woonwa-
gencentrum Bietenweg
(fase II)'
Gedurende bovengenoemde
termijn van het ter* inzage leg-
gingkan door eenieder, die be-
zwaren heeft tegen de onthou-
ding van de goedkeuring, be-
roep bij de Kroon worden
ingesteld.
De beroepschriften dienen te
worden gericht aan Hare Ma-
jesteit de Koningin, doch (in
tweevoud) te worden inge-
diend bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de
Raad van State, Postbus 20019
te 2500 EA 's-Gravenhage.

Geleen, 2 mei 1989.
De burgemeester van Geleen,

Mr. J. G. M. LURVINK.— ■
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Minder winst
Qaimler Benz
TTGART -De winst van Daim-
Jtenz, het grootste industriële
:em van de Bondsrepubliek, is
S jaar met 4,5 procent gedaald
l'7miljard mark. De oorzaken
5n- de koersdaling van de dollar

van de mark en de ver-
kering van de verkoop van per-
""^auto's met dieselmotor. Dit
* Etzard Reuter, president-di-
6ur van Daimler Benz, gisterenpaard in zijn toelichting op het
rerslag.
iMarktaandeel van auto's met

in de Bondsrepu-
*■ zakte vorig jaar van 19,6 tot
Procent. Dat kwam vooral door

Rechte milieu-image dat de die-
door de uitstoot van roet-

llJes. Internationaal gezien was
/^mindering 21 procent.

Phrmann Tetterode
skaat met Ahrend
STERDAM- Het papier- en gra-
J1 concern Bührmann Tetterode
1 de komende weken praten met
'toorinrichter Ahrend. Bestuurs-
"sjtter drs. A.W. Overwater heeft
dinsdag meegedeeld tijdens de

aandeelhoudersvergade-

'' wilde Overwater niet kwijt

'r de plannen die hij heeft met
er»d: „Het is moeilijk elkaar toesPreken via vergaderingen. Dit

meer de binnenkamer dan
Publieke tribune. Hij herhaalde
'"ijAhrend voor devolle 100 pro-
v wil overnemen,

Tetterode heeft tot nu
*en belang in Ahrend opgebouw

51,5 procent. Directeur J.C.
van Ahrend heeft zich

j^sverzet tegen de overnemings-
en daarbij vooral de bena-

van Bührmann bekri-
rd. Volgens Overwater is de

nu voldoende opgeklaard omsaan praten.

beursoverzicht

Vleesnoch vis

]^STERDAM- Op de Amster-
tt "^se effectenbeurs was de
Anming dinsdag vlees noch
lei' een matiêe omzet in aan-

L len van f524 miljoenop een to-
Cal van f 1602 miljoen moest
i f'vankelijk de stemmingsin-

h" na een onveranderd begin
Cl 0,6 punt terug naar 181,2.,arna volgde weer een herstel/1181,6.r^ de internationale aandelen

Hoogovens weer eens op.

''=t metaalfonds trok 90 cent aan
j^r f 105,60. KBB noteerde ex-
Adend, maar daarmee reke-: n_ houdend trad toch een ver-s op van f 1,30 opf77,50. Uitge-

1AWolters Kluwer ontwikkelde
rustig en eindigde de dag op

A hoogste punt van f 177,50,
,3 winst van f 2. Nedlloyd
ScP°°t in de ochtenduren evenA"rrD omhoog, maar moest uit-
-orV?el-k?el-k toch f 1,30 prijsgeven

i rj
p
e fu4lo-50-

-d.e nandel in Bührmann-Tettero-
Ver-u^^d even. onderbroken in
tjj d and met de jaarvergadering,
k\A ns welke een _oed eerste
Pl_artaa* wel"d geannonceerd
t,e

s een claimemissievan een op
7 1 2nDe koers zakte f 1,3° naar f

. ■ Internatio-Müller steeg f 1I *elf„ 96' maar DSM moest een-

' 'üe tbedraeterug naar f 131-50-
-fla gedroeg zich
iieA^V. Bij de staatsfondsen tra-
duk. irect verliezen van enkele
Iw^tjes op, die later soms op-

tot een halve gulden. In de
vfe<=> Werd al weer zachtjes de
com geuit voor een nieuwe dis-
Ver Verhoging, wat onder meer
o tlt°orzaakt zou worden door de
fcii lkkeling van de dollarkoers,
'ton o kleinere aandelenfondsenheli asso net dividend dinsdag
het faal inhalen. De koers van£ l ïonds sloot onveranderdf9l.
der ook f 3 aan tot f 137" Gel"
ccnS

f n ,apier zakte weg, maar op
top. 1 1 lagerekoers van f97 wilde,
af

n niemand van zyn stukken

stori,4en ook rusti_e optiebeurs
Am m 1 dinsdag de opties op de
stelii aanse dollarin de belang-
W_ g' v°oral particuliere be-
traoters ln het dollar/guldencon-
WiAageerden alert °P de forse

ersstygmg van de dollaren na-si^winst.

Speculanten
Volgens handelaren wilde men van
alle kanten ruwe oliekwijt. Naarma-
te de prijzen daalden, voerden spe-
culanten de verkoopdruk op door
zich van hun olie te ontdoen.
De prijsdruk is ontstaan naar aanlei-i
ding van berichten dat de OPEC
meer produceert dan de hoeveel-
heid van 18,5 miljoen vaten per dag
die de groep in november als maxi-
mum voor de eerste helft van 1989
heeft vastgesteld. In april omvatte
de winning gemiddeld 20,9 miljoen
vaten per dag. Men maakt zich vol-

gens handelaren zorgen over die
ontwikkeling en meent zelfs dat de
markt kan terugvallen naar minder
dan de 14 dollarvan het vorige na-
jaar. De prijs naderde toen ook nog
de 12 dollar voordat de OPEC in no-
vember in Wenen het akkoord sloot
over beperking van de produktie tot
18,5 miljoen vaten per dag voor de
eerste zes maanden van dit jaar.
Bovendien zijn er verscheidene
Iraanse ladingen onderweg naar het
Middellandse-Zeegebied, waar de
aanvoer uit de Sowjet-Unie de afge-
lopen weken is toegenomen. Euro-
pese raffinaderijen verwachten ver-
der voor geheel mei ruime aanvoer
van Noorse olie.
De prijzen voor olieuit deNoordzee
zijn thans ruim drie dollar lager dan
de hoogtepunten van vorige maand,
toen Groot-Brittannië eenkwartvan
zijn produktie kwijtraakte als ge-
volg van een ontploffing in het pijp-
leidingstelsel van het Brent-veld.

" Rood Testhouse zag vorig jaar de
omzet met 70 procent toenemen tot

’ 23,6 miljoen, terwijl de nettowinst
in gelijke mate steeg tot ’ 1,2 mil-
joen. Voor dit jaar wordt een ver-
dere stijging van de nettowinst ver-
wacht tot ruim ’ 1,5 miljoen. In de
cijfers van vorig jaar is het resultaat
van Rood Testhouse Limburg voor
50 procent opgenomen. In maart
van dit jaar heeft Rood het belang
tot 100 procent opgevoerd. Bij de
vestiging in Eygelshoven groeide
het personeelsbestand vorig jaar
van 4 naar 53.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sk.
AEGON 102,20 d 102,50
Ahold 106,90 107,20
Akzo 151,10 150,60
A.B.N. 42,70 42,60
Alrenta 161,00 161,00Amev 49,10 48,80
Amro-Bank 77,20 76,90e
Bols 143,00 143,50
Borsumij W. 147,20 146,80
Bührm.ïet. 72,60 70,90
C.S.M.eert 65,70 65,30
Dordtsche P. 254,00 254,70
DSM 132,50 131,50
Elsevier 69,90 70,40
Fokker eert. 41,80 41,50
Gist-Broc. c. 35,80 35,90
Heineken 115,50 115,20
Hoogovens 104,70 105,60
Hunter Dougl. 105,50 105,50
Int.Müller 95,00 96,00
KBB eert. 80,80 77,50d
KLM 47,20 47,00
Kon.Ned.Pap. 59,70 59,40
Kon. Olie 137,40 137,60
Nat. Nederl. 61,20 d 60,70
N.M.B. 228,00 227,60
Nedlloyd Gr. 411,80 410,50
Nijv. Cate 100,30 99,50
Océ-v.d.Gr. 315,00 315,00
Pakhoed Hold. 143,80 144,00
Philips 36,60 36,80
Robeco 105,50 105,10
Rodamco 164,30 164,40
Rolinco 103,60 103,70
Rorento 61,60 61,70
Stork VMF 36,50 36,00
Unilever 135,70 135,80
Ver.Bezit VNU 104,80 104,50
VOC 49,10 48,90
Wessanen 79,30 79,00
Wolt Kluwer 175,50 177,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,50 45,20ACF-Holding 54,80 54,20
Ahrend Gr. c 304,00 298,00
Alg.Bank.Ned 42,40 42,10
Asd Opt. Tr. 24,60 24,40
Asd Rubber 8,20 8,40
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 91,60 91,00
Aut.lnd.R'dam 71,50 7150
BAM-Holding 390,00 390,00Batenburg 93,00 95,00
Beers 134,00 137,00
Begemann 115,00 112,00
Belindo 375,00 374,00
Berkei'sP. 6,65 6,60fBlyd.-Wül. 24,30 24,20
Boer De, Kon. 425,00 423,00deBoer Winkelbedr. 63,10 63,00
Boskalis W. 16,60 16,70
Boskalis pr 12,60 13,00
Braatßouw 1000,00 1010,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delflc .. 912,00 906,00

Calvépref.c 5100,00 5125,00
Center Parcs 78,00 77,30
Centr.Suiker 65,30 64,50
Chamotte Unie 12,70 12,60
Chamotte div.B9 12,10 12,00
Cindu-Key 112,00 111,70
Claimindo 363,00 363,00
Cred.LßN 82,00 81,20
Crownv.G.c 119,00 119,00
Desseaux 214,00 212,00
Dordtsche pr. 251,00 250,00
Dorp-Groep 52,70 52,70
Econosto 244,50 245,00
EMBA 134,20 134,50
Enraf-N.c. 48,00 48,50
Eriks hold. 374,00 373,50
Frans Maas c. 69,80 70,00
Furness 128,50 129,50
Gamma Holding 80,00 80,00
Gamma pref 6,30 6,30
Getronics 26,40 26,10
Geveke ' 41,50 40,70
Giessen-de N. 245,00 245,00
Goudsmit Ed. 262,00 260,00
Grasso's Kon. 91,00 91,00 d
Grolsch 126,50 127,00
GTI-Holding 185,00 186,00
Hagemeyer 90,50 90,30
H.B.G. 213,00 213,50
HCS Techn 16,00 16,20
Hein Hold 98,50 97,30
Hoek's Mach. 190,00 187,00
Holdoh Hout 765,00 768,00
Holec 30,00 29,30
H.A.L.Tr. b 1615,00 1610,00
Holl.Am.Line 1620,00 1615,00
Heineken Hld 98,50 97,30
Holl.Sea S. 1,51 1,50
Huil. Kloos 418,00 418,00
Hoop en Co 13,40 13,10
Hunter D.pr. 5,50 5,60
ICA Holding 18,00 18,00IGB Holding 57,80 57,50
IHC Caland 31,00 30,40
Industr. My 194,50 194,00dIng.Bur.Kondor 563,00 562 00
Kas-Ass. 44,30 43,70
Kempen Holding 14,90 14,80
Kiene's Suik. 1280,00 1290,00
KBB 81,00 78,60 d
Kon.Sphinx 100,50 100,20
Koppelpoort H. 278,00 278,00
Krasnapolsky 163,50 165,00
Landré _ Gl. 57,00 56,00
Macintosh 52,00 50,50
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 77,80 77,50
Melia Int. 7,30 7,10 a
MHVAmsterdam 24,00 24,00
Moeara Enim 1175,00 1160,00
M.Enim 08-cert 15150,00 15150,00
Moolen en Co 31,50 30,50
Mulder Bosk. 50,50 50,50
Multihouse 11,40 11,50
Mynbouwk. W. 457,00 456,50
Naeff 225,00
NAGRON 49,00 48,30
NIB 540,00 543,00

NBM-Amstelland 19,60 19,30
NEDAP 304,50 302,00
NKF Hold.cert 354,00 352,00
Ned.Part.Mij 38,80 38,80
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 792,00 789,00
Nutricia 242,00 234,00
Nijverdal 98,00
Omnium Europe 17,70 17,70
Orco Bank e. 81,20 83,00
OTRA 665,00 660,00
Palthe 136,00 136,00
Polynorm 98,60 98,30
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 57,50 57,80
Reesink 66,20 66,00
Riva 54,80 54,50
Riva (eert.) 53,00 53,00
Samas Groep 72,50 71,00
Sanders Beh. 109,50 107,50
Sarakreek 30,50 30,60
Schuitema 1600,00 1550,00b
Schuttersv. 126,00 126,00
Smit Intern. 39,00 38,80
Stßankiers c. 28,20 28,80
Stad Rotterdam 153,50 154,50
TelegraafDe 496,00 497,00
TextTwenthe 252,00 250,00
Tulip Comp. 64,30 64,10
Tw.KabelHold 157,00a 155,00
Übbink 112,00 111,00
Union Fiets. 16,35 16,50
Ver.Glasfabr. 287,00 287,50
Verto 75,80 74,50
VolkerStev. 66,00 66,20
VolmacSoftw. 66,00 65,70
Vredestein 18,20 18,10
VRG-Groep 65,50 64,00
Wegener Tyl 215,00 212,00
Westlnvest 30,30 30,00
Wolters Kluwer 176,00 177,50
Wyers 53,00 53,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 36,90
ABN Aand.f. 71,20 71,20
ABNBeleg.f. 54,50 54,50
ALBEFO 52,40 52,50
Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 231,00 231,50
Alliance Fd 10,70 10,80
Amba 44,80 44,80
America Fund 296,00 297,00
Amro A.in F. 92,30 92,20
Amro Neth.F. 74,00 74,00
Amro Eur.F. 69,40 68,60
Amvabel 97,90 98,20
AsianTigersFd 62,40 62,90
BemcoAustr. 61,00 61,50
Berendaal 108,00 111,30
Bever Belegg. 26,30 26,10
BOGAMIJ 112,00 111,00
Buizerdlaan 41,50 41,50
Delta Lloyd 40,00 40,20
DP Am. Gr.F. 23,80 23,30
Dp Energy.Res. 34,10 34,10

Eng-H0U.8.T.1 10,60 10,60
EMFrentefonds 71,90 71,90
EunnvestU) 110,00 110,00
EurAss. Tr. 6,40 6,40
EurGrFund 56,70 56,90
Hend.Eur.Gr.F. 186,50 186,50
Henderson Spirit 75,20 76,50
Holland Fund 70,70 70,40
HolLObl.Fonds 121,40 120,00
Holl.Pac.F. 111,50 111,30
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 38,80 38,80f
Intereff.Warr. 294,80 296,00
JapanFund 49,00 48,00
MX Int.Vent. 63,70 63,70
Nat.Res.Fund 1415,00 1415,00
NMB Dutch Fund 36,20 36,70
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 102,50 102,40
NMB VastGoed 39,50 39,60
Obam, Belegg. 204,00 204,50
OAMFRentef. 14,90 14,80
Orcur.Ned.p. 49,10 49,10
Pac.Prop.Sec.f. 51,60 51,50
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,70
Rabo Obl.inv.f. 75,30 75,20
Rabo Obl.div.f. 50,30 50,30
Rentalent Bel. 1352,60 1353,00
Rentotaal NV 31,10 31,10
Roünco cum.p 105,00 107,50b
ScüTech 18,15 18,20
TechnologyF. 16,60 16,20
Tokyo Pac. H. 274,00 269,50
Trans Eur.F. 73,90 74,40
Transpac.F. 590,00 585,00
Uni-Invest 117,00 116,00
Unico Inv.F. 82,80 82,50
Unifonds 28,30 28,30
Vast Ned 118,20 118,20
Venture F.N. 41,50 42,00
VIBNV 85,20 85,30
WBO Int. 77,10 77,20
Wereldhave NV 204,50 204,50

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 102,60 102,50
3/2 EngWarL 37,30 37,10
9/t EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,00 32,00
Amer. Brands 66,00 66,30
Amer. Expres 31,70 31,70
Am.Tel._ Tel. 34,50 33,90
Ameritech 55,50 55,00
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,00 28,75
AÜ. Richf. 90,70 90,00
BAT Industr. 5,40 5,40
Bell Atlantic 81,50 81,30
BellCanEnterpr 37,10 36,70
Bell Res.Adlr 1,10 I,ole
Bell South 45,50 45,00
BETPublic 2,55
Bethl. Steel 22,50 22,00

Boeing Comp. 75,70 d 75,50
Chevron Corp. 53,75
Chrysler 23,50 23,10
Citicorp. 29,70 29,50
Colgate-Palm. 50,00 49,50
Comm. Edison 33,90 33,75
Comp.Gen.El. 416,00 418,00
Control Data 19,80 19,80
Dai-IchiYen 3400,00 3390,00
Dow Chemical 92,00 91,80
Du Pont 108,50
Eastman Kodak 43,10 43,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 250,00 249,00
Exxon Corp. 42,30 41,80dFirst Paclnt 1,30
Fluor Corp. 25,00 25,00
Ford Motor 46,70 46,10
Gen. Electric 47,70 47,60
Gen. Motors 39,40 39,50
Gillette 38,30 38,80
Goodyear 50,00 51,50
Grace & Co. 32,00
Honeywell 73,00 73,75
Int.Bus.Mach. , 109.00 109,30
Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 58,00 d 57,30
Litton Ind. 79,70 79,50
Lockheed 46,80 47,20
Minnesota Mining 71,50 71,50
Mobil OU 49,80 d 49,40
News CorpAuss 12,60 12,00
Nynex 72,50 71,50
Occ.Petr.Corp 26,80 26,80
Pac. Telesis 38,30 38,50
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 49,50 48,80
Philip Morris C. 126,60 127,70
Phill. Petr. 23,00 22,50
Polaroid 38,80 38,70
Privatb Dkr 290,80 293,90
Quaker Oats 55,50 56,00
RJR Nabisco 85,00
SlGobin Ffr 595,00 596,00
Saralee 51,00 50,50
Schlumberger 39,00 38,30
Sears Roebuck 45,10 44,70
Sony(yen)
Southw. Bell 48,70 48,30
Suzuki (yen) 922,00 915,00
Tandy Corp. 43,10 43,00
Texaco 53,75 54,00
Texas Instr. 40,50 40,00
T.I.P Eur. 1,98 1,98
ToshibaCorp. 1260,00 1280,00
Union Carbide 30,00
Union Pacific 71,00 70,80
Unisys 25,10 25,10
USX Corp 34,00 33,60
US West 65,30 64,50
Warner Lamb. 87,80
Westinghouse 57,20 56,60
Woolworth 51,20 50,50
Xerox Corp. 64,80 64,10

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 53,00
Am. Home Prod. 187,00
ATT Nedam 72,00 72,00
ASARCO Ine. 55,50 51,00
Atl. Richf. 196,50 196,50
Boeing Corp. 163,00 163,00
Can. Pacific 37,50 40,00
Chevron Corp.. 111,50
Chrysler 49,00 48,60
Citicorp. 62,00 61,00
Colgate-Palm. 106,50 106,00
Control Data 37,50 37,50
Dow Chemical 195,00 196,50
Eastman Kodak 90,00 91,20
Exxon Corp. 88,00 88,50
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electnc 101,00 100,50
Gen. Motors 171,50 172,00
Gillette 81,50 82,50
Goodyear 105,50 108,00
Inco 61,00 62,00
1.8.M. 229,50 231,00
Int. Flavors 108,00
ITT Corp. 121,20 122,00
Kroger 20,50 20,50
Lockheed 100,00 100,00
Merck _ Co. 141,00 141,00
Minn. Min. 152,00 150,50
Pepsi Co. 103,00 104,00
Philip Morris C. 272,00 271,00
Phül. Petr. 47,00 46,70
Polaroid 75,00 75,00
Procter _ G. 204,00
Quaker Oats 107,00 107,00
Schlumberger 82,00 79,70
Sears Roebuck 94,50 94,00
Shell Canada 77,20 76,50
Tandy Corp. 90,00 90,00
Texas Instr. 84,00 84,50
Union Pacific 148,50 150,00
Unisys Corp 53,50 53,00
USX Corp 71,00 71,50
Varity Corp 4„0
Westinghouse 123,00 122,50
Woolworth 108,50 107,50
Xerox Corp. 134,00 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 559,00 555,00
Dresdner B. 322,00 325,00
Hitachi(soo) 1400,00 1400,00
Hoechst 304,00 305,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7510,00 7430,00
Siemens 533,00 527,00

Warrants
Akzo 40,00 39,70
AMRO warr. 1,65 1,65
Bogamy 6,10 6,10
Falcons Sec. 18,70 18,60
Honda motor co. 2140,00 2240,00
K.L.M. 85-92 158,80 154,50
Philips 85-89 7,50 7_o

St.Bankiers a 1,00 1,10
St.Bankiers b 2,85 2,85

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 12,40 12,50
lOV2 ABN 87 98,25 98,25
13Amev85 97,40 97,40
13Amev85 94,75 94,75
10 AmevBs 100,90 100,90
11 Amev 86 96,50 96,50
14'/4AmroB7 97,25 97,40
13 Amrc-BankB2 100,50 100,50
lOV2 Amro 86 97,75 97,75
10Amro 87 96,40 96,25
53A Amro 86 99,00 99,00
Amro Bank wr 22,00 22,10
Amro zw 86 67,55 67,60
9 BMH ecu 85-92 99,50 99,50
7 BMH 87 95,00 95,00
IOVaEEG-ecu 84 100,40 100,25

85 101,50 101,50
12/2 HlAirl.F 91,50 91,50
12 NIB(B) 85-90 101,50 101,50
11'/.NGUB3 101,50 100,00
10 NGU 83 99,50 99,50
2V4NM886 , 83,50 83,70
NMB warrants 66,00 64,50
83/« Phil. 86 94,75 94,75
63/4 Phil.B3 94,75 9535
11Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 102,00 100,50
7Rabo 84 104,50 104,50
12'AUnil. 99,00 99,00

Parallelmarkt
Alanheri 20,20 20,40
Berghuizer 72,00 70,40
Besouw Van c. 49,50 49,50
CBI Barin Oce. yen 1650,00
Comm.Obl.F.l 99,40
Comm.Obl.F.2 99,40
Comm.Obl.F.3 99,60
De Drie Electr. 28,00 27,90
Dico Intern. 120,00 122,00
DOCdata 37,00 36,10
Geld.Pap.c. 99,00 97,00b
Gouda Vuurv c 91,00 9030
Groenendijk 35,00 34,90
Grontmij c. 150,00 150,00
HesBeheer 289,00 289,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 5,00 f 4,90
Infotheek Gr 30,60 30,00
Interview Eur. 8,40 830
Inv. Mij Ned. 61,00 61,50
KLM Kleding 33,20 33,10
Kuehne+Heitz 33,20 33,30
LCI Comp.Gr. 41,50 41,00
Melle 261,20 262,00
Nedschroef 112,50 112,50
Neways Elec. 11,00 11,00
NOG BeLfonds 29,80
PieMed. 11,90 11,90
Poolgarant 10,25 10,30
SimacTech. 17 "D 17,80

Text Lite 730 7,20
Verkade Kon. 247,00 247.00Weweler 105,00 106,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k,

akzo e jul 160,00 369 2,20 1,90
akzo c okt 160,00 263 5,30 5,10
amev c okt 55,00 276 1,30 1,20
d/fl c jun 210,00 272 4,80 6,10
d'fl c jun 215,00 456 1,80 3,00
d/fl c scp 215,00 241 3,40 a 4,50
d/fl c scp 220,00 248 2,00 a 2,60
dsm c jul 105,00 250 30,00 a 28,10
dsm e jul 125,00 518 10,00 9,50
dsm c jul 130,00 321 7,10 6,50
dsm c jul 135,00 527 4,30 3,80 "dsm p jul 105,00 250 0,30 a 0,30
dsm p jul 125,00 254 1,30 1,50
coc e mei 285,00 670 10,70 10,00
coc c mei 290,00 326 7,30 6,50a
coc c mei 295,00 802 3,80 3,50
coc c mei 300,00 951 2,00 1,80
coc p mei 295,00 798 3,60 a 3,80acoc p mei 300,00 484 6,50 7,00
coc p jul 295,00 640 9,50 a 9,20
hoog c jul 95,00 332 10,80 11,10
hoog c jul 100,00 511 8,00 8,00
hoog c jul 105,00 412 5,70 5,60
hoog c jul 110,00 393 4,00 3,80
hoog p jul 100,00 312 5,20 4,60kim c jul 50,00 548 130 1,10
nedl p jul 400,00 241 20,00 19,00
nlq p nov 95,00 300 0,40 a 030nlw c aug 100,00 500 0,40 a 030nlw p n9l 100,00 250 3,70 a 4,00
natn c okt 65,00 286 2,40 a 2,00
natn p okt 60,00 295 2,40 2,70
phü c jul 35,00 274 3,00 330bphil c jul 40,00 317 0,80 0,90
phü c okt 35,00 478 4,40 4.40 bprul c okt 40,00 385 2,10 2,10
phil c jan 35,00 250 5,10 a 530phil p jul 40,00 317 3,50 3,50
oüe c jul 140,00 1085 2,50 230a
olie c okt 140,00 525 4,10 4,00
olie c jan 120,00 684 20,00a 18.60olie c 091 105,00 895 33,20 33,30
olie p 092 135,00 238 17,30 16.90
unil c jul 130,00 555 8,00 8,00
unil c jul 140,00 467 2,70 2,50
unil c okt 130,00 353 11,50 11,60bunil p jul 120,00 404 0,40 0.50
unil p jul 130,00 304 130 1,40
unil p okt 150,00 300 14,70 14,50

»=la_i l=bi«lM-rti-di«.
b=bitdaa b=late»+ti-di».
c=ex-clii_ k-gMtiM+k
d=ei-dhride»d l=9e<Uwi-t-g
i=g«ta»-i-bie_» ik-tlatkcen wrigt taf

OPEC overschrijdt maximum

Prijs ruwe
olie daalt

Van onze redactie economie
NEW VORK/LONDEN - De
prijzen van ruwe olie zijn
scherp omlaag gegaan op
grond van de daling van de
benzineprijzen en bezorgd-
heid over de produktie van de
OPEC, de Organisatie van
Olie-exportlanden. Die zou
veel meer voortbrengen dan
het officieel vastgestelde
maximum.
Op de Newyorkse goederenbeurs
zakte de noteringvan debasiskwali-
teit West Texas Intermediate voor
levering in juni maandag 58 cents
tot 19,44 dollar per vat (159 liter). In
Londen daalde ruwe olie uit het
Brent-veld in hetBritse deel van de;
Noordzee voor onmiddellijke leve-
ring 60 cent tot 18,30 dollar.

BASF zegt minder
gifafval te lozen

Van onze redactie economie

ARNHEM - Het Westduitse che-
mieconcern BASF zegt erin ge-
slaagd te zijn de concentratie
waarin het gewasbeschermings-
middel bentazon wordt geloosd,
zodanig te verminderen, dat nu
ook in Nederland aan de EEG-
drinkwaternorm wordt voldaan.
Dat is het resultaat van een nieu-
we milieutechnologie die door
het chemiebedrijf zelf is ontwik-
keld en ruim 6 miljoen gulden
heeft gekost.

Na de ontdekkingbegin 1988 van
een te hoge concentratie van het
middelbentazon in diverse delen
van de Nederlandse drinkwater-
voorziening heeft BASF de re-
search voor deze milieutechnolo-

gie versneld. Daarbij werd, aldus
het concern, de proefmodelfase
overgeslagen en is direct overge-
gaan tot de bouw van de speciaal
ontwikkelde zuiveringsinstalla-
tie achter de bentazonfabriek.
Daardoor verminderde in Lud-
wigshaven de uitstoot van benta-
zon in de Rijn met ongeveer 90
procent.

Sinds maart van dit jaar beschikt
BASF over een meertraps-zuive-

ringsinstallatie, die in een twee
jaar durende research-periode
speciaal voor dit doel werd ont-
wikkeld. De concentratie benta-
zon bedraagt momenteel 0,0001
milligram per liter en beant-
woort daarmee aan de EEG-
norm voor drinkwater. Volgens
BASF is de lage concentratie in-
middels door Nederlandse meet-
stations bevestigd.

De Nederlandse drinkwaterbe-

drijven zijn gematigd enthou-
siast over demilieumaatregelvan
Basf. Volgens de Vewin zijn de
bentazon-lozingen door Basf in
het verleden aanleiding geweest
voor de drinkwaterbedrijven om
voor enkele tientallen miljoenen
guldens te investeren in zuive-
ringsinstallaties.
Verder onttrekt een aantal drink-
waterbedrijven oevergrondwa-
ter langs de rivieren. Hoewel het
bentazongehalte in de rivieren
beneden de toegestane norm is
gekomen, is de concentratie in
het oevergrondwater nog altijd
te hoog. Volgens de Vewin-
woordvoerder zal die hoge con-
centratie nog zeker vijf tot zes
jaar voortduren. De bentazon
moet gedurende die periode uit
dat water worden gezuiverd.

Nieuwe EG-regels
zijn tegenslag
voor Nedlloyd

ROTTERDAM - Op het vlak van het weg-
vervoer maakt Nedlloyd zich zorgen over
deregelgeving van de EG, diede combina-
ties aan een maximum-lengte van 14,85
meter wil binden, hetgeen volgens een on-
derzoek een kostenverhoging van 1,1 mil-
jardzal betekenen. Het gebruik van diesel-
olie zou met 200 miljoen liter per jaar toe-
nemen, het aantal ritten met 1,4 miljoen,
het aantal ongelukken met 10 percent en
de uitstoot van schadelijke stoffen met 18
miljoen kilo. Volgens de voorzitter van de
raad van bestuur van Nedlloyd, H. Root-
liep, moet de Nederlandse overheid zich
daar krachtig tegen verzetten. Hij zei dat

gisteren bij de presentatie van het jaarver-
slag.
Ook de kabinetscrisis komt het Nederlandse
transportconcern erg ongelegen. Er moet op
het gebied van de overheidssteun aan de
scheepvaart en de scheepsbouw nog veel

worden geregeld, aldus Rootliep. De crisis
komt volgens hem op een moment dat de Ne-
derlandse overheid voortvarend zou moeten
inspelen op de veranderingen in de landen,
om ons heen. Daar hebben werven inmiddels
een betere concurrentie-positie opgebouwd.
Rootliep pleit voor een snel besluit over de
toekomst van de Investeringspremie Zee-
scheepvaart (IPZ), die door de overheid was
toegezegd.
Nelloyd behaalde vorig jaareen netto-winst
van 154 miljoen gulden op een iets gestegen
omzet van 4,95 miljard gulden. Rootliep
spreekt van een succesvol jaar, waarin het
concern op de goede weg is gekomen. Hij
verwacht voor dit jaareen stijgende winst.

economie

ekstaatNed. Bank

lÜoenenI
Üoenen guldens) verschil

to.v.
'A 1 mei 8 mei

27.608,2
rekkingsrechten in

1.449,6 -19.2
'epositie in IMF 1.482,4 +5,5

11.527,4 +4,5
togen in goud/devie-

-19.922,0 +1.986,9
chotten rekening-« 5.099,0 -387,3
* in disconto 366,0
"ngen 4.970,0 +4.970,0
"Snsvorderingen 12.172,7 +3.353,9
feingen 2.040,5
*e rekeningen (waar-

T'andse munten) 1.013,7 +2,6KVA
"biljetten in omloop 34.851,0 +214,7
'kist 4.920,1 +4.920,1
*n in Nederland 16,1 -18,0
*» ingezetenen ' 61,0 -14,1
*n in buitenland 129,3 +6,5
''s niet-ingezetenen 202,0 +98,0
«entingen in guldens 5.328,5 +4.992,5
fserverekeningen 4.992,9
«entingen in vreemd

637,0 +3,6
h*aarde toegewezen

"ngsrechten IMF 1.460,9 +5,5
jderingsverschillen
fviezen 27.312,9 +89,1

387,7
Kaal en reserves 2.040,6
"*e rekeningen 205,0 +28,8
ü goud ert deviezen 61.658,3 +1.873,2
Jvanconvertibel) 19.922,0 +1.986,9
k'ngspercentage 152,70 -17,09

Voor sloop bestemde installatie weer in bedrijf

Vragen over verkoop
Hoogovens-walserij

Van onze correspondent

IJMUIDEN - De sanering van
de Europese staalindustrie
blijft een probleem. Nu blijkt
een vorig jaar door Hoogovens
als schroot verkochte walserij
in Zwitserland opnieuw in be-
drijf te zijn genomen. Weer een
nieuwe concurrent stellen de
Europese staalfabrikanten en
de Europese Commissie luidt
alweer de doodsklokken over
de bedrijfstak. PvdA-Kamer-
lid Henk Vos wil daarom van
minister van Economische Za-,

ken De Korte weten welke ge-
volgen dit heeft voor de over-
produktie van staal in de Euro-
pese gemeenschap.

In het kader van de sanering van de
Europese staalindustrie ontmantel-
de Hoogovens in 1983 de genoemde
walserij. Daartoe ontving het staal-
concern 12 miljoen gulden van de
overheid. Voorwaarde was dat de
installatie werd gesloopt of uitge-
voerd naar een land buiten de Euro-
pese gemeenschap. Hieraan is vol-
daan, aangezien Zwitserland niet
tot de EG behoort.

Maar bij de verkoop in 1988 is door
Hoogovens uitdrukkelijk gesteld
dat de walsstraat zou worden ge-
sloopt. Nu blijkt dat de installatie
toch in bedrijf wordt gesteld door
het Zwitserse staalbedrijf Ferro-
wohlen. Met medeweten van Hoog-
ovens, zo meent een geïrriteerde
voorzitter van de onafhankelijke
Europese staalfabrikanten (EISA)
P. Boel. „Hoogovens garandeerde
bij de verkoop dat de machine zou
functioneren en beloofde volledige
service," zei hij in het actualiteiten-
programma Achter het Nieuws.
Hoogovens wist met andere woor-
den heel goed dat de walsstraat zou
worden opgebouwd en heeft mis-
bruik gemaakt van de subsidie-re-
geling, vindt Boel.

De Europese commissie vreest dat
de Zwitserse concurrentie een ver-
sneld einde betekent van de zielto-
gende Europese staalmarkt, zo
blijkt uit een intern rapport. Zij
heeft dan ook opheldering gevraagd
bij Hoogovens en de Zwitserse rege-
ring. Een woordvoerder van de Ita-
liaanse staalgigant Falck noemde de
transactie van Hoogovens 'helaas
formeel legaal. Hij voegde daar wel
aan toe dat de saneringswetgeving
'naar de letter en niet naar de geest
is uitgevoerd.

Het IJmuidens staalconcern ont-
kent de beschuldigingen. „Wij heb-
ben de spullen verkocht aan een
schroothandelaar, onder het uit-
drukkelijk gebod dat zij niet anders
dan als schroot in een ander EG-
land mocht worden ingevoerd. De
naam van de schroothandelaar heb-
ben we nooit bekend gemaakt."

" Prins Bern-
hard (links) en
Erik Hazelhoff
Roelfzema
(rechts) heb-
ben op Schip-
hol-Oost twee
vliegtuigen
van Air Hol-
land gedoopt
met de namen
de Soldaat
van Oranje en
de Koningin
Wilhemina. In
het midden
John Block
van Air Hol-
land.

Westduitse
werkloosheid
flink gedaald

NEURENBERG - Het aantal werk-
lozen in de Bondsrepubliek Duits-
land is in april met 143.100 vermin-
derd tot 2,035 miljoen.Het percenta-
ge werklozen onder de beroepsbe-
volking daalde daardoor van 8,4 tot
7,9, zo heeft het Westduitse arbeids-
bureau bekendgemaakt.
In april van het afgelopen jaar wa-
ren er nog 2,261 miljoen werklozen,
wat toen neerkwam op 8,9 procent
van de beroepsbevolking. De ver-
mindering in de afgelopen maand is
deels toe te schrijven aan seizoens-
invloeden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 9-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.840-/26.340-,
vorige ’ 25.730-/ 26.230 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.940, vorige ’ 27.830 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/ 420 vorige
’345-/415; bewerkt verkoop ’460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,09 2.21Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,75 1,87
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,65 177
Jap. yen (10.000) 155,75 160,75
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5.21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,25 128,75
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,24 1,44
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg, dinar (100) 0,01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,15675-15925
Brits pond 3,5850-5900
Duitse mark 112,685-735
Franse franc 33.390-33,440
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 126,445-495
Japanse yen 159,94-160,04
Ital. lire 15,445-495
Zweedse kroon 33,335-33,385
Deense kroon 28,930-28,980
Noorse kroon 31,190-31,240
Canad. dollar 1,81775-82025
Oost. schill 16,0210-0310
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1.8140-8240
Gr. drachme 1,2750-3750
Austr.dollar 1,7100-7200
Hongk.dollar 27,70-27,95
Nieuwz.dollar 1,3340-3440
Antill.gulden 1,1900-2200
Surin. gulden 1,1900-2300
Saudische rial 57,45-57,70
Ecu gulden 2,3450-3500

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 189,30 189,10
id excl.kon.olie 183,20 182,90
internationals 188,70 189,00
lokale ondernem. 192,00 191,40
id financieel 136,90 136,40
id niet-financ. 246,50 245,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 239,40 239,30
id excl.kon.olie 223,80 223,40
internationals 245,50 245,90
lokale ondernem. 232,80 232,00
id financieel 172,90 172,30
id niet-financ. 290,30 289,40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 182,10 181,60
internation 185,80 186,30
lokaal 181,40 180,70
fin.instell 143,80 143,30
alg. banken 141,20 140,90
verzekering 145,30 144,80
niet-financ 193,50 192,80
industrie 181,90 181,30
transp/opsl 233,60 233,00

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

Akzo 150.60(150,60)
Kon Ohe 136,60-137,70 (137,60)
Philips 36,70-36,90 (36,80)
Unilever 135,50-135,80(135,80)
KLM 47,00-47,10(47,00)

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 2377.93 1121.77 192 21 912 15Hoogst 2390.03 1129.20 19328 91727Laagst 2356.85 1109.15 19103-903 76Slot 2371.33 1116.43 192.09 909.35Winst/
verlies - 5.14 - 4.53 - 0.30 - 2.41
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84x 60x 36*
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 retiscne 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

Informatie
&

demonstratie
verkleinen
versnipperen
composteren

van

snoeihout
afval
gras
zwerfvuil
enz j

bestemd voor:

grootverbruikers
plantsoenendienst
hoveniers enz.

VRIJDAG
12 MEI 1989
OM 10 UUR EN
OM 14 UUR
Vraag inlichtingen bij:

J.J. Dabekausen b.v.
Tel. 04746-3100
Tel. 045-717766
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I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

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

I deproef 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

Fauteuil RICHESSE
design:

RQHE

f KI

rloltlaln
rentenaar

(bij tennishal)
maandag + dinsdag gesloten

Ten Esschen 26, Heerlen, 045-752590

GRANDIOZE MOEDERDAGACTIEWEEK!!! ~
ge

*GRATIS cadeaubon ter waarde van de HELFT van het 2o

bedrag dat u deze week in onze zaak besteedt aan d,

geschenkartikelen vanaf ’ 25-. t«

*(m.u.v. bestekken, serviezen en afgeprijsde artikelen) j|j

L_^^_^h m&% Geleenstraat 18, Heerlen ',
ijl ILI tel. 045-718216

.

Omdat moeder zondag niets mag doen,
kunt uvast 'n hulpje van de Hema gebruiken. I
;

!

vjS&jÊjjÊÊ ■OF1 -s^ÊÊMt&^ % /_*} Katoenen tafelkleden. In diverse kleuren. i/'CJH S’ /m 1 "VC■ P& /^m "^6*** 3935VV1 140x180cm, 160x160cm flAv^ ' N^ lill^ I^TJIO2&rtZ a\J\J* Chroom dames quartz analoog horloge ofol6Ocm 24-^520- Afneembare flets/boodschappentasmet >*»ammr
Beautycase met gedessineerde voering. met datum. Uaar Hema garantie. 160x220cm jS4r7S3O- voorvak Waterdicht nylon. RVS isoleerkan. Inhoud 1 liter.

/" jÈfii f Ml QA7R Wr 9Q7S Py RH-
Jf **#JnJr a K_ai Damdshachthemd. 100% polyester-sa- Dames babydoll. 100% polyester-satijn. In Dames kimono. 100% polyester-satijn. In
# / fff dff A B-M-5^W. tiin. In ivoor en turquoise Mt 38/40-46/48 ivoor en turquoise. Mt 38/40-42/44. ivoor en turquoise. Mt 38/40-46/48.

Jr 'CSvxM irC:fw%\k 2voor *fßA^ >Bs-^i^^
Jpr \' Tube huidcrème met lanoline of hand- Chocolade Fruits de Mer. Doosje a 200 Doosje met32 vel correspondentiepapier

"*-W j^ 1 crème met glycerine. Inhoud 150ml. gram. en 32 enveloppen. In pasteltinten.

11 i. o ii_ _j i i <~i _i -, '1 11 Doos met 4 porseleinen kop en schotels. # 'I» Jt ■■ 4li^_l Bt *Handmixer met 3 snelheden. Incl. 2 gardes en 2 deeghaken. wnmet goudiijn. " I MÊJISF ---^^mm

I&TS _L_L_*^^ A-S" JLi^^ Leren rijbewijsetui, huishoudportemon- |M , ijgÉls l .--'' rK
Vierkante kunststof plantenbak. 33 x3B x Roomboter kaaskantjes, -vlinders, -kra- nee, geldmapje of beugelportemonnee. ij ïïÊk W^ -'^"'''li^mP'' '. '■38 cm. kelingen of -stengels. Doosje a 100 gram. In diverse kleuren. ÉÊk Wm >>''"'■ WP* ï '
/^l m. » , ,-aÉ Regelbaar stoomsproeistrijkijzer met extra stoomstoot en over-
V W IQ7R W t verhittingsbeveiliging. 1000 Watt.

DaLbod stockin^/ k^en 23T f Ë"" ö^g^

JfêfÊ\ ff * « f/IÉÉ _Jt Moederdagtaart023 cm. Met slagroom Moederdagtaartol7,scm Metslagroom
l£^~/_Pï_i)\ W H~- fjll ÉÜé*».., ~*AaaW en vee' vruchten. Luchtige cakebodem enverse aardbeien.Luchtige cakebodemW iTjKir W *- Hl WÊÊÊÊl t'''~\\t- gevuld met kirschbavarois. gevuld met echte banketbakkersroom.

dS_§öBC,SV^fir w^m i-n Bikini. In diverse kleuren en dessins. Beha met applique. O.a. in wit en peach.
%SaS^-S^aaW /"".Il 111 «mm*? A Mt36-46. Mt 70-80A, 70-85Ben 75-85C.r

xvts i.^u :: m „/
Vlaaien 028 cm. Volgens de beste Lim- ~"'AA^ f_! f\ I mi'"» 1 _#s~A ___Pburgse traditie gebakken. Abnkozenras- —- *"\«*% J M-— . é_T_^
ter, kersenraster, appelkruimel of vruch- £6^ «_ -a\\ <^. _>

Koffiezetapparaat voor max. 12 kopjes koffie. Met anti-druppel \^T^L *\\\\ i lC_-«L^-E "lf^TC

J voorziening. 750 Watt. W^wlWV van j_: IM _#»_)
* *^ v^ pannen. Voor electrischkoken of op

I rs£/ê C^^ vanaf |h Steelpan >4^7S 19.75___
|X?'v*S: 1 O TC \ _rfjr^ fTP >fc7S^_^■,*■v,' Fluitketel 24.75rjQC \r±^l___^ I r JlO \asio^ t^\mm Combi quick systeem. 11 Tumgereed- Kookpano 16cm J3B^_ 28.75

V/O I*^^ J&TS"JL__J_ >*"^" -LV^i schappenopéén snel uitwisselbaarsteel- 018cmof-3_?S" __Jl Quartzwekker. In witen zwart Uaar Hema Electronische personenweegschaal. UI- systeem. O.a schep Aï*_'3.7s, voegen- koekepan 0 24 cmJierT.31.75
Kersenbonbons. Zakje a 200 gram. garantie. traplat. 1 jaarHemagarantie. reinigerj&7- 5.75, schoffeUS-?5 7.75. 0 20cm J}^Ts"34.75

Zondag mag moeder de E-£_-i------A----_--3,'!^' v''l-"'-r^S-l hulpjes van de Hema al-
leen maar uitpakken. Na moederdag merkt ze pas echt hoe handig ze zijn. Deze week
maar liefst 10% voordeel op alle electnsche huishoudelijke apparaten, behalve de magne- V BWJ'ÏUB _f%
tron (want die is al zo voordelig). Deze korting geldt ook voor onze föhnen en ladyshaver. M* JEbMwAJEaI , Echt Waar Voor Je Geld '4
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Staking
bij BBC

JONDEN - Duizenden journa-
len en technici bij de Britse

BBC zijn dinsdag-
entend aan een 48-uurs staking

om salarisverhoging

*' te dwingen. Op 24 april legden
jjenieuwsredacties het werk een
ptmaal neer om hun looneisen*racht bij te zetten. Zij verzorgen
£°g slechts nieuwsflitsen van en-
*ele minuten. De journalisten-
akbond waarschuwde in eenerklaring maandag kort voor de
'aking om middernacht begon,
H de BBC-directie „een lange
Ac zomer" te wachten stond

de salarissen zouden wor-
en opgetrokken.

e vakbonden eisen zestien pro-e nt loonsverhoging, maar de di-
ectie wil niet verder gaan dan'even procent. De BBC-journa-
sten zeggen dat de loonsverho-ng nodig is om de salarissen=el'jk te trekken aan die in de
Ornmerciele omroep. De gemid-

?^de BBC-journalist verdient''"000 pond per jaar, zon 60.000
?"lden, terwijl bij de commercie-'e omroep gemiddeld 24.000

per jaar, 84.000 gulden
*°rdt betaald.

BBC betaalt haar personeel
de luister- enkijkgelden, voor
zwart-wit tv 25 pond (zon 90

*"lden) en voor een kleurentele-
l' se 66 pond (230 gulden) per

De BBC-directie zegt niet
dan 7 procent loonsverho-

?'n 6 te kunnen geven, omdat de
gister- en kijkgelden minder

~*Jn gestegendan de inflatie, mo-
menteel 7,9 procent per jaar.

Boudewijn Klap
kandidaat

directeur AVRO
Van onze rtv-redactie

- BoudewijnKlap
I ') uit Bussurn is een van de be-

kandidaten voor de"nctie van directeur radio en te-
£visie bij de AVRO. Klap is mo-
menteel adjunct-directeur en
ffogrammaleider bij de IKON.
{*'j verliet de AVRO destijds als
oofd jeugdprogramma's. Dit

uit onvrede over de
aanstelling van Wibo van de Lin-e tot directeur radio en televi-sig

jtap bevestigt desgevraagd daten speciale selectiecommissiear» de AVRO al enige tijd metcm in overleg is.Klap zelfmeldt
Ar zijn mogelijke aanstelling
°t directeur niets te kunnen

„Er zijn serieuze be-
i £""ekingen gaande. Maar ik hebe,t bij de IKON uitstekend naar

J/Vn zin. Daarover wil ik geenMisverstand laten bestaan."
Europees
De Amerikaan Riek Jansen van

Corporation for Public Broad-
casting, die hier met een pro-
gramma over de Japanse musi-
cus Kitaro aanwezig is, noemt
het programma over Piaf 'fantas-
tisch': „De rust die er van dat
programma uitgaat, mooi hoor.
Dat rustige is toch Europees, in

de VS zijn de programma's veel
sneller, vooral die van de com-
merciële omroepen".

Ook de tweede inzending, overi-
gens van het commercieel sta-
tion Channel Three uit Finland,
was de moeite waard. Modern
Fox, een jonge uitvoering van
The Ramblers, leiden de kijkers
rond in Talinn, de hoofdstad van
Estland. Het orkest is afkomstig
uit Talinn.

Niet zozeer de muziek (die is
oubollig), maar de informatie die
het programma de kijker ver-
strekt, is interessant. Zo zijn er
veel Deense invloeden in Est-
land (Talinn betekent in het Ests
'Deense stad') en een van de wa-
pens van de stad is afkomstig uit
Kopenhagen.

De Finse journaliste Marjut Jou-
si, hier aanwezig voor het week-
blad Katso, kent Talinn goed:
„Talinn ligt maar vijftig kilome-
ter van Helsinki. Wij Finnen kun-
nen gemakkelijk een visum be-
machtigen voor het land en er
een bezoekje brengen. Esten enFinnen hebben overigens veel
gemeen. We spreken bijna de-
zelfde taal bij voorbeeld. De Es-
ten kijken veel naar deFinse tv.
Wat zo leuk is, is dat ze vooral de
reclames op tv zo mooi vinden.
Daarvoor gaan zij uitgebreid zit-
ten. Het zal ongetwijfeld te ma-
ken hebben met de luxe die er
van uitspreekt, want in Estland
is het aanbod aan produkten niet
groot".
Op een Festival horen ook mis-
sers thuis. De inzending van het
Tweede Duitse Net (ZDF), Die
DiDi-Show, is om droevig van te
worden. Duitse humor op zn
smalst van Dieter Hallervorden
en makkers. Daarbij zijn de
shows van de Mounties nog hei-
lig bij.

De ARD (eerste Duitse tv-net)
heeft op buitenlands talent ge-
gokt en de Kerstshow 'Ich steh'
andemer Krippe hier' van Her-
man van Veen ingezonden. Ver-
standig... hoewel, we zitten niet
echt te wachten op een bijbelles
van Van Veen. De Nederlandse
inzending 'Simone & Friends',
de TROS-show rond Simone
Kleinsma, is donderdag aan de
beurt.

Hudi Carrell nu opa
AMBURG - Rudi Carrell is opa geworden. Zijn dochternnemieke heeft in Hamburg het leven geschonken aank" wolk van een zoon, die de voornamen Jan Moritz mee-

Car ii deze foto P°seert showmaster Rudi (Kesselaar), rreü trots met zijn familie en de veertien dagen oude

" 'Familiekiekje' ten
huize van Rudi Carrell
met v.l.n.r. Anke (Rudi's
vrouw), zoon Alexander,
Rudi en zijn dochter
Annemieke met zoon Jan
Moritz Kesselaar en de
vader Dieter Klar.

Nederlandse tv-inzending donderdag aan de beurt

Gouden Roos Festival
in Montreux van start
Van onze showpagina-redactie

MONTREUX - Het meer
van Genève ligt er helder
bij, aan het uitspansel is
geen wolkje te zien en de
rode vlag met het witte
kruis steekt af tegen de
groene hellingen die hier en
daar lelijk zijn aangetast
door zure regen. Montreux
koestert zichzelf in de zon.
Het wandelpad langs het
meer is gevuld met zomers
gekledebezoekers en op het
balkon van het Maison de
Congres is het om het half
uur een drukte van belang.
Elke keer maar vijf minu-
ten. Dan spoedden pro-
grammamakers, juryleden
en andere professionele kij-
kers zich weer naar binnen
om een volgende inzending
te bekijken. De 29e versie
van het Gouden Roos tv-
Festival is weer van start ge-
gaan.

De veranderingen van de laatstejaren in televisieland gaan ook
doorwerken in het mondaine
Montreux. Is het officiële gedeel-
te van het programma nog steeds
het belangrijkste (onder de offi-
ciële inzenders worden immers
de rozen verdeeld), het aantal in-
zendingen van onafhankelijke
produktiemaatschappijen wordt
steeds gsoter.

Het officiële gedeelte van hetFestival begon hoopvol. 'Memo-
ry for Edith Piaf, de inzending
van de Portugese omroep RTP,
is een schitterend balletpro-
gramma. Op muziek van Antonio
Vitorino de Almeida danst het
Ballet Gulbenkian het leven van
de franse chansonnière bijeen.

De choreografie is letterlijk op
het lijf van Piaf geschreven. De
verkrampte houdingen van de
dansers verklappen haar reuma-
aanvallen, het fatalisme en het
wilde, de ontroering en de vele
liefdes, alles is in het programma
aanwezig. De choreograaf Vasco
Wellenkamp zegt erover: „Ik heb
geprobeerd om de persoonlijk-
heid van Edith Piaf in de dans tot

uiting te brengen. Niet haar le-
ven, want die is al vaak genoeg
verteld". Dat is hem gelukt.

" Simone Kleinsma hier in aktie tijdens 'Simone &Friends', de Nederlandse tv-inzending voor de 'Gouden
Roos' van Montreux.

nederlandse top veertig
HEERLEN - Verdwenen en meteen weer terug in de Nederlandse
top veertig: Wendy & Lisa. Met 'Are you my baby' moet men na we-
ken het 'ether-veldruimen en met 'Lolly,Lolly' komt men binnen op
de 24ste plaats van de hitparade. Zoals steeds is die aanstaande vrij-
dagmiddag opnieuw te beluisteren vanaf 15.03 uur op Radio 3.

1(1) Eternal flame - The Bangles
2 ( 2) The look -Roxette
3 ( 5) Wonderful - Patty & Shift
4 ( 4) Paradise city - Guns 'n Roses
5 ( 3) Too many broken hearts - JasonDonovan
6 ( 7) This is your land - Simple Minds
7 (12) I beg your pardon - Kon.Kan
8 (17) Me, myself and I - De la Soul
9 ( 6) Kokomo - The Beach Boys

10 (10) Turn the world around - Golden Earring
11 (15) Keep on movin' - Soul II Soul
12 (20) If you don't know my by now - Simply Red
13 (14) 1,2,3 - Gloria Estefan & Miami Sound Machine
14 (11) When love comes to town - U 2
15 ( 9) Straight up - Paula Abdul
16(8) Like a prayer - Madonna
17 (22) Into Temptation - Crowded House
18 (30) Lullaby - The Cure
19 (28) Funky cold Medina - Tone Loc
20 (32) Nothin' that comperes 2u - The Jacksons
21 (13) Alles kan een mens gelukkig maken - René Froger & Het

Goede Doel
22 (18) Ik kan het niet alleen - De Dijk
23 (27) Ordinary Lives - Bee Gees
24 (—) Lolly Lolly - Wendy & Lisa
25 (16) This time I know it's for real - Donna Summer
26 (33) Duet (Ik hou alleen van jou) -Rob de Nijs & Martine
27 (—) The Eve of the War - Jeff Wayne
28 (—) I'll be there for you - Bon Jovi
29 (21) Real Love - Jody Watley
30 (—) Americanos - Holly Johnson
31 (34) Be there - Clive Griffin
32 (—) Good Thing - Fine Young Cannibals
.33 (19) Twins - Philip Bailey & Little Richard
34 (23) In the air tonight (Remix '88) - Phil Collins
35 (29) Move your feet - Hithouse
36 (24) Have a little fait in me - Johnn Hiatt
37 (25) Sleeptalk - Alyson Williams
38 (31) Je bent alles - Jan ten Hoopen
39 (—) Heaven help me- Deon Estus
40 (26) Mijn naam is Jaap - André van Duin

show

WD-kamerlid schrikt van
reacties op VPRO-stunt

&EN HAAG - „Ik heb mij niet
SWealiseerd dat het als een stunt
?°u worden opgevat. Het was in
!v*er geval niet de bedoeling".
"'t zei het WD-kamerlid De
«rave gisterochtend in een reac-
p op de commotie die in poli-
Üek-Den Haag is ontstaan na een
("tzending van de VPRO-tv afge-
'°Pen zondag. Voor de uitzen-
£'ng, die ging over de val van het
k-binet, had de liberaal erin toe-
gestemd om in de Kamer met

zendertje rond te lopen.

|'^e VPRO had geen geluidsman
* de zaal. Voor de uitzending
bilden zij wat geluiden van lo-
Pende mensen, geroezemoes,
"Pen- en dichtgaandekoffers. Ze
"ebben mij gevraagd daartoe

met een zendertje rond te gaan
lopen. Het leek mij een redelijk
verzoek", aldus De Grave.
Volgens de WD'er had hij voor
de uitzending met de VPRO
twee afspraken gemaakt. Ten
eerste zou alleen uitgezonden
mogen worden wat hij zelf had
gezegd. Ten tweede zouden alle
politiek gevoelige zaken uit het

programma worden gelaten.
In het tv-programma was te zien
hoe De Grave tot tweemaal toe
zijn fractievoorzitter Voorhoeve
in het debat dat tot deval van het
kabinet leidde, instructies gaf
om premier Lubbers te inter-
rumperen. In beide gevallen
volgde de fractieleider die raad-
gevingenklakkeloos op.

Volgens De Grave wisten zijn ge-
sprekspartners ervan dat hij het
zendertje, dat hij overigens zelf
aan en uit kon zetten, bij zich
droeg. Hij heeft het echter niet
formeel in de WD-fractie be-
sproken. De voorlichter van de
liberalen wist er niets van. Hij
was zeer onaangenaam getroffen
door het voorval.

Het is in de Tweede Kamer ver-
boden geluidsopnamen te ma-
ken door bezoekers en journalis-
ten. In hoeverre De Grave, die
tenslotte optrad als geluidsman
voor de VPRO, deze regel heeft
overtreden wordt nog bezien. „Ik
ga in ieder geval met kamervoor-
zitter Dolman praten", aldus De
Grave.

Het kamerlid wil voorts nog eens
met de VPRO gaan overleggen
over deuitzending. Volgens hem
zijner tegen de afspraken in toch
fragmenten van gesprekken die
hij met andere kamerleden voer-
de, uitgezonden. Ook zijn stuk-
ken tekst uitgezonden die eerder
door achtergrondmuziek vrijwel
onhoorbaar waren.

Maywood
AMSTENRADE - Het populaire
duo Maywood is niet alle dagen
te gast in Limburg. Een extra
kans is het daarom voor de fans
om aanstaande maandag (tweede
pinksterdag) in Amstenrade een
optreden van de beide zusjes bij
te wonen. Maywood treedt om-
streeks 17.00 uur op tijdens de
Luikse Markt die van 10.00 tot
18.00 uur op het kennisterrein
wordt gehouden.

Chevremont
aan de zwier

CHEVREMONT - Met een
groots Pinksterpaviljoenfeest
sluit de Stichting Philomena Ne-
gentig de komende dagen de fes-
tiviteiten rond het negentig jarig
bestaan van de Chevremontse
harmonie af. Bijna een jaar lang
organiseerde deze Stichting al-
lerlei activiteiten (concerten, re-
vue, reünie, jeugdhappening,
uitgave gedenkboek) voor het ju-
bilerend muziekgezelschap. In
het paviljoen op het Olmenplein
vinden de slotmanifestaties
plaats. Donderdag (20.30 uur) is
er een modeshow met medewer-
king van diverse modenuizen.
Vrijdag vindt een kaartmiddag
plaats, terwijl 's avonds drie or-
kesten optreden: The Hot City
Blues Band, The Carribean Jet
Stars en Johnny G. and the Pha-
rao's.
Zaterdag recepiëert de harmonie
van 20.00 uur tot 21.30. Aanslui-
tend speelt de OBM-band. Zon-
dag is tussen 12.00 uur en 17.00
uur een groots matinee met or-
kest Los Pajaros, terwijl in de
avonduren De Breultaler Muzi-
kanten en Top Sound spelen.
Maandag is vanaf 12.00 uur een
feestmiddag met activiteiten
voor jong(luchtkussen, paarden-
tram, kinderboerderij) en oud.
Orkest in de middaguren: Boule-
vard. Het feest wordt in de
avonduren besloten met een on-
vervalste country-avond, die
wordt opgeluisterd door de Bel-
gische formatie The Black Hills
Country Band.

Moederdagconcert
HEERLEN - Zondag is het moe-
derdag. Om dan ook nog eens het
oor extra te strelenwordt die dag
vanaf 12.00 uur in de stads-
schouwburg van Heerlen een
'moederdagconcert' gehouden.
Deze inmiddelsjaarlijksetraditie

wordt andermaal opgeluisterd
door het Maastrichts Salon Or-
kest onder leiding van André
Rieu. Als extra verrassing treedt
de bekende tenor Andrea Pod-
dighe op.

" Original Tiroler Spatzen: drie dagen in Landgraaf

Joe Paris
OHE EN LAAK - In zaal Bonga-
arts in Ohé en Laak wordt aan-
staande maandag een feestelijk
Pinksterfestival gehouden. Aan

het showprogramma, dat 's
avonds wordt gepresenteerd
door 'Mister Jo Jo'van Radio Ve-
ronica Anders, werken mee de
bekende zanger Joe Paris, Joyce
Angora en trompettist Math
Haan, die nog niet zo lang gele-
den een 'gouden trompet' in ont-
vangst mocht nemen.

# Joe Paris: ster op het
Pinksterfeest in Ohé en
Laak.

Pinksterfeesten

SCHAESBERG - Voor de zes-
tiende maal worden in dit extra
lange weekend, van vrijdag tot
en met maandag, in Schaesberg
de bekende Pinksterfeesten ge-
houden. In het feestpaviljoen
aan de Melcherstraat nabij de
speeltuin Leenhof gaat het fes-
tijn vrijdagavond van start met
de Veronica drive-in-show. Het
Limburgs Jeugdtoneel brengt
zaterdagmiddag om 14.00uur het
sprookje 'Repelsteeltje. In de
avonduren en ook op zondagoch-
tend treden de vermaarde Origi-
nal Tiroler Spatzen op. Zondag-
avond en pinkstermaandag (ex-
tra lang Frühschoppen van 11.30
tot 16.00 uur) zorgen Die Ruhrta-
ler Oberkramer voor de muziek.
De pinksterfeesten worden
maandagavond besloten met
(opnieuw) Die Original Tiroler
Spatzen.

Everly Brothers naar Nederland
EINDHOVEN - Het legendarische popduo The Everly Brotherskomt volgende maand naar Nederland. Op 9 juni treden ze op in de
Evenementenhal in Eindhoven en op 10 juni in de IJsselhal in Zwol-le.
Met de concerten in NederlandsluitenDon en Phil Everly hun uitge-
breidewereldtoernee af. Daarna zullen ze tijdelijk met optreden stop-
pen. De Everly Brothers verwierven hun grootste roem aan het eindvan de jaren vijftig en het beginvan de jarenzestig met wereldhits als„Bye bye Love", „Wake up little Susie", „Bird Dog" en „That'll be theday".
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OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijksbestuur van het waterschap Roer en Overmaas

maakt bekend
dat vanaf woensdag 10 mei 1989 gedurende 30 dagen ter secretarievan
het waterschap te Sittard (Parklaan 10, kamer 107)

ter inzage ligt

De ontwerp-klassifikatie van de gebouwde eigendommen en
ongebouwde eigendommen

gelegen in het per 1 januari 1988 aan het waterschap toegevoegde
beheersgebied, te weten de gemeenten of gedeelten van de gemeenten
Kerkrade, Landgraaf, Heerlen, Ohé en Laak, Stevensweert, Linne,
Maasbracht, Wessem, Echt, Susteren en Bom.

Gebouwde eigendommen.
Op grond van het bepaalde in artikel 12 van de Omslagverordening
waterschap Roer en Overmaas worden gebouwde eigendommen in twee
klassen ingedeeld.

Tot de eerste klasse behoren de gebouwde eigendommen, die al dan niet
via een riolering rechtstreeks lozen op een bij het waterschap in beheer
en onderhoud zijnde watergang alsmede die gebouwde eigendommen,
die zijn gelegen binnen een afstand van 40 meter van een riolering die
middellijk of onmiddellijk met een watergang binnen het waterschap in
verbinding staat.

Tot de tweede klasse behoren de overige gebouwde eigendommen.

Voor de toepassing van vorengenoemd artikel van deOmslagverordening
waterschap Roer en Overmaas worden onder rioleringen mede verstaan
goten en greppels welke hemelwater, afvalwater en afvalstoffen
middellijk of onmiddellijk naar de watergangen, omschreven bij de eerste
klasse, afvoeren.

Ongebouwde eigendommen.
De ontwerp-klassifikatie van de ongebouwde eigendommen is gebaseerd
op de artikelen 8 en 10 van deOmslagverordening waterschap Roer en
Overmaas.

Oe klasse-indeling is afhankelijk van de mate waarin ongebouwde eigen-
dommen belang hebben bij dewaterbeheersing danwei dewerken van
het waterschap mede noodzakelijk maken of hebben gemaakt.

Oe klasse-indeling van de gebouwde en/of ongebouwde eigendommen is
bepalend voor de hoogte van de aanslagen waterschapsomslag .
Nadere informatie.
Op de secretarieën van de gemeentenKerkrade, Heerlen, Landgraaf,
Ohé en Laak, Stevensweert en Maasbracht liggen vorengenoemde periode
de overzichtskaarten van de ontwerp-klassifikatie van de ongebouwde en
gebouwde eigendommen eveneens ter inzage.
Eveneens ligt onder andere een toelichting op de werkwijze ter visie.

Belangstellenden worden voorts in de gelegenheid gesteld inlichtingen in
te winnen bij een functionaris van het waterschap op de navolgende
plaatsen en tijden:- de secretarie van de gemeente Ohé en Laak op maandag 22 mei 1989

van 9.00 uur tot 12.00 uur;- de secretarie van de gemeenteLandgraaf op maandag 22 mei 1989 van
14.00 uur tot 16.00 uur;- de secretarie van de gemeente Susteren op dinsdag 23 mei 1989 van
9.00 uur tot 12.00 uur;- de secretarie (afd. voorlichting en inspraak) van de gemeente Heerlen op
woensdag 24 mei 1989 van 9.00 uur tot 12.00 uur;- de secretarie van de gemeenteMaasbracht op donderdag 25 mei 1989
van 9.00 uur tot 12.00 uur;- de secretarie van de gemeenteStevensweert op donderdag 25 mei 1989
van 13.30 uur tot 16.00 uur;- de secretarie van de gemeenteKerkrade op vrijdag 26 mei 1989 van
9.00 uur tot 12.00 uur.

Bezwaren.
Elke ingeland kan tegen de ontwerp-klassifikatie gedurende voren-
genoemde termijn bezwaar indienen bij het college van hoofdingelanden
(Postbus 185, 6130 AD SITTARD).

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap
Roer en Overmaas

Parklaan 10, Sittard.
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LOSSBURG

(Schwarzwald)
8 t/m IS juli

I U reist per luxe touringcar (Schmitz) en verblijft op basis
van volpension in Hotel Hirsch, waar alle kamers voorzien
zijn van douche/toilet. Het hotel beschikt over een lift en
staat bekend om haar prima keuken.

’ 800,— Inclusief:
D D reis- en annuleringsverzekering

toeslaa 1-Ders excursies naar Insel Mainau en
kamer f 50- Bodensee, Freudenstadt,

Freiburg en de Schwarzwald

(Op vertoon van Hochstrasse.
Vriendenpas ’ 20,-

-extra korting

Opstapplaatsen:
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade.

Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren
en de WV Vaals onder aanbetaling van ’ 100- p.p. DJ

Bent u nog geen Ud van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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De Nieuwe HollandseLloyd Verzekeringsgroep; De Nieuwe Hollandse Lloyd Verzekeringsgroep NV maakte
aktief in zekerheid! werk van zekerheid. Hoe langer hoe meer mensen en aie

bedrijven beperken hun risiko's met door haar ontwik- Drti
kelde schade- en levensverzekeringen. De verzekerings- 5$
branche is konstant in beweging waardoor het werk ïO
steeds aan veranderingen onderhevig is. Er is behoefte jjjj
aan medewerkers die aktief in en aan die veranderingen ?°
willen meewerken. ],s

6
Verzekeringsadviseur m/v \

_JDe Nieuwe Hollandse Lloyd heeft haar handen vol aan Deze medewerkers noemen wij verzekeringsadviseur!!*
de opvang en begeleiding van.bestaande, maar ook Zij zijn het „visitekaartje" van de maatschappij en aaflpvan nieuwe kliënten. Met alle mogelijke aktiviteiten om een goedverzorgd en effektief visitekaartje hechten vtfCde totale (potentiële) relatiekring in de diepte en de veel waarde. In de vorm van een vaste '^breedte van dienst te zijn. Dat vereist planning- en basishonorering plus provisie. In de vorm van een bl<
organisatiewerk voor bekenden, maar ook pionieren en passende autoregeling en onkostenvergoeding. In defefl
adviseren voor onbekenden. vorm van adekwate ondersteuning vanuit het 'ü
Daarvoor zijn aktieve, slagvaardige mensen nodig, hoofdkantoor in Woerden. te;
rond de 30 jaar en met een behoorlijke voor-opieiding. :asZij opereren zelfstandig vanuit hun eigen thuisbasis in In het rayon Limburg is zon funktie vakant. loèhun eigen rayon. Wie zich aangesproken voelt, kan voor nadere fótinformatie 's avonds na zeven uur direkt bellen (0340vrVerzekeringsvakkennis is noodzakelijk, maar kan ook - 55362) met de heer A. Smit, hoofdinspekteur. k
worden aangeleerd. Een kommerciële inslag is Dat werkt snel en het geeft de mogelijkheid om direktjjj
onontbeerlijk, kommerciële ervaring van harte welkom. een afspraak te maken voor een serieus

vervolg-gesprek. U kunt hem natuurlijk ook schrijven- l
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Duitstand 1
is ARD-Ratgeber. Modische Ma-
rfjen.7"0 Tagesschau und Tagesthe-

*3 Die Sport-Reportage. Halve fi-
aie om de DFB-Beker: Borussia
J^mund - Vfß Stuttgart.
?5 Urnschau.JO Report.
:* Persoverzicht.
'y Tagesschau.s ARD-Sport extra. Tennis: Inter-
zonale Duitse tenniskampioen-aappen vanuit Hamburg-Rothen-

Commentaar: Volker Kott-
en Hans-Jürgen Pohmann.

£5 Tagesschau.,s Philip Marlowe. Serie. Afl.: Ge-
'|uertes Spiel.
i$ Tagesschau.

'^° Hier und Heute. Actualiteiten.
"£ Molle mit Kom. Serie. Afl.: Die
(^nackte Maus.
n Programma-overzicht.
ft| (TT)Tagesschau.
J]° ARD-Sport extra. Met halve fi-
Jr'eom de DFB-Beker: Bayer 04 Le-
k^usen - SV Werder Bremen, van-

' het Ulrich-Haberland-Stadion in
LVerkusen. Commentaar: Heribert

ssbender. Finale Europabeker-
stbal voor bekerwinnaars, samen-

ging. Commentaar: Walter Johans-

[ft9 Tagesthemen. Actualiteiten.
l'ÏJj 'm Brennpunkt.
Hi'J0 Nana Mouskouri in Athen. Re-latie van het eerste concert in
[j^kenland in het Herodes-Attikus-
®ater na afwezigheid van twintig
i ■,'ljj Tagesschau.
£pto-25 Nachtgedanken. Be-
bouwing door Hans Joachim Kv-n«ampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
koo en -Al-abonnees.

kanalen zie schema exploitant

■1 * zwart wit programma
j *= stereo geluidsweergave
k. a tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
i^land 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 58Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
Belglë/TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8België Tëlé 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: satellietSuper Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
i's* Schoolslag, (herh.).
isofi A"erna beestjes. De Zoo
ki^^derwijs, documentaire overfcj^erzoo'sfherh.).

Sociale zekerheid: Afl.: Recht
SKitó'. nietsdoen, (herh.).
Krf andv Candy. Tekenfilmserie
IL r de lotgevallen van een klein
IMSSmei-Je- Afl. 26 (slot): In de stal.
'IA Smurfen. Tekenfilmserie

stri de vernalen van de Belgische
L ptekenaar Peyo. Vandaag: Smurf
6-40 aan/Bolle Gijs leert manieren.

J. ièn F'or'an- 4-delige Westduitse
' g 9d-erie van Ivan Daskalov. Deel 2.

a «ndweerman Stefan neemt de lei-
-0 van Florian 14. Maar de stem-

' ve^ 's niet optimaal, want er is een
i >.30,ekeling aan boord geslopen.

4S Arnold. Amerikaanse serie. Afl.
Cqi lenin9- Met Conrad Bain, Gary

' > _cerTlan' Todd Bridges e.a. (herh.).
«'oo ti.ieuws-
(h_V'k tak- Animatieserie. Afl. 165.
«05 '■(herhP'°ns Plons en het everzw'Jn-
-8 1ft

k kinri **erlir>a- Detective-reeks voor
1 rjarueren- A,L 36: Weerwolven in het

(Jan r_Met Paul R'cour, Lea Couzin,
8. 3cR^. u.sens e.a. (herh.).
Voo Ki,imanjaro. Nieuwsmagazine
Van Jon9eren. Presentatie: Manuela'S.oo^erde-gr " u't2ending door derden. Pro-

1n... mma van de Katholieke Televisie-

en Radio-Omroep.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse

misdaadserie met Günther Strack,
Claus Theo Gartner, e.a. Afl. 43: Tot-
terdood (T.0.D.).

21.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

21.30 Thomas Mann. Programma uit
de serie 'Great Writers'. Dramatise-
ring van de sleutelscènes van de ro-
man De Toverberg van Thomas
Mann met John Shrapnel, Ben Da-
niels, John Grillo e.a. Draaiboek: Da-
vid Thomas en Gilliam Greenwood.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 250 gram - Radioactief testa-

ment. Finse tv-film van Pirjo Hanka-
salo en Pekka Lehto, met Nikita Mi-
halkov en Vilma Melasniemi.

23.40-23.45 Coda. De Schipper van
Martinus Nijhoff.

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Praktische

Tips. Vandaag: Mode.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 (TT)Die Sport-Reportage. Hal-

ve finale om de DFB-Beker: Borussia
Dortmund - Vfß Stuttgart.

11.55 Urnschau.
12.10 Report.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
14.00 Haus ohne Hüter. Tv-film naar

de roman van Heinrich Böll, in de
reeks Von Weimar nach Bonn. Met
Johannes Wolffhardt, Werner Lier,
Renate Schroeter e.a. (herh.).

15.45 ZDF- Ihr programm. Wer kermt
sich aus in diesem Haus?, spelpro-
gamma.

15.55 Heute.
15.58 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Ungeheuer und Schmusedecke.

16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Hals über Kopf. Serie. Afl.: Voll

getroffen, (herh.).
16.55 Heute. Aansl. Aus den Landern,
reginaal nieuws.

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

17.40 Matlock. Amerikaanse detecti-
ve-serie. Afl.: Tod dem Unparteii-
schen (1).

18.15 ""Lottotrekking.
18.20 Matlock. Amerikaanse detecti-

ve-serie. Afl.: Tod dem Unparteii-
schen. (2).

18.54 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Ich bin infi-

ziert - ich brauche Dich! Michael
Steinbrecher in gesprek met AlDS-
patienten.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit

Oost- en West-Duitsland.
21.00 'Die 2. Engelse serie met Tony

Curtis, Roger Moore, Laurence Nais-
mith e.a. Afl.: Schwesterchens Mut-
termal.

21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Der liebe Gort - wie

sieht er aus... ganz anders.
22.40 Filmfest am Mittwoch. Sil-

kwood, Amerikaanse speelfilm uit
1983 van Mike Nichols, met Meryl
Streep, Kurt Russell, Cher e.a.

00.45-00.50 Heute.

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) " FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 737: Graig ontdekt dat
het liften zekere risico's inhoudt. Ali-
son blijft niet ongevoelig voor de
avances van Glen.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.

20.00 Sportavond. Voetbal: S. Genua- F.C. Barcelona, rechtstreekse re-
portage. Commentaar: Alain Coninx.
(NB: Mogelijke verlenging tot 23.15!!).

22.15-22.55 Mobiele mensen - auto.
Tweewekelijks auto-magazine. Met:
Duurzaamheidstest - Peugeot 205
diesel; Droomwagen - TVR; Oldtime -Lancia Aurelia Cabrio; Pechtip - hoe
een aanhangwagen of caravan laden
bij vertrek op vakantie?; Reportage
over Belgische Van Clee-wagens.
Presentatie: Rudy Pinceel. Aansl.:
Verkeerstip met Gaston en Leo.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 *«My little pony. Tekenfilmse-

rie. Afl. Opstand in het paradijs (2).
(herh.).

16.15 Superman 111. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Richard Lester,
met Christopher Reeve, Richard
Pryor, Robert Vaughn e.a. Superman
moet de wereld tegen overheersing
beschermen en gooitzich ook ditkeer
fanatiek in de schijnbaar hopeloze
strijd.

18.20 Brommer en motor. 10-delige
serie over brommers en motoren in
Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl.2: De aanschaf.

18.35 ""Countdown. Europe's no. 1
rockshow, gepresenteerd door Wes-
sel van Diepen.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Het domme blondje.
Jennifer speelt het domme blondje
om Tim Higgins aan het lijntje te hou-
den...

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Miami Vice. Amerikaanse serie.

Afl.: Corruptie. Tegen de zin van
Crockett en Tubbs wordt de wapen-
handelaar Enriquez vrijgelaten. Zij la-
ten het er niet bij zitten...

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaapvan Meekren
en Ruud Hendriks.

22.05 The Osterman Weekend. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1983 van Sam
Peckinpah, met Rutger Haver, John

Hurt, Craig T. Nelson e.a. Doordat de
CIA een gesloten circuit letjt rondom
zijn huis, wordt een reünie met zijn
beste vrienden een nachtmerrie voor
John Tanner en zijn gezin.

23.51-23.56 Journaal.

" Rutger Haver in 'The Osterman weekend. (Nederland 2 -
22.05 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 24. Herh.
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Mathematik, trigo-

nometrie, cursus wiskunde. Afl. 5.
Herh.

10.10-11.20 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 18.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktueile Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 Gesucht - gefunden.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Eff-Eff. Vrijetijdsmagazine.
22.30 Rückblende. Vor 110 Jahren -

Sidney G. Thomas - Eine Erfindung
revolutioniert die Stahlherstellung,
documentaire over de Engelse griffier
Thomas, die een nieuw procédé uit-
vond om staal te vervaardigen.

22.45 Der Tiger von Texas. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1950 van Alan
LeMay, met JohnBarrymoore jr.,Lois
Butler, Basil Ruysdael e.a.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur Nacht: Auf der Wassern zu sin-
gen, in een bewerking voor piano,

Schubert/bew.: Liszt. Uitgevoerd door
Christian Köhn, piano.

"Roger Moore en Tony Curtis in 'Die 2. (Duitsland 1 - 21.00
uur)

België/RTBF 1
15.45 Schooltelevisie. 17.15 Nouba
Nouba, met Les enfants de la liberté,
serie. Afl. 6. 18.30 Jamais deux sans
toi, gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.00 Strip Tease. 21.05 Mon
dernier rêve sera pour vous, 6-delige
serie naar het werk van Jean d'Ormes-
son over het leven van de schrijver
Chateaubriand. Afl. 1: Charlotte ou le
malheur d'aimer (1793-1796). 22.00
Uitslagen van de Nationale Loterij.
22.05 Coup de film, filmmagazine. Pre-
sentatie: Terry Focant. 22.25 Cargo de
nuit, muziek en cultuur gepresenteerd
door Jean-Louis Sbille. 23.05 Journaal
en weerbericht. 23.40-23.50 Le coeur
et l'esprit, katholieke uitzending.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
1 Vrouw-Zijn. Gevarieerd maga-
j voor vrouwen.

' TV-fruitmand. Programma met
stelijke liederen. Presentatie: He-
-1 van Dijk.
M3.05 Nieuws voor doven en
'hthorenden.

" Over leven. Hansie Dobschie-

" documentaire.
' -ockyard V. Documentaire
f een van de laatste stoomsleep-
Bn in Nederland.' De natuur van Noord-Ameri-
Vandaag: De roodkeelsialia's.

" Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
kater. Lassie komt onder een balk
[aakt zwaar gewond.

" (TT)Kinderkrant. Kinderpro-
"irna.
" Journaal.

17.45 Tijdsein buitenland. Actualitei-
tenrubriek.

18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Afl. 46: Zorg voor vriend-
schap.

19.00 Journaal.
19.19 Gospelmagazine. Muziekma-

gazine gepresenteerd door Jan van
de Bosch.

19.45 Bunkeren. Actualiteitenpro-
gramma.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Herbergier gevraagd. Cap-
tain Sims zoekt een opvolger voor
Maddie Todd. Mary McTavish biedt
zich aan, maar Sims ziet haar niet zit-
ten.

20.20 Taalslag. Spelprogramma ge-
presenteerd door Bert van Leeuwen.

21.00 Bobby en Sarah. Britse speel-
film uit 1985 van Torn Robinson, met
Ricky Paull, Cheryl Arutt, Betty

" Buckley e.a. Ondanks hun zeer ver-
schillendeachtergronden leren Sarah
en Bobby veel van elkaar.

21.54 Van u wil ik zingen. Koor- en
samenzang van Pinksterliederen.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.10-23.58 Het broeikaseffect. Ca-

nadese documentaire over de gevol-
gen van industriële vervuiling en
menselijk ingrijpen in het milieu.

van Leeuwen presenteert 'Taaislag. (Nederland 1 -pO uur)
i

België/Tele 21
18.10 Top 21, hitparade. 19.00 Le
coeur et l'esprit, religieus magazine.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Challenge. Sportprogramma, met voet-
bal: Cupfinale vanuit Bern. (NB: Bij ver-
lenging uitzending tot 23.15, waardoor
het volgende programma een uur op-
schuift). 22.15-23.05 Série: La cité
sans voiles, Amerikaanse serie. Afl. 27:
Le detective est sans pitié. Met: Paul
Burke, Harry Bellaver, George Segal
e.a. Tijdens een wilde achtervolging
van moordenaar Willy Carter, verliest
detective Costell, die de held wil uithan-
gen, zijn medewerker. Parker vraagt
Adam, Costell te helpen de moorde-
naar op te sporen.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-10.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De Poolse roep. Twee genera-

ties Polen in Nederland, documentai- I
re.

18.30 (TT)Ouderenwijzer. Praktische Iinformatie voor alle 55-plussers. Les I
6: Relaties.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugd journaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.55 Eerste trekking van de staats- i

loterij.
20.10 (TT)Studio Sport. Voetbal, [

rechtstreeks verslag van de Europa |
Cup II finale Barcelona-Sampdoria in 1
Bern. (In pauze: Spotje Open Univer- |
siteit: Carrière kansen voor vrouwen). \
Na afloop van deze wedstrijd kort ver- |
slag van de Ronde van Spanje.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- |

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en I

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. (6).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 18.
09.00-10.55 Schooltelevisie.
16.30 Freizeit und Spiel in aller Welt.. Documentaire-serie. Afl.: Tahiti.
17.00 Avanti, avanti. Cursus {Ita-

liaans. Les 5. Herh.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 18. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tornke

Dragt. Afl. 6: Die Saule mit dem Kat- [
zenkopf. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Der Sonne entgegen. Serie. :Afl. 5: Liebe, Brot, und Clownerie.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn "Neun.
21.15 Immer noch - trotz alledem - j

wirklich! Reportage over nieuwe !
trends in de sport.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma- [
gazine.

22.15 Die Vertreibung aus dem Pa- !
radies. Duitse speelfilm uit 1977 van INiklaus Schilling, met Herb Andress, I
Elke Haltaufderheide, Andrea Rauch j
e.a.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie Des Trois
Ormes. 16.30 La Cuisine Des Mous-
qouetaires. 16.45 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 17.55 Brè-
ves et Météo Européene. 18.00 Bonne
Fête Maman. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Temps Présent. 21.00Photogra-
phes Suisses. 21.30 L'Héritage de
L'Homme. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 Conti-
nents Francophones. 23.05 Pyrénées,
Pirineos. 23.35-00.45 Musique.

Radio 1

radioElk heel uur rtfcs. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- entuinbouw. 13.05Landelijke fietsdag
journaal. 13.09 TROS Aktua. 13.25
Journalistenforum. 14.02 Landelij-
ke fietsdag journaal. 14.06Binnenl.
Zaken. 14.30 TROS Klantenservi-
ce. (15.02-15.04 Landelijke fiets-
dag journaal). 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook alweer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.03 Podium van de
Nederl. lichte muziek. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Claire-Ob-
scur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In 't
voorbijgaan. 6 07-7.00 Vandaag...
donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
stond 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.

21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24.00 Stompin'.

SAT 1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
| SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
| zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Mann
Ivom Mars. 09.35 Kimba, derweisse Lö-
| we. Afl.: Gefahrliche Reise. 10.00 SAT
II Bliek. 10.05General Hospital. Afl.: Er-: innerungen. 10.50 Teletip Natur. 11.00: SAT 1 Bliek. 11 .05 Ein Tag der nie zu
| Ende geht. Duitse speelfilm uit 1959
E van Franz Peter Wirth, met Hansjörg
E Felmy, Hannes Messemer, Ruth Leeu-I werik e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr: Horoskop. Aansl.: Programma-over-
|zicht. 14.05 Niklaas, ein Junge aus
E Flandern. Afl.: Das erste selbstverdien-: te Geld. 14.30 Catweazle. Afl.: Adam-
ïcos. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
| General Hospital. Afl.: Rückschlage.
j 15.50 Teletip Gesundheit. 16.00 ■ Pat
| und Patachon. Afl.: Der unfreundlicheI Nachbar/Die SfJen von drüben. 16.25
| Der Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu.I Afl.: Caine undder Fanatiker. 17.25Te-
} letip. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
jgramma-overzicht. 17.50 Planet derAf-■ fen. Afl.: Das Pferderennen von Venta.
I 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad.
I 19.30 Carson & Carson. Afl.: Ein Mad-
!chen in Noten. 20.25 SAT 1 Wetter.
I 20.30 Spenser. Afl.: Mit Feuer gegen
jFeuer. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Die
I drei Musketiere. Frans/Italiaanse avon-
jturenfilm uit 1960 (1) van Bernard Bor-
jderie, met Gerard Barray, Mylene De-
[ mongeot, Georges Descrieres, Ber-
|nard Woringer, Jacque, Toja, Daniel
jSorano e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.40
| Gefrier Schocker. Afl.: Das Haus des
| Grauens. 00.15-00.25 Programma-
| overzicht.

SSVC
12.30 For schools. Words and pictu-
res. Afl.: 14 Rats & a Ratcatcher.

VT12.45 For schools. Seeing and
doing.

13.00 Children's SSVC. starting with
Chris and Crumble. Nieuwe serie.

13.10 Playbus. Serie. Afl.: The Dot
Stop.

13.30 Sportsmasters. Quizprogram-
ma over sport gepresenteerd door
Dickie Daves.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my line? Serie. Presen-

tatie Angela Rippon.
15.15 Heirs and graces. Nieuwe se-

rie. Lady Victoria Leatham blijft thuis
om de geheimenvan Burghley House
te ontrafelen.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Rod,
Jane and Freddy.

15.55 Chucklevision. Nieuwe serie.
Paul en Barrymore verhuizen naar
een nieuwe accommodatie.

16.10 Tugs.
16.35 The Book tower. Nieuwe serie

gepresenteerd door Gary Wilmot.
Vandaag de eerste aflevering.

17.00 Press Gang. Serie. Afl: Monday
Tuesday: De wereld ziet 's-maandags
zo uit, dindagmorgen is het helemaal
anders.

17.25 Home and Away. Documentai-
re.

17.50 Go for it. Serie activiteiten voor
de hele familie.

18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Hitman. Spelshow gepresen-

teerd door Nick Owen.
19.20 Coronation Street. Serie.
19.45 Tomorrow's World. De laatste

ontwikkelingen op het gebiedvan we-
tenschap en technologie.

20.15 The Hippodrome Show. Varié-
té met Ronn Lucas. Gasten: Barry
Manilow, the Beverly Sisters en
Transvision Vamp.

21.05 Minder. Afl.: The Wrong Good-
bye.

22.00 News and weather.
22.30 The Thatcher factor. Eerste af-

levering van een nieuwe serie: She
knew she was right.

23.25-01.05 Sportsnight. Met de fina-
lewedstrijd om de vietbalbeker voor
cupwinnaars, en de boxwedstrijden in
de Royal Albert Hall.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet. 11.30 Piano-
muz. Hans Henkemanns, piano.
12.00 Carl Philipp Emanuel Bach
herdacht. (35) 12.30 Promenade.
13.00 Nws 13.02 Lunchconcert.
14.00Songs of praise. 14.30Solis-
ten. 15.00 In de kaart gespeeld.
17.00 Jacco's keus. operette- en
musicalmuziek. 18.00 Nws. 18.02
CeDéa. 20.00 Nws. 20.02La dam-
nation de Faust, légende dramati-
que van Berlioz. 22.00-00.00 Voor
het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9.02 sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30Kuuroorden in Ne-
derland. 10.00 TROS Postbus 270- Mieke Telkamp. 11 00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05Het oog van
de naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Huiswerklijn. 17.40 Basico-
de 3 - magazine. 17.55 Meded. en
Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kinderforum. 18.20

Uitz. van de VVD. 18.30 Tempo
Doeloe. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Supermachten
11. 21.00 Financieel management.
21.30 Van quantum tot quark.
22 00-22 30 Conflicthantering.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber 1705 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws
en R.VA.-ber.) 8.00 Nws. 8 12 Kof-
fers en compagnie. 10.00 Nws
10.03 Het schurend scharnierde
10.08 Het eerste bedrijf. 11 55 Me-
diatips. 12.00Limburg 1989. 13.00
Nws. 13.10 Made in Germany
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17 10 Riiswijckfoon (18.00 Nws).
20.00 Funky Town. 22 00 Nws.
22.05 Jazz Kaffee. 23 30-6 00
Nachtradio. (5.00 en 5.30 Nws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland.
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 Tekenfilm.
10.30 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh.).
11.00 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. (herh.).
11.45 Crime Story. Amerikaanse se-

rie, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspec-
tor Gadget. Afl.: Der Doppelganger.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
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 RTL Aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Ein Job für
eine Leiche.

18.45 RTL Aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Gegenangriff.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Die Schwarze Serie bei RTL

plus. Dunkle Kanale, Franse speel-
film uit 1985 van Gilles Behat, met
Jean-Claude Dauphin, Corinne Da-
da, Robert Dhery e.a.

21.45 Kino-Premieren. Filmrubriek.
22.00 RTL Aktuell.
22.25 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.30 Mannermagazin 'M. Erotisch

magazine.
00.05-00.10 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky.
15.00 As The World Turns.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair.
17.00 Countdown by Sony Tape.
18.00 Eursport preview.
20.00 Eye on sport.
21.00 Tennis.
23.00 Voetbal.
01.00 Golf.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The Mix.
14.30 Lookout Europe.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 The New Music SHow.
19.30 HoneyWest.
20.00 Overlanders.
21.45 World news.
22.00 Dempsey & Makepeace.
23.00 The professionals.
00.00-03.00 The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV-Eurobreakout.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 MTV!.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 3 From 1 at 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 US Top 20 Countdown.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunscrt-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 8 30 Für die Kranv
ken. 9.00 Regionalmagazin. 9.06
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00Musik bei Tisch (Veran-
staltungskalender) 12.15 Veran-
staltungskalender 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf 14 05 Mu-
sikzeit heute: Lieder, Chansons
und Folk 1500 Nachmittagsstudio.
16.05 BRF-Intern. 18.00 Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell 18.4D-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 'Tretf nach
elf. 12.00 Is ja n Ding. 14.00 Viva.
16 00 Entenjagd. 17 00 Musikduell.
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
dueil. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig Das ist neu!; 20.00 Ot-
dies. 21.00 Horerwünsche 2200
Musik Non-Stop

WDR 4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt. 14 05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
1605 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30 Nachtex-
press.
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Brmmm
Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjel. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en voorkeuring.

Autobedrijf Sondagh-Citroën
. Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen

34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045-
-223300. Degelijke APK-keuring alle
merken.

APK-keuringen Bremen B.V.
APK-keuring ’ 50,-. Automaterialen,
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp-
straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784.

Citroen APK van Leeuwen
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring
gratis. Tel. 045-453555, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade.

Hensgens B.V. Nieuwstadt
Kruisweide 3. APK-keuring in vooruit-
zicht, alle reden snel afspr. te maken
voor klantvr. keuring. 04498-53055.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61
Berg en Terblijt, iel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal, 045-752888.

AUTOGARANT Subaru Heerlen
Schelsberg 128, 725588. APK-keu-
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen
e.o. Let op spec. APK-aanbieding!

Seat Auto Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545.
* APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle
reparaties * Bandenservice.

Coumans Beek B.V.
Bij een grote beurt APK-keuring gratis.
DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka-
do, naast Praxis, tel. 04490-71243.

Autobedrijf Bos Heerlen B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-
-724545; Suzuki-dealer.

Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw
Onderd. voor alle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst, oriizen. Punterw. 7 M'tnch*
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J. Verwijmeren. 04490-15011
Div. antennes, radio- en tv versterkers,
splitsers, koppeldzn., muurbeugels
enz. Wilhelminastr. 8 Sittard.

1600 m 2antiek. Pierre Coumans BV
Verk. v. antiek. Verk. en verh. excl.
automobielen. Heerstr. N. 144, Indu-
striew. 15 Stem. Tel. 32355/27770

Antiekhal Cor. Dabekausen
Speciaal Biedermeier. Ook ink. van an-
tiek. Tevens stofferen wij ook uw meu-
bels. Pr. Mauritsln. 848 Beek. 04490-
-76811.

Irankort assurantiën b.v.
Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045-
-751871. Al meer dan 40 jaar vakman-
schap in verzekeringen.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

Autobanden Thijssen B.V.
* Uitlaten * schokdempers * sportvel-
gen * balanceren * uitlijnen * accu's.
Tunnelstr. 30 Geleen. 04490-45100.
Autobanden Jur Koerts
H. Hermansl. 576 Geleen. 04490-
-49647. Alle merken banden leverbaar.
Ma. t/m vr. 9-18, za. 9-15 u.

Autobanden van Son
Uitlaten * schokdempers * sportvelgen
* balanceren * uitlijnen * Haefland 16
Brunssum. Tel. 045-253741.

Rotor B.V.
Honda-dealei., Heerlerbaan 229, 6418
CE Heerlen, tel. 416900.

Mitsubishi Gelissen
Voor onderh.. reparatie, schade-afh.
le-kl. occas. m. gar. Hubertusstr.,
Gr.Genhout-Beek, 04490-71054.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf.
Tel. 045-317593. Tien jaar service met
een grote S.

Bosch Service J. Borkowitz ■

Verk. rep. alle tye accu's, startmoto-
ren, dynamo's, bedrading, diesel en
bezine inspuitsystemen. Niersprinkstr.
68 Kerkrade. 045-453926.

Autoglas Service Burlet
Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490-
-45192, 44416, 51227. Alle merken, ty-
pen. Tevens ruitreparatie, harsinjectie.

Novus autoglasreparatie
Tel. 04498-52529. Ster in voorruit?
Laat dit kosteloos (extra of all-risk
verz.) aan huis met gar. repareren.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882".

Ecoiease
Least alle merken, zowel zakelijk als
privé. Economiestraat 47, Hoensbroek,
tel. 045-217863.

Canton Reiss Lease
Spec. op het gebied van operationele
leasing. Alle merken. Tel. 045-718040.
Fax:o4s-718581.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Canton Reiss Parts Center
Originele GM-onderdelen, access.
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val-
kenburgerw. 34, Heerlen-, tel. 718040.

Automaterialen Bremen B.V.
Autobanden, accu's, uitlaten, APK-
keuringen ’ 50,-. Kampstraat 59,
Landgraaf, tel. 045-311784.

Haros autoshop
Groot ass. autoace, autoradio's, auto-
alarmen, accu's en andere automat
Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag-erk. rijschool vracht-, pers.au-
to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr
Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.
Sjaak Huisman, 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Autoschadebedrijf Jan Vrancken
Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832.
Uitdeuken * spuiten * expertiserappor-
ten.

Carrosseriebedrijf Auto-Tasco
Voor schade en spuitwerk van alle mer-
ken. Economiestr. 47, H'broek, bij sta-
tion, 045-220955, 212539.

Autoservice Haleco BV Nuth
Erkend inbouwbedrijf van TBBS/TNO-
goedgekeurde autobeveiligingssyste-
men en dealer van autotelefoon storno
940. Demonstratieapparatuur aanwe-
zig! Tel. 045-242192.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes,
bestelauto's en zelfverhuizers. Schels-
berg 45, Heerlen. 045-725666.
Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-p.d. 200 km vrij, mcl. BTW -f- verz.
Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040.
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Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 04490-12481.
Novater handelsmij b.v.
Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek.
Vertegenwoord. Feb-produkten voor
bouw en dak. Tel. 045-226663.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bruidshuis Dora Bijsterveld
Rosmolenstraat 6, Sittard, tel. 04490-
-19244. Geopend: di. t/m vr. 13-18 uur,
za. 10-17 uur, dond. koopavond.

4ffllL/ Camping Cars Ridderbeks
Verh., verk. en onderhoud van cara-
vans en vouwwagens. Prinsenbaan
135, Koningsbosch. 04743-2213. Lid
Bovag.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen.
Piek Service Heerlen
Uw partner voor verkoop/verhuur van
en service aan: * computers * printers
* fax-app. * telefooninstall. * onder-
houdskontrakten * opleidingen. Laan
van Hövell tot Westerf lier 13, Heerlen.
Telefoon 045-719336 - Fax 045-
-740034.

Opl. Instit. voor Schoonh.spec.
Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. -
Pedicure - Manicure. Jenny Smeets,
Meerssenerweg 216, Maastricht, 043-
-623643.

H.J. Crombach B.V.
Techn. isolaties + dakbedekkingen.
Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk.
Colmont 10a, Übachsberg, 751818.

Dakdekkers/loodg.bedr. Ed Cals
Hoolstr. 46, Beek. 04490-76892. Alle
voork. dakbedk., lood, koper, zink.
Bekl. v. goten m. kunstst. daklijsten.

Dakdekkersbedr. „De Nok"
Voor al uw dakdekwerkzaamh., met de
langste schriftelijke garantie. Bel voor
vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459.

Boumans Brunssum
Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001
andere doe-het-zelf art., zagen en
schaven op maat. Pers. bediening. Gr.
bezorg. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-
-252688.

drukkerij elma b.v.
drukwerk voor handel en industrie,
vouersweg 90, 6161 ag geleen, tel.
04490-48282.
Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.
Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.
Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.
Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964.
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Filmpost
Brunssum 045-254166; Geleen 04*90-
-46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade
045-451598; M'tricht 043-620770; Sit-
tard 04490-25363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatweirk, velgen, chassis etc.

Aarts Glashandel
Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel.
043-610199. Levering en herstellen
van alle soorten glas.
Corneli&sen-Jonkers
045-258944. Glasservice: 24 u. ook re-
paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage-
ruiten, glasslijpwerk, glas-in-lood of
-koper. Vijverstr. 48, Brunssum.
Glasmij Jac. Salvino
Industriestr. 6 Sittard. 04490-15553
b.g.g. 23909, 24 uur glasservice, her-
stellen, leveren van glas, spiegels, slij-
pen/facetslijpen, isolatieglas, gestraald
(figuren) gebrandschilderd glas, glas in
lood/glas in koper.

Orenstein & Koppel-Stessen BV
Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876.
Het vertrouwde adres voor al uw hy-
drauliek, slangen en toebehoren voor
o.a. industriële machines enz.

„From Castle of Beauties"
Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks-
hire, west highland white terriër. Inl.
M. Claassens. Tel. 04404-1439.

Van Thoor b.v.
Kunstnnatig gedroogd Frans eikenhout
in div diktes. Tel. 04458-1818.
Holstraat 33, Margraten.

Houben 24-uurs service Geleen
Techn. inst. gas, water, sanit., c.v.-
onderh., ontkalken geisers, boilers
Asteistr. 53, 04490-43252, 43366.

-TüljrA - ---■-

Enerrgiecentrum Mmli b.v.
24 uur totalshop en tankservice
Boksrtraat 6, Heerlen. 045-229755.
Uw vloeibare energie-specialist.
Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60,
Landgraaf. 045-318170.
De Kachelsmid, tel. 04459-1638
Koop bij de vakman, gas-, kolen-,
hout-, olie- en ant. kachels. Nieuw en
gebr. Ook repar. Walem 21, Klimmen.

Bijsmans kantoormachines
Giriispenstr. 23, 6367 HN Übachsberg.
Tel. 045-752432. Het adres voor al uw
kantoormachines en kantoormeubelen.
■H -_Ul--kiHÉ___---_i
Kappersbedrijfsschool Sittard
D.aar kunt u ook voor behandeling aan
uw haren terecht. Gruizenstraat 18,
Sittard, tel. 04490-28529.

Kellerhuis keukens Geleen
Riingovenstr. 1. 04490-47905. Aan-
lo/ouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in keukens.
Wocom Interieurkeukens
Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864 Ita-
liaanse keukens - Interieurdesign.
J. Pepels 04490-33377
Snaidero Italiaans topdesign;
De Doors schuifdeur wandkasten.
Nijverheidsweg 25 Stem.
Van Mulken B.V. - rtggenpohl
Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490-
-33536. Complete montage van keu-

I kens.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
04490-47575, keukens - badmeubelen- sanitair - cv.

Staande (hal-)klokken
Grote keuze in model en houtsoort.
Strakke of rijkgesneden kasten 30 -
50% korting, direct v. importeur. Tel.
inl./afspraak 045-244020/216709.

VROKO
Voor alle reparaties aan koel- en diep-
vrieskasten. Werkplaats: industrieter-
rein, Bocholtzerweg 23, Simpelveld.
045-441566.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi-KTV-video. Het
vertrouwde adres v. al uw reparaties.
Kerkpl. 39, Schaesberg, 045-313815.

Hoonhout Tandtechniek
Voor alle kunstgebitreparaties, klaar
terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Glashandel Voerendaal V.O.F.
Kunstst. ramen, deuren, alle figuur,
enkel en isolatieglas. Lindelauferge-
wande 1, Voerendaal, 045-753258.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof ramen-
fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds
1924. Showroom Broekhoven 1, Geul-
le-Meerssen.

Feijen's leesportefeuilles
Absbroekstraat 3, Munstergeleen.
Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel
voor informatie 04490-11212.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen Tel. 045-713265.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Flecken Meubelen Susteren
Oude Rijksweg Nrd. 20. Tel. 04499-
-1260. Meubel- en woninginr., luxe en
huishoudelijke art. Eigen parkeerpl.

Frissen Tuin en park BV.
Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl
motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-40253.
Handelsonderneming Mirandolle
Sabo motormaaiers, Sachs Dolmar
kettingzagen, Dibo hogedrukreinigers.
Verkoop, reparatie, onderdelen. Sta-
ringstraat 123 Landgraaf/Heerlen (bij
Frepa). Tel. 045-422797.

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil.
en onderdelen, versn. bakken, tussen-
bakken, aandrijfassen, kompressoren.

Siebreco Muurcoating
Voor muurcoating, gevelreiniging en
vochtwering met garantie. Siebreco,
Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045-
-752069.

Van Troost Muurveredeling
Geen baksteen, geen steenstrip, toch
schoonmetselwerk. Lindelaufergewan-
de 5, Voerendaal. Vraag vrijbl. prijs-
opg. Tel. 045-753249.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
04750-31012.
Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw. Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43. 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395.
Joop's Massief Parket
Vakw., serv., rep., schuren en borste-
len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln.
31, Geleen. 04490-41604.
A & S Parket en Kurk
* Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- *Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her-
stellen, schuren en borstelen. Heerlen:
Benzenraderweg 69, 045-740335.
Maastricht: Boschstraat 81, 043-
-219717.
Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open va. 13 uur * za. va.
9.30 uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
brengen. Kruisberg 46 Meerssen.
Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade B.V.
Landgraaf
Sperwerweg 28, 045-455635. Show-
room v. part. Lindelaan. 4, Kerkrade
(Chevremont); geopend va. 13.00 uur

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

Buckx Sittard 04490-11301
Rolluiken, zonwering of onderdelen.
Aan het Broek 41 Sittard.
Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.
Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50, Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.
Hupkens BV Maastricht
Markt 53-54, 043-215868 voor excl.
fietsen van Koga Miyata. Giant Specia-
lized en Cycle Tech.
Rijwielzaak Beckers
Barner 81, 6343 RA Klimmen. Tel.
04405-3422.

Baderie John Lemmerlijn
Specialisten in sanitair, ontwerp, in-
stallatie en verkoop. Rijksweg 70, Mar-
graten, 04458-1609.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,
6222 NL Maastricht. 043-630353.
Voor alle voorkom, schilderwerken.

_-_____r3iPT!n^__-__-_-t8

P. Vaassen Schoenen SJ
Pedro, Bunny's damessteunschoehe
Tevens alle schoenreparaties, r c
straat-C. 169, Stem. 04490-3187*v______________^N

De Gast Schoonmaakbedrijf t
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Ind1 nd
HJ Amsterdam. Tel. 020-443912.**
lex: 10526. Telefax: 020-443454.

Math. Linssen. Tel. 045-241:
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv -v
Gesp. in Radson en Nefit ketels, ( |
water-install. Erk. schoorst vegersbf

G.V.L. Restauratie, 045-226
Stralen van meubels, autoplaatw
velgen, chassis etc. Spec gevelr
ging, renov., kelderafdichting, voe
vochtwering 10 jr. schrift, garantie

EDG-textielgroothandel is
Het adres voor vrijetijdskleding. Glh
sortering jogging-/trainingspakken o
043-251013, Franssensg. 65, M'tnf

Novascreen 04498-58623 ,j
Als het om bedrukken gaat! Mir
sport, promotietextiel. Ook loonif
tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbicht. £

Lektuurhal Michiels J
Stationsstr. 21 Sittard. 04490-150J>Speciaalzaak in tijdschriften, buit^dagbladen en stripboeken. [

Mesterom Bunde B.V. .
043-645959. Verandadakpl., Le^Thermoclear, gegar. tegen hagelsi
blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, Bunf!

Harreman Verhuizingen
Gespee, internat, erkend verhul
Event. opslagruimte. De Koumen'
6433 KD Hoensbroek, 045-2183421
Bern Willems Verhuizingen
Erkend verhuizer. Opslag inboedjj
verhuiswinkel. Sittard, Industries^
16, tel. 04490-12697..■|HH|^^^^VT7iT>vnF_Tviinfy^P"________________Ë

Sjra Vleeshouwers-Hermans
Excl. verlichting en antiek. B. v. 6»
telstr. 4 Limbricht. Tel. 15502. Zw
broekstr. 5 roermond. Tel. 11772.

Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verW
van erotische videofilms. Sittard, 9
tionsstr. 31, 04490-10987. W
tricht, Via Regia 105, Brusselsepoo'

Van Houturn Videoverhuur
Verh. v. video - camera - record^
films - k.t.v., bruidsrep. Overzetten'
deobanden - S Bmm films en alle red
raties. Markt 26, Sittard, tel. 2610'

Tegelstudio BK '87
Rijksweg 51, 6269 AB Margraten.
Tel. 04458-2664.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties. jalouzrê]
markiezen en roll. in alu . staal +'P!
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-45341'

Sportprijzencentrum Heerlen
Stickers - vaantjes - bedrukken H
T-shirts en sportkleding, naampl.»
Geleenstr. 53, Heerlen, 045-71337*



Maatregelen
rat gaan milieumaatregelen be-ekenen voor het dagelijks le-
Ven?
jr-*e prijs die de consument voor

i*J?t milieu moet betalen, moet
*jet worden overdreven", formu-
leert Van den Biggelaar voor-
(lCphtig. „Kijk, voor het milieu

'Jn wegwerpflessenslecht. Maar
J oor de consument maakt het
|^einig uit op hij zijn cola in weg-
ik^P-plastic of statiegeld-glas
Aopt. Glas kost niets extra, het
J. etekent alleen een geringe extra
1 om de fles weer naar

e winkel te brengen."

,|*et milieu vraagt grotere inspan-
Agen. De produkten én de pro-
jr^ktie zullen schoner moeten
K*°rden. En dat schoner maken
(f an het produktieproces gaat de
,°nsument zonder enige twijfel

11 zijn portemonnee merken,
JAdat fabrikanten de extra kos-| Azullen doorberekenen.

JJ*e zich aan die prijsverhoging
Jh °rt, moet volgens Van den
Aggelaar een ding voor ogen
|. ol*den: het voorkomen van mi-eUschade is uiteindelijk altijd

I*°edkoper dan het opruimen
A> de vervuiling, dat uiteinde-
Jk honderd tot duizend keer zo-

geld zal kosten. En op deeen' andere manier zullen we de
p'lieukosten altijd moeten beta-

! „.e consument zal dan ook zijn
Jantjemoeten bijdragen aan de
JAsteringen van 10,5 miljard
jf^'den die er jaarlijks voor het
Aieu nodig zijn. Daarvan moet
I^Jf miljard gulden uit de staats-as komen maar niet uit de be-
ende begroting, zoals de mv-

v 'ddels demissionaire ministeran financiën Ruding wil.

.^.Stichting Natuur en Milieu
I e,t dan ook voor toeslag op mi-
|A°nvriendelijke produkten,
k JVoorbeeld cadmiumhoudendeatterijen en fosfaathoudende

'adelen. Op die manier betalen
A^sen die dergelijke spullen
Ij IJVen en zich niet aan de mi-

Ueisen willen aanpassen deze*«_ kosten.

►A financiering kan spaak lo-!A. als de consument massaal
IjAn nog maar milieuvriende-
is k

produkten koopt. Eigenlijk. net voor Natuur en Milieu het
'Ooiste dat er te bedenken is:

liei i5e financiering van de mi-
de osten mis zou l°Pen omdat
l consument te milieubewust*°opt.

Rode gasbel
W bu'gen van het consumen-
tgedrag betekent ook dat som-
*ei?e dingen niet meer zo van-
s ,rsPrekend moeten worden be-bouwd.

„Een Hollandse tomaat in de
winter, dat is een rode aardgas-
bel met een velletje erom heen.
Dat is verspilling, overeen aantal
decennia is het aardgas op,
steenkool vervuilt te veel en
kernenergie komt ook niet in
aanmerking. Consumenten zul-
lenwel degelijkmoeten leren dat
zon tomaat niet gewoon is. Na-
tuurlijk is er niets tegen dat je
met Kerstmis bij een feestmaal
kiwi's eet. Maar het is niet van-
zelfsprekend dat er altijd kiwi's
in de winkel liggen", aldus Van
den Biggelaar.

In welvaart zullen we met zijn al-
len een stapje achteruit moeten,
maar dat betekent volgens Na-
tuur en Milieu niet dat ons wel-
zyn aangetast hoeft te worden.
Integendeel, een schoner milieu
draagt zeker aan ons welzijn bij.
En sommige dingen lijken erger
dan ze zijn. Veranderingen in ons
consumptiepatroon hoeven ons
niet ongelukkiger te maken.
Een goed gestructureerd open-
baar vervoer komt ook overal,
maar zonder de nadelige effecten
van de auto. Nu daarin investe-
ren maakt openbaar vervoer op
de lange duur goedkoper dan de
auto.

Van den Biggelaar benadrukt
overigens dat je de consument
niet de centrale rol in het milieu-
beleid kunt geven ofschoon hij
zich in veel gevallen wel degelijk
bewust is van zijn verantwoorde-
lijkheid. Getuige de acties tegen
CFK's in spuitbussen en de
groeiende markt voor fosfaat-
vrije wasmiddelen.
De verantwoordelijkheid voor
vervuiling ligt voor een niet ge-
ring deel bij de producenten en
bij de overheid die regels moet
stellen. De ervaring leert dat
voor veel vervuilende produktie-
methoden best schonere oplos-
singente vinden zijn. Als het ge-
bruik van bepaalde stoffen op
termijn wordt verboden, worden
vaak binnen de kortste tijd ande-
re oplossingen gevonden.

boekbespreking
'Pasta en rijst'
De bestsellers op culinair gebied
zijn de laatste jaren afkomstig
van 'Blue Band. Zon 1,6 miljoen
exemplaren zijn er inmiddels
verkocht van de eerste vijf delen
en ook het dezer dagen gepresen-
teerde 'Pasta en Rijst', heeft alle
ingrediënten om één van de
meest gebruikte kookboeken te
worden.
Hiermee wordt ingespeeld op de
toenemende populariteit van ge-
rechten, die vaak gegeten wor-
den als alternatief voor de aard-
appel. Ook deze keer weer sa-
mengesteld door Pieternel Pau-
wels.
Alle handelingen dievoor het be-
reiden van een gerecht nodig
zijn, worden, zonder gebruik te
maken van vaktechnische ter-
men, in beeld en tekst stap voor
stap uitgelegd.
De recepten in 'Pasta en Rijst'
zijn grotendeels gebaseerd op de
klassieke Italiaanse keuken,
maar er staan ook recepten uit

andere landen rond de Middel-
landse Zee, het Verre Oosten en
Oost Europa in het boek.
Uitgebreid beschreven worden
ook enkele basisrecepten zoals
het koken van pasta en het
droogkoken van rijst. En omdat
het gebruik van goed gereed-
schap het halve werk is, worden
ook de meest noodzakelijke
hulpmiddelen (pastawieltje, pas-
tasteker, pastadeegroller) ge-
noemd.
Verkrijgbaar via het bekende
spaarsysteem maar ook voor de
prijs van ’ 7,90.

" Het eerste exemplaar van het Blue Band kookboek 'Pasta en Rijst' werd overhandigd
door de heer Matarazzi aan Liesbeth van Basten, echtgenote van voetballer Marco van
Basten.

'Ontdek Mon Chou'
Dit kookboekje wordt uitgege-
ven in de reeks van Het Neder-
lands Zuivelbureau. Het bevat
ruim 100 recepten met de in po-
pulariteit toenemende kaassoort
Mon Chou.

Deze roomkaas vormt een goede
basis voor het maken spreads en
crèmes als beleg van broodjes en

toast, voor verwerking in warme
en koude sauzen maar ook met
toevoegingen van fruit, tuirtkrui-
den, specerijen e.d.
Het boekje is voor ’ 5,95 te koop
in de boekhandel en sommige
kaaswinkels of - afdelingen.

Handige picknickbox
Wie culinair wat beter beslagen de picknick-plaats wil bereiken die
neemt tegenwoordig toch al gauween maaltijdsalade en nog wat hap-
jes mee. Om dat handzaam te vervoeren is een picknickbox van Ro-
tho, geïmporteerd door Tiki Trading in Zwolle (_? 038-655040), han-dig. U heeft dan in één greep voor vier personen bestek, drinkbekers,
borden, peper en zout en twee dozen voor salade en sandwiches. Het
geheel is van praktisch onverwoestbaar kunststof. De box die lever-
baar is in rood of in bruin/beige kost circa ’ 80,-.

Produktie
De Drogisten Associatie onder-
steunt de produktie van deze'
voorlichtingsprogramma's in sa-
menwerking met verschillende
sponsors. Zij biedt de consu-
ment daarmee de mogelijkheid
om thuis in alle rust te bekijken
wat hij kan verwachten in be-
paalde gezondheidsituaties of
bijvoorbeeld doktersbezoek. DA
noch sponsors hebben invloed
op de inhoud van de films, die
onder strikt medische redaktie
worden samengesteld.
Dit jaar nog zullen regelmatig
nieuwe programma's worden
toegevoegd, onder meer over
acne (jeugdpuistjes) en homeo-
pathie.

De 'Beter Weten-videobanden
worden verhuurd tegen betaling
van vijf gulden. Instanties, die
uit vakmatige belangstelling per-
mament over een bepaald pro-
gramma willen beschikken, kun-
nen voor informatie daarover bij
deze 200 DA-drogisten terecht.

Natuur en Milieu: 'Zo kunnen we niet doorgaan'

Schoon milieu vraagt meer
betrokkenheid consument

P*et onderwerp consument en milieuproblematiek is
wat heikel thema, ook voor Ad van den Biggelaar,directeurvan de Stichting Natuur en Milieu. ledereen

's het er over eens, dat er zo snel mogelijk wat aan hetJtoilieu moet worden gedaan. ledereen is het er ook
[.Pver eens dat de consument daar een belangrijke roltl* speelt. En iedereen'is benauwd dat diezelfde con-
sument zich van de milieuvraagstukken zal afkerenpis er concrete offers van hem gevraagd worden.
j^aar", zo benadrukt Van den
(P'ggelaar, „In feite is er geen aI-
(JTrnatief. Als we zo doorgaan,
P°udt het gewoon op. We heb-

de bijl al aan de wortels van
JJns milieu gelegd, alleen hebben
f« nog niet echt doorgehakt. Mi-
T^üvervuiling kun je ongemerkt
r" hele tijd toelaten, maar als
fet eenmaal te veel wordt, is er
tëeen houden meer aan. Elke dag
[f>ie je verder gaat op de oude
I °et, verergert de problemen al-f^n maar."

'Het ijsboek'
Een kwalitatief en kleurrijke uit-
gave voor de amateur-kok, die
zonder kostbare ijsmachine en
veel rompslomp thuis ijs wil ma-
ken. Een goede diepvries is reeds
voldoende.

Oorspronkelijke titel: Il gelato.
Vertaald en bewerkt door Wiebe
Andringa en op de markt ge-
bracht door Uitgeverij M & P
Tekst bv in Weert.
Het fraai geïllustreerdeboek be-
gint met een stukje geschiedenis
van het consumptie-ijs. Een sca-
la van receptuur voor het maken
van de meesteenvoudige ijssoor-
ten tot ijstaarten en ijs uit de
oven.
De winkelprijs van dit 192 pagi-
na's tellende, geheel in kleur, ge-
bonden boek bedraagt ’ 34,90

consument

Projekt- introduktie bij geselekteerde bedrijven

Medischevideotheek
bij DA-drogisten

centrale organisatie van de
operatieve Drogisten Associa-

-1 (DA-drogisten) heeft een aan-
bij de organisatie aangesloten
drijven gekwalificeerd voor
f nieuw landelijk op te zetten
"vice-projekt.
H:hts 200 van deruim 1000 DA-
tfgisten in ons land zijn gese-
Iteerd voor de introduktie van
i projekt op gebied van de ge-
f»dheidsvoorlichting: de Medi-
*e Videotheek.H onze regio heeft drogisterij
tevelstein aan de Stationstraat
-Nuth, een aantal VHS-video-,
Jogramma's beschikbaar over
tderwerpen waarmee vrijwel
Bereen te maken kan krijgen.
fder de titel 'Beter Weten' zijn

erreeds programma's overKNO-
klachten (amandelen en trom-
melvlies-buisjes) en mogehjke
oorzaken van luchtwegklachten
(wanneer is hoesten CARA?) bij
jongekinderen.
Verder worden in dit projekt in-
formatieve programma's opge-
nomen. Op dit moment is er al
een film over wanneer een zwan-
gerschap onverwacht uitdraait
op een bevalling door middel
van de keizersnede. Binnen en-
kele weken volgen nog twee be-
vallingsprogramma's met als on-
derwerpen: thuis bevallen of in
het ziekenhuis, bevallen op de
baarkruk, het krijgen van een
tweeling enzv. " De Medische Videotheek met drie programma's

Bekerhouder
wankelt niet

Wie momenteel onderweg in
auto of boot een verfrissing wil
gebruiken, zal moeten stoppen.
Immers door de trillingen tijdens
het rijden ofvaren blijft een be-
ker of blikje fris zelden roerloos
staan op bijvoorbeeld het dash-
board.

De oplossing is gevonden in de
vorm van de Calypso bekerhou-
der, voorzien van een pendelme-
chanisme, waardoor een daarop
geplaatste beker of glas met in-

houd altijd in tegengestelde rich-
ting van de middelpuntvlieden-
de kracht wordt bewogen.
Zelfs onder zeer extreme bewe-
gingen veroorzaakt door het ne-
men van snelle bochten en plot-
seling afremmen, blijft beker,
glas ofblikje rechtop staan.
De houderkan in de auto snelen
eenvoudig op het dashboard
worden «aangebracht. Voor ge-
bruik in boten wordt de houder
geplaatst op een speciale plaat,
die aan de onderzijde is voorzien
van een anti-sliplaag.
De advies-verkoopprijs bedraagt

’ 29,95. Voor meer informatie:-
Serenco Nederland BV in
Utrecht, ® (030)-896094.

" De Calypso-bekerhouder

Verbod shampoo in
namaak-sherryfles

Shampooflessen die
onder de naam
Shampooman in de
handelzijn gebracht,
moeten worden te-
ruggehaald en ver-
nietigd. Dit is de be-
slissing van de fun-
gerend president
van de Zwolse recht-
bank, mr J.C.A.
Schunk, in een kort
geding dat door
sherry-producent
Sandeman tegen
Anime Cadeau uit
Dronten is aange-
spannen.

Anime Cadeau
bracht de shampoo
uit in een cadeauver-
pakking. Het zwarte
flesje is voorzien van
een cape als omhul-
sel, heeft op het eti-
ket een afbeelding
van 'de man met de
cape' met als tekst:
„Het geheim dat je
deelt met." Sande-
man ervoer dat als
een inbreuk op haar
merk- en beeldrecht
en krijgt hierin nu
gelijk.

Behalve voor vernie-
tiging van de partij
moet Anime Cadeau
ook zorgen voor het
verzenden van een
brief aan haar afne-
mers, waarin gesteld
wordt dat er tegen-
over Sandeman on-
rechtmatig is gehan-
deld. De advocaat
van de sherry-produ-
cent zal een lijst met
afnemers krijgen,
alsmede worden in-
gelicht over de totale
hoeveelheid inge-
kochte en verkochte
flesjes. Op overtre-
ding van de geboden
is een dwangsom
van duizend gulden
per keer gesteld.

Selokeen-namaak
afgedane zaak

Van onze medisch medewerker
Patiënten die het geneesmiddel
Selokeen gebruiken, hoeven niet
bang te zijn dat ze met een ver-
valst product te maken hebben.
Dat laat de officiële leverancier
van deze bloeddrukverlager, de
firma Astra, weten in een rond-
schrijven.

De brief die is verstuurd aan alle
artsen in Nederland is een reac-
tie op een uitzending van het
NOS-journaal van 28 april en 'an-
dere publiciteit van zaterdag 29
april. Volgens Astra gaat het om
een zaak die zich midden vorig
jaar afspeelde. Er werden toen
bij een aantal apotheken nage-
maakte Selokeen 50 mg tabletten
aangetroffen. De leverancier van
deze namaak tabletten heeft toen
zijn afnemers verzocht alle be-
treffende tabletten te retourne-
ren.

Astra is er zeker van dat patiën-
ten van de namaakmiddelen

géén schadelijke gevolgen kun-
nen hebben gehad. De kleine af-
wijking in de samenstelling van
het tablet betrof de niet-werkza-
me stoffen, aldus Astra.
De farmaceutische firma kwam
afgelopen week ongewild op-
nieuw in de publiciteit via een
(herhalings-)item van TROS Ak-:
tua TV, waarin het onderwerp
medicijnen namaak opnieuw aan
de kaak werd gesteld.
Medisch-directeur dr. J. Wiering
van het Rijswijkse bedrijf, ver-
keert in de stellige overtuiging
dat de vervalsingen van de markt
zijn. „Het moet de bewuste na-
maak-firma louter om winstbe-
jag zijn gegaan", aldus verklaart
hij de mistige bedoelingen.
Selokeen is een zogenaamde Be-
ta-blocker. Het middel dempt de
hartfrequentie, waardoor indi-
rect de bloeddruk daalt. Verval-
ste Selokeen-tabletten waren of
zijn voor de leek niet te onder-
scheiden van 'echte.

Asperges blijven wachten op zwoele nachten

Bloemen voor Moederdag
goedkoper dan vorig jaar

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Ofschoon
de aanvoer van snijbloemen gis-
teren op de bloemenveiling in
Grubbenvorst 29 procent hoger
was dan op de dinsdag vóór Moe-
derdag van het vorig jaar, is de
recordomzet van 1988 net niet
gehaald. Niettemin werd er voor
ruim f 1,1 miljoen aan sierteelt-
gewassen omgezet. Brachten de
snijbloemen 18 procent.minder
op dan vorig jaar, de potplanten
brachten 4 procent en de tuin-
planten 37 procent meer op dan
vorig jaar. Dat betekent dat de
snijbloemen dit jaar goedkoper
zijn dan vorig jaar.

Op de groenteveiling nam de
aanvoer van asperges toe. Maan-
dag kwam reeds 105 ton voor de
klok, gisteren 135 ton. Het record

ligt op ruim 500 ton. Het blijft
wachten op zwoele nachten die
de tropische vegetatiedrift in de
wortelstok houden.

De prhs daalt, maarvoor de aller-
beste kwaliteiten werd gisteren
al bijna f 14,00 de kilo betaald.
Daar komt nog zes tot zeven dub-
beltjes bij aan fust, BTW en hef-
fingen, waardoor diezelfde as-
perges in de winkel nog meer
dan twee tientjes per kilogram
kosten. De „2 grof'-sortering -dat is de kwaliteit die net niet ex-
portwaardig is, ging van f 4,00 tot
f6,00 de kilo.

De groene asperges, dievolvelds
worden gesneden, volgens keu-
kenprinsessen niet hoeven te
worden geschild en volgens
smulpapen meer smaak hebben,

rondt deklok

lagen in dezelfde orde van groot
te.

Dat betekent dat goedkoop-as-
perges eten er met Pinksteren
nog niet by is.
Ook de aanvoer van peulen
neemt toe. Ze wordenvoorname-
lijk in Brabant geteeld. In Lim-
burg worden er verloren hoekjes
in kassen mee opgevuld. Ze zijn
daarom weken eerder aan de
markt en prijzig. Gisteren werd
er nmog f 10,00 tot f 15,00 perkilo
voor betaald.

Uit de kas komen inmiddels ook
weer de eerste augurken. De
a-tjes - datzijn de allerkleinste-
zaten iets boven f 3,00 dekilo, de
inmaaksorteringen kostten rond
f 1,00 dekilo.
Ofschoon de dagaanvoer van
komkommers tot meer dan an-
derhalf miljoen stuks is opgelo-

pen, blijven ze goed aan prijs.
Met zes tot negen dubbeltjes per
stuk zijn de telers dik content.

Tomaten kwamen terug uit een
diep dal. Voor de ronde was er
een hoogste druk van f2,75 per
kilo, voor de vleestomaten van
f2,85. Cherrytomaatjes, geroemd
om hun aroma, kwamen aan
f 1,00 per half-ponds-doosje.

Duur blijven paprika's. De groe-
ne en de oranje paprika's kwa-
men aan f7,50 de kilo, de rode
aan f 10,90.
Kassla wordt beter betaald dan
natuursladieruim twee kwartjes
perkrop kostte. Lollo rossa deed
f 0,85 per krop en crispsla f 1,35.
Veldsla blijft met f 14,00 de kilo
prijzig.

De prijs van spinazie zakt. Giste-
ren werd er nog negen dub-
beltjes per kilo voor betaald. Dat
was ook de prijs van rabarber.

De prijs van de overjarige kool-
soorten trok aan. De nieuwe lich-
ting spitskool kwam niet hoger
dan acht dubbeltjes de kilo.
Koolrabi wordt met acht tot ne-
gen dubbeltjes voor de knollen
met een diameter van 80 tot 90
millimeter goed betaald.
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De Spoorwegen van Nederland bestaan 150 jaar. En met als klap op de vuurpijl: de Zevensprong. l^fïfJci^^^^
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Van onze verslaggever

Van Zeil erkent in briefaan PvdA en VVD:

Nog steeds geen
akkoord over ICOM

Van onze verslaggever

avond

HEERLEN — Het college van
Heerlen wil zwembad Ter-
veurdt in Hoensbroek sluiten.
Dit in verband met de komst
van een grootnieuw zwembad
in Heerlen, „'t Is of het één of
het ander", aldus wethouder
Jos Zuidgeest tijdens een
commissievergadering gister-

Burgemeester en wethouders van
Heerlen stellen de gemeenteraad
voor om door te gaan met de voor-
bereidingen voor een zwemparadijs
dat ongeveer 35 gulden gaat kosten.

Vastgoed Ontwikkelings Centrum
BV gaat dat bad bouwen en de ge-
meente doet mee voor maximaal 1,6
miljoen gulden per jaar. Daarvoor
moet in het zwemparadijs plaats ge-
maakt worden voor scholen, zwem-
verenigingen, bejaardenzwemmen,
etc.

" vervolgens, tot onze verba-
f9' „De entree van de heem-'n is gratis, men kan er zijn

eten en zijn eigen meege-achte drank nuttigen. Kom
**r tegenwoordig nog maarM0m..."
fschien dat nogal wat men-
* zich het briefje van meneer
tor ter harte zullen nemen. En
Ï?P 14 mei daadwerkelijk om¥en komen.

Vijfmaal

i Oe oudste is 94, de jongste 4
randen. En daar omheen
pin nog een 68-jarige, een 46-
Rge en een 21-jarige dame.
J^lom: vijf geslachten. Kom
r*r tegenwoordig nog maar
Ffs om, zou je willen zeggen...
r*e familie, uitblinkend inruchtbaarheid, woont voor het
r*rgrote deel in Kerkrade. De
r^es op de foto heten (uiter-
?rd in volgorde van leeftijd,
r^r bleef anders het respect
?°r ouderdom en wijsheid)
*-oeroma Juliane Pruchinski,
jrOTnaMargarehte Picht, oma
&9rit Picht, moeder Andrear A en baby Jennifer Celic.le volgt?

Zin
E Wat is de zin van het leven?jj^'Wuraag bij uitstek. Velen
E**l nog steeds ultieme pogin-
A een antwoord op deze

'ué^a 9 te verzinnen. En sommi-K!! ,c*en'cen een antwoord ge-I te hebben, in het zoeken
't ) ar de zin.
\ig Wraag naar de zin van het
Aaan is in ieder geval zo oud
l de mensheid zelf. Nieuw

| |c arentegen is de vraag naar
1Aln van het ziek zijn. Geenr°d, het zijn geen malloten die
Êj^- dergelijk vraagstuk in delA^'d helpen, maar medici uit

'^ "ereik van de gestaltthera-
eu de psychosynthese.

Zin(2)
{TA^kelen onder hen zetten de
*>ra Van £*eze maand, rond de
jAlO naar de zin van het zieksA(ziekte alsweg'), een work-
stA in een pand aan deGroen-
&e j at 98 te Landgraaf op touw.C stellenden kunnen zich
(A aanmelden: 045-314748 of

taoAaTI onze kant houden ge-
stei.n bescheiden vast aan de
?ijnln9 dat de zin van het ziek.
*ii l oesefvan gezondheid is
rw et verder blijven zoekenar de zin van het bestaan.

Venster
"g_

'^ Jj el<* in een re^at*e u*nat
fclo algemeen binnenshuis
i-eAts- Onzichtbaar voor ande-
ge- en voor vrouwen dus in een
[^ soleerde situatie. De ambu-
tye , steungroep "Venster' uit

wil vrouwen de moge-
j^pA^d bieden om uit dit isole-
erL. te geraken, via steun en
!j)/n7lln-- Vandaar een
<ta.n Uur' at iedere maan-
9erT,0c_tend van 10 tot 12 uur
brr, uden wordt aan de Gras-"tkerweg 166 in Heerlen.

Behoorlijke wapenverzameling bij Oostduitser in beslag genomen

Verdacht van serie
overvallen, maar
toch vrijgelaten

Huiszoeking brj de ouders van de
jongenbracht een dag later een fik-
se wapenverzameling aan het licht,
die onder meer vijf replica's van
hoogwaardige pistolen omvatte,
waarmee gaspatronen kunnen wor-
den afgevuurd. Ook werden een
vijftal messen, een werpster, talloze
gaspatronen en een 'gevechtsuitrus-
ting' in beslag genomen. Het wa-
pentuig bleek gestolen by een
groothandel in de Bondsrepubliek.
De politie zoekt nog naar twee ande-
re pistolen, die eveneens tijdens de
bewuste inbraak bij de wapengroot-
handel verdwenen.

ren, ondanks de zware verdenkin-
gen van Duitse zijde, vrijgelaten. De
Nederlandse wet schrijft onder
meer voor dat Justitie geen in Ne-
derland verblijvende buitenlanders
mag vasthouden voor strafbare fei-
ten, die elders werden gepleegd.

LANDGRAAF - De politie
van Landgraaf heeft gisteren
een 19-jarige Oostduitser op
vrije voeten gesteld, nadat
proces-verbaal tegen hem was
opgemaakt in verband met
verboden wapenbezit. De jon-
gen, inwonend bij zijn ouders
in Landgraaf, wordt echter
door de Kripo in Duitsland
verdacht van het op touw zet-
ten van enkele gewapende
overvallen in de Duitse grens-
streek plus handel in gestolen
c.g. vervalste identiteitsbewij-
zen.

Lopende het onderzoek, waarbij
contact werd opgenomen met de
Duitse politie, ontdekte men per
toeval dat een van de aangetroffen
pistolen hoogstwaarschijnlijk bij
een overval werd gebruikt.De jonge
Oostduitser werd zodoende snel in
verband gebracht met een serie ge-
wapende overvallen bij onze ooster-
buren, waarbij overigens geen ge-
wonden vielen. Daarop bekende hij
uit financiële overwegingen het
brein te zijn geworden achter een
roversbende, waar nog zes of zeven
andere personen brj betrokken wa-
ren, die onder zijn supervisie werk-
ten.

zeilen hebben uitgestippeld. De
buit kwam wel bij hem terecht. Te-genover de politie verklaarde hy al
het geld vergokt te hebben.

Een woordvoerder van de politie in
Landgraaf liet gisteren weten dat de
vrijlating van de Oostduitser welis-
waar gebaseerd is op de wet, maar

toch tegen het rechtsgevoel van ve-
len indruist. Ook liet de zegsman
weten „dat de jongen uiteindelijk
toch met zyn billen bloot moet."

De Oostduitser zou naar eigen zeg-
gen zelfniet aan de gewapende roof-
overvallen hebben deelgenomen en
louter de plannen voor zyn metge-

De Oostduitser, studerend in West-
Duitsland, werd overigens in de
nacht van zondag op maandag in
Landgraaf aangehouden, toen een
patrouille hem opmerkte en zijn wa-
gen doorzocht. De politie vond
daarbij een gaspistool in het hand-
schoenenvakje. Naderhand ver-
klaarde de jongen van plan te zijn
geweest de nummerplaten van een
Nederlandse wagen af te slopen,
teneinde ze op zijn Duitse wagen te
monteren, die op korte termijn
dienst moest gaan doen als overval-
of vluchtwagen. De wagen van de
jongeman stond als gestolen te
boek.

nden jullie zo goed willen
h eens wat meer aandacht te
lieden aan de opening (14
V van de heemtuin in Bruns-to? leder jaaropnieuw blijkt

' de tuin een grotere sociale
krijgt binnen het maat-toppelijk verkeer."

Ieemtuin
briefje gekregen

& meneer Henk Baar, secre-

""* van de inmiddels weer
*£htig opgebloeide heemtuin
Brunssum.

Omdat Justitie in Nederland hem
hoogstens verboden wapenbezit
kan verwijten, werd de jongengiste-

Terveurdt moet dicht
Hoensbroeks bad de dupe van aanleg zwemparadijs Van onze

verslagever

KERKRADE - Wo-
ningcorporatie
St. Pietersrade heeft
besloten om aan 40
huurders op het ver-
vuilde Lauraterrein
met terugwerkende
kracht per 1 januari
1988 de huurverho-
gingterug te betalen.

Per bewoner gaat
het hierbij om onge-
veer 100 gulden jaar-
lijks.

Het is het eerste suc-
cesje voor de bewo-

Bewoners van
Lauraterrein:

huur terug
nersvereniging, die
ook bij de gemeente
aandringt op een te-
gemoetkoming voor
mensen die drin-
gend moeten verhui-
zen, maar datvanwe-
ge de sterke waarde-
daling van huizen
praktisch niet kun-

nen. Ook gaan de be-
woners praten met
het Schilderspen-
sioenfonds, dat ruim
80 huurwoningen in
beheer heeft. Ook
daar wil men terug-
betaling van de
huurverhoging af-
dwingen.

" De in beslag genomenwapenverzameling

(ADVERTENTIE)
>: ■ ■ .: '"■"■„ "

■ * T6i. " ■ Cj_ft_ jjv/i ' w_P^\

HEERLEN - Er is nog geen ak-
koord bereikt over welke vorm het
Innovatiecentrum Oostelijke Mijn-
streek (ICOM) zou moeten krijgen.
Er is onlangs overleg geweest tus-
sen het LIOF, de provincie, net
Streekgewest, het Innovatiecen-
trum en het ICOM, maar een van de
partijen beraadt zich momenteel
nog.

gadering hardop gefilosofeerd dat
er met name om prestigerëdenen
aan het project wordt vastgehou-
den.
De EG verwachtte overigens per 1
mei een eerste tussenrapportage
van het ICOM, waarin opgenomen
een analyse van de regio, de naam
van een directeur, twee medewer-
kers en een secretaresse. Voor
zover bekend is dat nog niet ge-
beurd.

Aan zon besluit is een aantal conse-
quenties verbonden. In de eerste
plaats dat het Sportfondsenbad en
zwembad Terveurdt dicht moeten.
Sloop van Terveurdt kost veel geld,
maar het college weet nog niet waar
dat geld vandaan moet komen.
Waar het zwemparadijs moet ko-
men wil het college pas in een vol-
gende fase beslissen. Drie plaatsen
zijn geschikt, twee in Terworm en
één op het terrein In de Cramer.

# Protest tegen de aanleg
van wéér een weg. Het gas-
masker zorgt voor een iet-
wat grimmige sfeer.

Foto: DRIES LINSSEN

Milieu-activisten weren vrachtwagens

Klein protest
tegen grote wegHet CDA kwam gisteren met veel

mitsen en maren. Raadslid Satijn
zei te twijfelen aan de financiële on-
mogelykheid om het zwemparadijs
te bouwen en Terveurdt toch open
te houden. Hij wil dat allemaal nog
eens goed narekenen. Wat betreft de
plaats liet het CDA weten dat In de
Cramer eventueel het meest ge-
schikt is, maar dan moet wel duide-
lijk zijn dat de meubelboulevard er
ook komt.

Mitsen en maren

Van onze verslaggever
HEERLEN - Drie leden van de
stichting 'Behoud de Natuur' in
Heerlen hebben gisteren op kleine
schaal actie gevoerdtegen de aanleg
van de Zwart 5 zuid. De weg moet
de Beersdalweg verbinden met de
Heerenweg-Palemigerboord. „Daar
zijn wy tegen. Hoe meer wegen er
aangelegd worden, hoe meer auto's
er komen. Daardoor gaat de natuur

eraan," aldus de 20-jarige Eric
Heyenrath, dievoorzitter en oprich-
ter is van de stichting.

Samen met twee vrienden (waarvan
één meteen gasmasker) ginghij gis-
termorgen oppad om de werkzaam-
heden aan deweg te storen. Met een
spandoek waarop stond dat aanleg
van meer wegen slecht is voor de
natuur, gingen ze voor vrachtauto'sDe PvdA was het duidelijkst over

de locatie. Dat moet volgens de so-
ciaal-democraten In de Cramer wor-
den. „Alleen dan is voor ons het slui-
ten van het zwembad Terveurdt be-
spreekbaar," aldusTon Baetens.

De reden zou zijn dat het steeds
slechter ging met de zaak. Een ver-
pauperde buurt en het opbreken
van de toegangsweg hadden tot
sterke omzetdaling geleid. Door te
hoge hypotheekschuld hangt ver-
dachte en haar man nu een openba-
re verkoop boven het hoofd, als de
zaak niet voor 1 junivan dit jaar zal
zijn verkocht.

Verdachte gaf toe de gekopieerde
banden verhuurd te hebben, doch
hield vol van kopiëren niets af te
weten. Voor politierechter mr Wy-
nen was haar echtgenoot bereid als
getuige op te treden. Onder ede gaf
hij toe de kopieën zelf gemaakt te
hebben.

Disco-eigenaresse
Heerlen beboet

MAASTRICHT - Schuldig bevon-
den aan heling kreeg de eigenaresse
van een discotheek in Heerlen giste-
ren een geldboete van ’lOOO,- opge-
legd. Verder volgde verbeurd-
verklaring van een tiental speel-
films op videoband, die haar man il-
legaalvoor verhuur aan klanten had
gekopieerd. „Een voordeel van
’2400", schatte officier van justitie
mr Visser, waarom hij eenzelfde be-
drag als boete eiste.

Het ICOM moet zich bezig gaan
houden met de begeleiding van
startende ondernemers in de high-
tech-sfeer, ondermeer door het
aantrekken van hoogrisico-kapi-
taal. De start van het ICOM is ech-
ter al diverse keren vertraagd. De
PvdA- en WD-fractie menen dan
ook dat het bestaansrecht van een
zelfstandig ICOM zeer twijfelach-
tig is.
Ze vinden echter dat de aan het
ICOM toegekende EG-subsidie
niet verloren mag gaan. Daarom
zou het ICOM op moeten gaan in
een van de al bestaande instanties
op het gebied van de begeleiding
van ondernemers.
Met name de WD-woordvoeder
Grave heeft in een commissiever-

Dit erkent Streekgewest-voorzitter
Piet van Zeil in een eerste schrifte-
lijke reactie op vragen van de Heer-
lense PvdA- en WD-raadsfracties.
In zyn antwoordbrief gaat Van Zeil
verder niet inhoudelijk in op de
door de PvdA en WD gestelde
vragen. Ook een termijn waarop
het ICOM officieel naar buiten
treedt, wordt niet genoemd. Maar
Van Zeil heeft anderhalve maand
geleden laten weten dat het ICOM
nog deze maand van start zou moe-
ten gaan.

Ook de aanleg van de Zwart 1 over
de Brunssummerheide is de leden
van de stichting een doorn in het
oog. „Ook daartegen willen we pro-
test gaan voeren. Want als het zo
door gaat, dan houden we geen
boom meer over."

„We willen per se iets doen. We gaan
niet staan toekijken hoe de natuur
vernield wordt. Het autogebruik
moet echt teruggedrongen worden.
Al die uitlaatgassen veroorzaken
zureregen. Daar moet toch een eind
aan komen. Aanleg van nieuwe we-
gen is toch absurd als je weet dat
daardoor het autoverkeer juist toe-
neemt?"

Eind

lopen die Voor aanvoer van zand en
grond zorgen. Hoewel het jeugdige
drietal — naar goed voorbeeld van
de Greenpeace-acties — manmoe-
dig optrad, zette de actie geenzoden
aan de dijk.

De VVD nam gisteren nog geen
standpunt over de locatie in. Dat
doen de liberalen pas op 16 mei als
de zaak in de gemeenteraad aan de
orde komt.

Twee opmerkelijke standpunten
werden gisteravond nog geuit. Me-
vrouw De Hoon van het IVN en de
Milieufederatie Limburg hield in
het sprekerskwartier een pleidooi
om het zwemparadijs in In de Cra-
mer te bouwen. „Ik ben er zeer be-
zorgd over dat er twee locaties in
Terworm genoemd zijn. Daar past
geen extensieve recreatie. Zon
zwembad trekt enige honderddui-
zenden mensen per jaar, dat moet
dus niet in Terworm komen."

Opmerkelijk

CDA-raadSlid mevrouw Juliette
Tacken verklaarde fel tegenstand-
ster te zijn van het zwemparadijs,
maar zich te zullen schikken als een
meerderheid van haar fractie voor
het zwemparadijs is.

Bordeelhouder L. Reumkens be-
strijdt dit niet. Zijn advocaat,
mrC. Noordhuis, voerde zelfs aan
dat Reumkens al ver voor 1979 in
de prostitutie betrokken was ge-
raakt.
De drankvergunning voor de Pa-
radisobar aan de Europaweg
Noord werd in 1979 door de ge-
meente verleend. Advocaat

De Paradisobar zou al sinds dertig
jaar als bordeel bekend staan. De
gemeente wist dus goed hoe de
vork in de steel zat, stelde Noord-
huis. Hij zei voor de intrekking
van de vergunning geen reden te
zien omdat zich nooit moeilijkhe-
den in of bij de Paradisobar heb-
ben voorgedaan. De provincie, die
het intrekkingsbesluitvan de ge-
meente steunde, voerde aan dat
de Paradisobar met drankvergun-
ning een gevaar vormde voor de
openbare zedelijkheid. De recht-
spraakafdeling maakt over enkele
weken de uitspraak bekend.

ken. De gemeente deed dat begin
1986 omdat de horeca-exploitant
toen 'van slecht levensgedrag
was. In zijn zaak aan de Europa-
weg Noord werkten prostituees.

DEN HAAG/LANDGRAAF- Een
bordeelhouder uit Landgraaf
heeft de rechtspraakafdeling van
de Raad van State gevraagd vast
te stellen dat de gemeente drie
jaar geleden ten onrechte zijn
drankvergunning heeft ingetrok-

Noordhuis: „Als er al sprake is
van 'slecht levensgedrag', wat ik
nietzie, dan was datook het geval
toen in 1979 de vergunning werd
verleend.Voor dietijd wasReum-
kens beheerder van de Play Girl-
club waar ook prostitutie werd
bedreven. Bovendien zat hij toen
vaak in de Paradisobar waarvan
zijn moeder in die tijd eigenaresse
was. De vergunning had toen dus
geweigerdmoeten worden", aldus
Noordhuis.

Bordeelhouder
Landgraaf wil

café-vergunning
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t
Na een welbesteed en fijn leven, is plotseling van
ons weggenomen, mijn lieve man, goede vader, opa
en trouwe vriend

Leonardus Hubertus
Vossen

oud-directeur Staal Constructiefabriek
te Kerkrade

in de leeftijd van 74 jaar.
„Zijn leven zal ons in herinnering blijven."

Apeldoorn: C.M. Vossen-Serrarens
Denemarken: Ton en Karen

Hendrik
Irene
Paul Erik

Sneek: Sjef
Hetty
Alna

Denemarken: Marian en Bent
Mikkel
Sandy
Ronny

Apeldoorn: Guust en Stien
Lian
Koen

Apeldoorn: Frans en Marijke
Jacqueline

Zoetermeer: Vera en Fred
Arthur

4 mei 1989
Beekpark 95, 7311 BZ Apeldoorn
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in fami-
liekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving
t

In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den toch nog onverwacht van ons is heengegaan

Wilhelmina Coumans
Zij overleed op 65-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Uit aller naam:
Familie Coumans

Hoensbroek, 8 mei 1989, Raambouwstraat 60
Corr.adres: Geraniumstraat 20, 6134 TW Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 13 mei a.s. om 10.00 uur in de kerk St.
Jan Evangelist (grote kerk) te Hoensbroek, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van vrijdag 12 mei om 19.15
uur in de kleine St. Jankerk op de markt te Hoens-
broek.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Fieny
Smeets-Messner

betuigen wy u onze oprechte dank.
Familie Smeets-Zinken
Familie Smeets-Wijers
Familie Messner
Familie Smeets

Voerendaal, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 juni 1989 om 19.00uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ter-
winselen.

In de overlijdensadvertentie van

Maria Elisabeth
Merx-Leerssen

stond dat de uitvaartdienst op donderdag 12
mei zqu plaatsvinden. Dit moet zijn donder-
dag 11 mei.

I i"
Voor ons onverwacht, overleed heden, gesterkt
door de laatste h.h. sacramenten, in de leeftijd van
89 jaar, onze lieve vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Weerts
weduwnaar van

Maria Bemelmans
Heerlen: Riet Debie-Weerts

Hub Debie
Bocholtz: Elly Weijers-Weerts

Jeu Weijers
Voerendaal: Dre Weerts t

Annemie Weerts-Gerards
Eys: Jo Weerts

Mia Weerts-Loneus
Nuenen: Berthy The-Weerts

Fred The
Eys: Hub Weerts

Ria Weerts-Habets
Übachsberg: Paula Boon-Weerts

Hub Boon
en al zijn klein- en
achterklein kinderen
Familie Weerts
Familie Bemelmans

6287 AE Eys, 8 mei 1989
Corr.adres: Grachtstraat 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 12 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te
Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Donderdagavond zal om 18.45 uur de rozenkrans
voor de overledene worden gebeden, waarna aan-
sluitend de h.mis tot dezelfde intentie zal worden
opgedragenin voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel Sjalom bij de
zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11, Mechelen-
Wittem; bezoekuren dagelijks van 11.00 uur tot
12.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het plotselinge overlijden van ons oudste liden ere-
lid en oud-lokaalhoudervan de schutterij

Johan Weerts
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele verdien-
sten voor onze schutterij bewezen. Zijn gedachte-
nis zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven.
Wij zullen hem op vrijdag 12 mei as. met schutters-
eer, ten grave dragen.

Bestuur en leden
schutterij St.-Sebastianus Eys
Damessteuncomité St.-Sebastianus Eys

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons zeer geacht erebestuurslid,
de heer

Gerard Houwen
Wij zullen hem met veel waardering blijven geden-
ken.
Moge hij rusten in vrede.

Mannenkoor St.-Remigius Klimmen

Wegens sterfgeval is onze zaak woensdag de
gehele dag gesloten

fotoTprintexpress
winkelcentrum Op deKamp

Landgraaf

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Cees Kok
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. M. Kok-Vaessen
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 13 mei as. om 18.00 uur in de kerk van de
H. Geestparochie Brunssum-Noord.

I t
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Na een werkzaam en liefdevol leven voor hetgezin, dat alles voor hem be-
tekende, is na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heengegaan,
in de leeftijd van 70 jaar, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, allerliefste opa, broer, zwager, oom en neef

Al Raaimakers
echtgenoot van

Martha Verhoef
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Heerlen: Martha Raaimakers-Verhoef
Heerlen: Mia Raaimakers

Kerkrade: Ger Raaimakers
Hannie Raaimakers-Reuvekamp
Maurice, Nadine

Landgraaf: Trees Kaul-Raaimakers
Piet Kaul
Peter, Alexander

Kerkrade: Theo Raaimakers
MargrietRaaimakes-Merkun
Familie Raaimakers
Familie Verhoef

6418 JA Heerlen, 9 mei 1989
EG-straat 99
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op vrijdag 12 mei
om 10.15 uur in de parochiekerk H. Andreas te Heerlen-Palestinastraat,
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheidzal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en terug is gezorgd.
Samenkomst in dekerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden in de avondmis
van donderdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is heden woensdag en donderdag gelegenheid tot afscheidnemen van
Al in het uitvaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 in Heerlen van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze zeer gewaar-
deerde medewerker en collega, de heer

Al Raaimakers
Zijn inzet en werklust voor onze relaties waren een voorbeeld voor allen.
Wij zullen Al steeds in onze herinnering houden als een man met humor,
levenslust en als een fijne collega.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte veel sterkte
toe in deze moeilijke dagen.
De uitvaartdienst en begrafenis zullen plaatsvinden op vrijdag 12 mei
1989te 10.15 uur in de St. Andreasparochie, Palestinastraat 326 te Heerler-
baan-Heerlen.
Heerlen, 9 mei 1989
Dr. Jaegersstraat 54, Heerlen

VENAK Assurantiën B.V.
W.A.M. Stevens
en medewerkers

tMathieu Partouns, oud 83 jaar, weduwnaarvan
Maria Kaanen. Maastricht, Polvertorenstraat 6.

Corr.adres: Terra Cottalaan 42A, 6216 BE Maas-
tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van
St. Martinus te Wyck-Maastricht heden woensdag
10 meiom 10.00 uur. Er is geen condoleren.

tPie Dejong, oud 84 jaar, weduwnaar van Truus
Jeunhomme. Maastricht, bejaardencentrum

Lenculenhof. Corr.adres: Junohof5, 6215 VZ Maas-
tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van
St. Matthias, Boschstraat, Maastricht op donder-
dag 11 mei om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren
achter in de kerk.

tHoebeerKraft, oud 81 jaar, echtgenootvan Tina
Biesmans. 6213 HE Maastricht, Pletzerstraat 38.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag
12mei om 11.00uur in de kerk van de H. Petrus en
Paulus te Wolder-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tLambertus van Berlo, oud 63 jaar, echtgenoot
van Dirkje Montijn. 6227 GE Heer-Maastricht,

Drenckgaard4o4. De eucharistieviering zal gehou-
den worden op donderdag 11 mei om 14.00 uur in
de parochiekerk van St. Petrus-Banden te Heer. Er
is geen condoleren.

t Pierre Palmen, 62 jaar, echtgenootvan Toos Ter-
porten, Wilhelminalaan 58, 6051 BK Maastricht.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 11 mei om 10.30 uur in deparochiekerk
van St.-Gertrudis te Maasbracht.

4. Sef Beunen, 69 jaar,
1 Moeder Magdalena-

straat 13, 6109 RC Ohé
en Laak. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op vrij-
dag 12 mei om 10.30 uur
in de parochiekerk van
O.L.V. Geboorte te Ohé
en Laak.

tHenk van Emden, 74
jaar, echtgenoot van

Gertrudis Peters,
Schout Kellenerstraat
170, 6042 XX Roer-
mond. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 12
mei om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.
Laurentius te Maasniel.
+ Maria Pallandt, 85! jaar, weduwe van Jo-
zef Caris. Corr.adres:
van de Bongaertstraat
43, 6081 BD Haelen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 12 mei
om 11.00 uur in de kerk
van de H. Servatius te
Nunhem.

kwartier door langaam-aan-ac-
ties van de luchtverkeersleiders.
Zij eisen hoger loon en nieuwe
apparatuur ter verbetering van
de veiligheid in de lucht.

Stakingen
in Polen

duren voort

Woningraad wil
bouwplannen
later indienen

ALMERE - De Nationale Woning-
raad, de grootste koepelorganisatie
van woningbouwcorporaties in ons
land, wenst verruiming van de pe-
riode waarin plannen moeten wor-
den ingediend voor nog dit jaar in
aanbouw te nemen woningen.

Formeel moet vóór 1 juni de helft
van de woningproductie 1989 in
geheel uitgewerkte plannen zijn
ondergebracht. Dit is volgens de
Woningraad evenwel niet haalbaar.

De organisatie heeft volgende
week een ontmoeting met staatsse-
cretaris Heerma van Volkshuisves-
ting. Daarin zal worden aangedron-
gen op verlenging van de periode
voor het indienen van de plannen,
zo heeft directeur Van Velzen van
de Nationale Woningraad desge-
vraagd laten weten.

Normaal mogen woningen die niet
vóór 1 juni zijn aangemeld, niet
meer hetzelfde jaar in aanbouw
worden genomen. Het bouwpro-
gramma voor dit jaar dreigt door de
huidige situatie een flinke knauw
te krijgen.

Vóór 1 juni moet de bouw van
15.000 woningen zijn geregeld. Vo-
rige week liet Van Velzen weten,
dat op dat moment slechts tien pro-
cent daarvan was gerealiseerd.

Een belangrijke reden voor de ver-
traging in de plannen is volgens
Van Velzen de onduidelijkheid die
het ministerie van Volkshuisves-
ting zelf tot half april liet bestaan
over de financiering van de wo-
ningbouw en de garanties die het
rijk daarbij geeft.

gering en de oppositie op losse
schroeven komen te staan, zo
wordt van regeringszijde opge-
merkt.

WARSCHAU - De stakers in de
kopermrjnen van Lubin in het
zuidwesten van Polen hebben
gisteren hun standpunt verhard
na het mislukken van de onder-
handelingen met de directie.
Lech Walesa, de leider van het
vakverbond Solidariteit, sprak
zijn afkeuring uit over de stakin-
gen. „Met stakingen kan Polen
niet worden herbouwd", zo zei
Walesa.

MAASTRICHT - In een aantal
schriftelijke vragen over noodzake-
lijk geachte verbeteringen in het
openbaar vervoer vragen Statenle-
den van de Partij Nieu,w Limburg
aan GS onder meer samen met de
Nederlandse Spoorwegen en het
Verenigd Streekvervoer Limburg
de onderlinge aansluitingsmoge-
lqkneden nader te bezien. Daarmee
kan naar de mening van de PNL
worden bereikt dat deze aansluitin-
gen meer worden geïntensiveerden
op elkaar afgestemd.

Trein en bus
beter aansluiten

Ook op de luchthaven van War-
schau sloeg dinsdag de arbeids-
onrust toe. Er ontstonden ver-
tragingen van maximaal drie

Ook de regering heeft zijn be-
zorgdheid uitgesproken over de
stakingen in vier kopermijnen.
Door de acties kan het nog tere
politieke akkoord tussen de re-

Op een verkiezingsbijeenkomst
in een staalfabriek in Warschau
verklaarde Walesa dat alle Polen
het recht hebben meer geld te
eisen. Maar, zo voegde hij er ten
overstaan van de staalarbeiders
aan toe, op dit moment moet er
voorrang worden gegeven aan
het hervormen van het door de
communistische partij gedomi-
neerde politieke stelsel, dat Po-
len heeft doen verpauperen.

Geen voorkeur
Lubbers voor
coalitiepartner

Ria Oomen-Ruijten (CDA) gelooft nog in VVD

'Verkiezing Europarlement
opiniepeiling voor Lubbers'WASHINGTON - Premier Lubbers

wil geen voorkeur uitspreken voor
een toekomstige coalitiepartner na
de verkiezingen. Dat zei de Neder-
landsepremier gisteren in Washing-
ton nadat hij een eredoctoraat in de
rechten van de Georgetown Univer-
siteit in ontvangst had genomen.

Het CDAvoert volgensLubbers een
inhoudelijke politiek en zal met een
nieuw program komen voor de ja-
ren negentig, waarin de goede tradi-
tie wordt voortgezet en een aantal
prioriteiten wordt verlegd. Die prio-
riteiten betreffen onder meer het
milieu, steun voor de maatschappe-
lijk achtergestelden en het nieuwe
Europa. Met dat program zal het
CDA dekiezer tegemoet treden.

Lubbers koestert geen bittere ge-
voelens tegenover de WD. Over
een nieuwe coalitie wil hij echter
pas na de verkiezingen gaan den-
ken.

WEERT - CDA-Tweede Kamerlid
en toekomstig Europarlementariër
Ria Oomen-Ruijten ziet de verkie-
zingen van het Europees Parlement
als een opiniepeiling naar dekansen
van een derde kabinet Lubbers. Zij
verwacht op 15 juni danook dat Ne-
derland massaal naar de stembus
gaat. Oomen-Ruijten zei dat deze
week tijdens een algemene leden-
vergadering van het CDA-Limburg
in Weert.
Zij uitte scherpe kritiek aan het
adres van de WD die volgens haar
bewust op een val van het kabinet
heeft aangestuurd. „In het zicht van
de haven heeft de VVD het schip tot
zinken gebracht en dat vanwege
muiterij onder de eigen bemanning.
Dat is des te triester omdat na een
zeereis van brjna acht jaar het

CDA/VVD-schip met grote buit de
haven had kunnen binnenvaren."

Desondanks blijft Oomen-Ruijten
deWD ook in de toekomst een ge-
schikte coalitiepartner voor het
CDA vinden. „Wanneer we ervan
uitgaan dat de WD de komende
maanden intern orde opzaken stelt
behoort na september een coalitie
met de liberalen zeker weer tot de
mogelijkheden." Voorstander van
een coalitie met de PvdA is het
CDA-Tweede Kamerlid alleen als
'de realistische stroming binnen die
partij de komende tijd de overhand
krijgt.

Oomen-Ruijten ging ook in op de
rol van het Europese Parlement die
volgens haar met het oog op 1992

steeds belangrijker wordt. Ze be-
loofde ook als Europarlementariër
Limburg zeker niet te zullen verge-
ten. Oomen-Ruijten riep het provin-
ciebestuur op veel meer gebruik te
maken van het Europees Sociaal
Fonds dat subsidie verstrekt voor
om- en bijscholingsprojecten voor
langdurig werklozen en gehandi-
capten. „Het is me een grootraadsel
dat de projecten die vanuitLimburg
worden ingediend klein in aantal
zijn en dat bovendien de toewijzing
uiterst laag is. Noord-Brabant
scoort meer dan viermaal zo hoog.

Ik zal er mij sterk voor maken dat
Limburg in de toekomst meer van
het Europees Sociaal Fonds kan
profiteren", aldus Oomen-Ruijten.

Limburgs Dagblad
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'Geladen stemming bij ziekenfonds in Heerlen'

FNV tegen fusie
van AZM en CZF

Van onze verslaggever

HEERLEN- De dienstenbondFNV
is tegen de fusie tussen het AZM
(Algemeen Ziekenfonds voor de
Mijnstreek) in Heerlen en het CZF
(Centraal Ziekenfonds) in Sittard.
Dat heeft FNV-bestuurder Jan van
den Brink gisteravond verklaard.

De bond staat nog altijd achter de
mammoetfusie tussen negen zie-
kenfondsen uit Brabant, Limburg
en het Rijk van Nijmegenen de par-
ticuliere verzekeringsmaatschappij
VGZ.
Volgens de FNV draagt de 'kleine
fusie' niets bij aan versterking van
de twee organisaties. Ook ontbreekt
ieder beleid. Voordat de bond tot
verdere actie overgaat, wordt eerst

het standpunt van de ondernf'
mingsraad afgewacht, aldus Va"
den Brink, volgens wie er mornef
teel een 'geladen stemming' heet'
binnen het ziekenfonds in Heerlen

Bij beide ziekenfondsen werken 'f
totaal 420 mensen (er zijn rui"1
464.000 bij aangesloten). „De klein*
fusie gaat op termijn zeker zestig &
beidsplaatsen kosten. In het sle-h'-
ste gevalzal het nieuweziekenfon*
uiteindelijk toch door een grote!*
instelling worden overgenomen. *|
dan kan het wel eens zijn dat 2"
van de 420 mensen zonder werk W
men te zitten."
Het Ziekenfonds voor Zuid-Li"1'
burg in Maastricht heeft onlangs -*"sloten deel te nemen aan de mal"'
moetfusie.

'Salvage' helpt mensen
weer uit de brand

HEERLEN - Vanaf deze maand
kunnen inwoners van de brand-
weerregio Zuid-Limburg rekenen
op hulp van de Stichting Salvage
wanneer ze worden getroffen door
een brand. De hulp die de stichting
biedt houdt in dat er zo snel moge-
lijk na de brand een coördinator ter
plaate is die de gedupeerden bij-
staat en maatregelen treft om de
schade te beperken. De stichting is
al in grote delen van het land actief.
Ze is - niet zonder eigenbelang- in-
gesteld door de samenwerkende
verzekeringsmaatschappijen.

De hulp van 'Salvage' wordt gege-
ven in aanvulling op het optreden
van politie en brandweer. De opzet
is de totale brandschade zoveel mo-
gelijk te beperken. In Nederland
vonden in 1988 volgens een schat-
ting van het CBS 35.000 branden
plaats met een schade van 750 mil-
joen gulden.

De salvage-coördinator wordt bij

branden van enige omvang gebe'"
en helpt de gedupeerden dan onde'
meer bij het zoeken naar tijdelif
onderdak. Hij helpt ook mee bij h*
afvoeren van bluswater, het afd-"'
ken van de inboedel ofinventaris ef,
het dichtspijkeren van een huis °,
bedrijfspand, ventileert het pan"
om de luchtvochtigheid te verlagelJ
en laat goederen drogen of schake"
schoonmaakbedrijven in.

De coördinator denkt boyend
aan niet direct voor de hand ligge"'
de schade. Brandend PVC bijvoof'
beeld vormt chloorgas dat sam^met waterdamp tot zoutzuur word'
Dat heeft een verwoestende uitwfif'
king opzowel het pand als de inb^
del. Als hij met dat alles klaar *maakt de coördinator een rapp"l^
op, dat door de schade-expert v^de verzekeringsmaatschappij
worden gebruikt, waardoor de scl>a'
devergoeding sneller geregeld k 3

worden.

" Belangstellenden kijken naar defontein langs deMaas.
Foto: WIDDERSHOVËN

Metershoge fontein
MAASTRICHT - Een metershoge fontein heeft gisteren het voetpad
langs de Maas nabij de Eurohal in Maastricht onder water gezet. He1
water kon ontsnappen omdat de afsluiter van de waterput, die door-
gaans door de brandweer gebruikt wordt, het begaf. Het technisd1
mankement aan de put werd door medewerkers van de gemeente
Maastricht verholpen. Hoeveel liter water de lucht in is gespoten, is
onbekend. Het verkeer liep geen hinder op van deze 'attractie.
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Foto: DRIES LINSSEN
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wï'j' de bewakers onder schot
gan en gehouden plaatsten enkele
a^hfSters exPlosieven onder de
Ohp erdeuren van de wagen om ze te

:|>Un K-" Net op het °genblik dat ze
Wa begonnen binnen te halentiAm toevalhg uit de andere rich-j^« ook een Securitas-geldtrans-

rn et aanrijden. Die wagen werd
besAn onder vuur genomen. De
dïjh| der kreeg een kogel in het
n^a e®n en werd later overgebrachtr het ziekenhuis.

draaien dat ouders en kind sa-
men aan de slag gaanom het pro-
bleem op te lossenen we gaanze-
ker geen wig drijven in hun rela-
tie." „Over Aids wordt ook veel
gebeld", laat Jeffry Koot weten,
„vaak heel stomme vragen, maar
we behandelen ze allemaal se-
rieus.

'OpJa"-Sters vluchtten in een grijze
\B

Kadett en in een _rÜze Volks-n Golf. De wapens van de Se-ScAas-mensen namen ze mee. Het
i^ ario lijkt erg op een overval op
lje geldwagen van Securitas inIj^^eux in februari van het vorig

Van onze verslaggever

Maastricht krijgt
vestiging van
Duits instituut

'Haus der Technik 9 heeft oogje op het MECCIA^P-rs zijn vooral ontvreden
beh ,salariëring, die volgens hen
""oorlijk af zou wijkenvan wat deAtse collega's verdienen. Boven-n houden ze door de lange reis-

0v Wachttijden weinig gelegenheid
v r voor een geregeld sociaal le-
A' Er werken nu nog 31 XP'ers en

uit Beek bij
N t Express in Keulen.

re werktijden verwondert het hem
echter niet. Ook het feit dat de
XP'ers minder verdienen dan hun
Duitse collega's wekt geen verba-
zing. „Het is bekend dat het netto-
salaris in West-Duitsland anders
ligt. Wat dat betreft zouden diezelf-
de personen zich juist moeten ver-
heugen op hun overgang in Duitse
dienst."

Van onze verslaggever

hoku^ ~ Enkele XP-werknemers
■eoben het alweer bekeken bij TNT
volPree

v
S in Keulen- Nadat ze inge-

Eell h Sociaal Plan twee weken'eden de kans kregen hun baan
Art te zetten bij de nieuwe eige-
*«"_ van XP, hebben sommige
«knemers het bijltje er al bij neer-

Niet alle XP'ers
tevreden in Keulen

'Sociaal leven gaat naar de knoppen' Van onze
verslaggever

VENLO - De
scheepvaart op de
Maas tussen Venlo
en Blerick zal op
Pinksterzondag wor-
den stilgelegd om
een bepaald niet alle-
daagse reden: een in-
ternationale touw-
trekwedstrijd dwars
over de rivier. Rijks-
waterstaat heeft voor
de totale stremming
bij hoge uitzonde-
.ring toestemming
gegeven. De organi-
satie is in handen
van de Stichting

Scheepvaart op de
Maas moet wijken
voor touwtrekken

'Touwtrekke euver
de Maas.

De touwtrekwed-
strijd is onderdeel
van een vierdaags
feest aan de boorden
van de Maas. Op de
plaats waar de wed-
strijd wordt gehou-
den is de Maas 160
meter breed. Over de

rivier zal een super-
sterke vezel worden
gespannen die niet
kan knappen. Aan
de beide uiteinden
zullen de echte trek-
touwen worden vast-
geknoopt. De touw-
trekwedstrijd begint
om 13.00 uur en
duurt tot ongeveer
18.00 uur.

ling gaat. „Voor het MECC is dit in-
stituut natuurlijk een goeie. Met 35
seminars, overigens voor relatief
kleine groepen, krijg je zo toch een
aardige klant binnen."

Inkomen
nj t

gens een van de werknemers die> tj. meer naar Keulen gaan, ver-
jmA het Duitse TNT-personeel ge-,.Adeld 1000 DMark netto meer per

" Wei!1 voor hetzelfde werk. De
om emervoert er °°k weinig voor
r ln

aan het eind van de detache-
t,vAPeriode een Westduits dienst-I wt>and te krijgen.

.L k het dagelijkse busvervoer vanr lenWerknemers van Beek naarKeu-
-1 d en terug roept bezwaren op.t lA1" de tijd die verloren gaat metr, r- tr-nsport houden de werkne-jge minder vrije tijd over. Sommi-

'3u rknemers in Keulen zijn al om
t e Ur 's nachts klaar, anderen moe-

i vvaaSOms no£ tot 5 uur doorwerken,■ „jy jRa de bus pas weer terug rijdt.

'Ulij wordt wel betaald, maar
de k sociaa^ leven gaat erdoor naar
AKn°Ppen," aldus een werknemer.

'Va-gsns Marjan Schrijnemakers
C 1 Vervoersbond FNV kan dat
tj el gemakkelijk opgelost worden
do r Voor werknemers die langer
kn rwer^en apart vervoer in te zet-
je Overigens heeft de klacht over
D- Oonverschillen devervoersbond°g niet bereikt.

Een ander voordeel is dat de patiënt
bij toepassing van echografie niet
de belasting ondervindt die andere
methodes met zich meebrengen,
vooral als er hartcathederisatie
moet plaatsvinden. Ook de moge-
lijkheden van het vertrouwde elec-
trocardiogram worden door de
echografie ver overtroffen. De me-
thode 'van ultrasonore weefseltype-
ring is in alle opzichten een verbete-
ring en zonder meer patiëntvriende-
lijk.Ballon trekt aandacht

voor expositie PTT

" Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling steeg
een heteluchtballon op waarin onder meer Pinkpop-directeur
Jan Smeets meeging. Die was in Maastricht in verband met een
andere expositie over de pinkpopfestivals.

Foto: WIDDERSHOVENMAASTRICHT- De rij van instituten van Europese allure, die
kiezen voor Maastricht als vestigingsplaats, wordt weer uitge-
breid: het in Essen (BRD) gevestigde 'Haus der Technik' gaat
een nevenvestiging beginnen in de Limburgse provincie-
hoofdstad. Voor de huisvesting heeft' dit instituut, dat semi-
nars en post-academische opleidingen verzorgt, het oog laten
vallen op de kantoorlokatie bij het MECC. Naar verwachting
gaan deeerste cursussen van 'Haus derTechnik' dit najaar van
start.

De titel van Tak's proefschrift luidt:
'Ultrasonic tissue characterization
of the heart'. De cardioloog is af-
komstig uit Pakistan; hij studeerde
in Nijmegen en Amsterdam en heeft
de Nederlandse nationaliteit. Pro-
motor is hartspecialist prof. dr H.
Wellens.

drie jaar strijkt de expositie in tien
plaatsen in Nederland neer.MAASTRICHT - Gouverneur

Kremers heeft gisteren in
Maastricht de opening ver-
richt van een expositie van
PTT Telecom. De expositie,
ondergebracht in drie halve
groene bollen, informeert de
bezoeker over toepassingen
op telecommunicatiegebied,
nu en in de toekomst.

In de afgelopen jaren is een reeks
aan internationaal werkende insti-
tuten in Maastricht neergestreken.
De laatste nieuwe zijn een afdeling
van de universiteit van de Ver-
enigde Naties in Tokio (United Na-
tions University-Institute for new
technologies, INTECH) en het Re-
searchinstituut voor Bedrijfsweten-
schappen in Delft. Door het binnen-
halen van 'Haus der technik' komt
het aantal Europees getinte instel-
lingen in Maastricht op twaalf te lig-
gen.

Afvloeiing
ve die thuis blij-
A maken nu gebruik van de af-, eiingsregeling die de Vervoers-
bü j FNV in april heeft bedongenJ <*e KLM en TNT.

tr;,. "airecteur Van Leeuwen was gis-
An nog niet op de hoogte van het
(A-ken van enkele personeelsle-

ft- Gezien de afstand en de lange-

PEN-notities

De - reizende - tentoonstelling, die
vanaf vandaag voor het publiek
open is, toont verschillende moder-
ne facetten van telecommunicatie.
Zoals telebankieren, telewinkelen
en enkele nieuwtjes als het omzet-
ten van tekst in gesproken woord.

Het 'Haus der Technik' had al lan-
ger plannen om niet alleen in eigen
land seminars te verzorgen, maar
ook internationaal aan de slag te
gaan (met het oog op '1992'). Als
centrale lokatiekwam Maastricht in
aanmerking. Het instituut benader-
de daarop zelf het provinciaal be-
stuur. „Tien jaar geleden moesten
we nog voortdurend de boer op. Nu
zijn we zover dat langzaam allerlei
instellingen zich komen presente-
ren," aldus gouverneur Kremers in
een reactie.

In Duitsland is het 'Haus der Tech-
nik' een gerenommeerde instelling,
die scholingen verzorgt in de meest
uiteenlopende technieken, maar
ook op andere terreinen (economie
en management). Jaarlijks nemen
25.000 mensen uit de industriële en
de wetenschapssector deel aan cur-
sussen van het instituut in Essen.

Daarmee levert het 'Haus der Tech-
nik' een forse bijdrage aan de na-
scholing van ingenieurs en acade-
mici.
De nevenvestiging in Maastricht is
Europees georiënteerd maar gaat
zich vooral richten naar de Neder-
landse en Belgische markt. Het is de
bedoeling dat deze vestiging uit-
groeit tot een zelfstandig werkende
dochtermaatschappij. Op den duur,
naar verwachting binnen een jaar
na de start, moet de Maastrichtse
tak goed zijn voor jaarlijks35 semi-
nars.

Uitstraling
Direct levert de komst van het
'Haus der technik' een handvol ar-
beidsplaatsen op. Maar gouverneur
Kremers benadrukte gisteren dat
het ook in dit geval om de uitstra-

Contract
Vandaag brengt de rector van IN-
TECH, de Braziliaanse prof.H.De
Souza, een bezoek aan Maastricht.
Hij zal er een gesprek hebben met
Kremers en de lokatie bezoeken
waar het instituut aan het eind van
dit jaar wordt gevestigd. Morgen
gaat De Souza naar de demissionai-
re minister Bukman van Ontwikke-
lingssamenwerking om het verdrag
te ondertekenen waarin de stichting
van het instituut in Maastricht- dat
werk biedt aan 20 mensen - is gere-
geld.

De PTT-tentoonstelling is in Maas-
tricht tot 25 juni te zien. Gedurende

Interesse voor
scholingsproject

i^RLEN - De NV Industriebank
Ou* heeft tweehonderd reacties
lo?e an_en op de oproep aan werk-
te j academici en HBO-ers om mee
riet °en aan scholingsprojecten op

6 van logistiek, informatie-de of automatisering.
De,

-doeling was dat op 11 of 12
(lejj 'nformatie-bijeenkomsten zou-
ler *°rden gehouden.Die zijn ech-

r<>s VerPlaatst naar 25 en 26 mei in
Venlo en Maastricht.

Landelijke campagne in kader tienjarig bestaan

Seksualiteit en relatie
'in' bij Kindertelefoon

Voordat iemand aan de kinderte-
lefoon als raadgever of -geefster
kan plaatsnemen heeft hij een
strenge selectie doorlopen. „Je
kunt over het algemeen stellen,"
zegt John Wilms, „dat onze vrij-
willig(st)ers een HBO-niveau
hebben. Slechts één op de vier
kandidaten komt er door. Kandi-
daten moeten over voldoende
vrije tijd beschikken, minimum
16 en maximum 30 jaar oud zijn
en een brede, algemene ontwik-
keling hebben. Bovendien moe-
ten zij open staan voor levenser-
varingen, vooral in de jeugdja-
ren."
Daarna volgt nog een langdurige
procedure en over het algemeen
duurt het één tot anderhalf jaar
voordat iemand zelfstandig aan
de Kindertelefoon kan plaatsne-
men.

Informatief
Na seksualiteit en relatie zijn
vooral informatieve vragen aan
de orde bij de kindertelefoon
(17,4%). „Dat kan van alles zijn",
zegt Jeffrey Koot, „van zakgeld
tot het hebben van een huisdier.
We proberen bij elk probleem
een beeld te krijgen van de ach-
tergrondsituatie en daarbij het
zelfrespect van de beller of bel-
ster te accentueren."

's Middags genoteerd uit de
mond van de Vlaamse schrijfster
Monika van Paemel in haar bij-
drage aan een forumdiscussie:
„Mei 1968 is achteraf van betrek-
kelijk belang geweest. Politiek
gezien was Praag dat jaar door-
slaggevender. Maar voor de be-
vrijdingvan de vrouw was het de
pil". En: „In feite is er geen Eer-

MAASTRICHT - Twee grote af-
fiches zijn er ontworpen om de
wereld te laten weten dat het 53-
-ste internationale PEN-congres
er is. Het ene is van schrijver-
schilder Jan Cremer: het is ab-
stract, opvallend expressief, in
kleur en verftoets warm en
zwaar. Het andere is van de Lim-
burgse schilder Toon Teeken.
Voor zijn ontwerp koos hij de
tulp, maar dat deed hij zo ver-
fijnd poëtisch dat dit bij uitstek
Hollands symbool voor vrijheid
en vruchtbaarheid voor mij als
congresdeelnemer, in het witte
labyrint dat MECC heet, een mo-
ment van rust en inspiratie is ge-
worden, wanneer ik het tegen-
kom in de bedrijvig gonzende
gangen en zalen, 's Avonds als er
na de eerste forums en debatten
elders in Maastricht een interna-
tionale dichtersavond is en de
dichters voor hun optreden een
restaurant bezoeken, wijst de
vrouw van de Amerikaanse dich-
ter William Jay Smith haar man
op de talrijke boeketten met tul-
pen die bij het binnenkomen
meteen in het oog springen:
„Look, William, it's like the pos-
ter we saw. The same tulips".
Teeken kan tevreden zijn. Zijn
affiche hangt over de hele we-
reld. Tijd dat Hillegom hèm met
een tulp vereert.

Clara Jannes
laat het

afweten in
Maastricht

ste, Tweede of Derde Wereld. Er
is er maar éénen daar moeten we
het mee doen". In haar statement
met betrekking tot het congres-
thema ('Het einde der ideolo-
gieën) is zij even scherpzinnigals
gevoelig. „Tijd is fictie," hoor ik
haar zeggen. „Uit het verleden
vormt zich het heden en het he-
den maakt al deel uit van de toe-
komst". René Tavernier, discus-
siegenoot en een van de twee
kandidaten voor het nieuwe
voorzitterschap van de schrij-
versorganisatie, gaat blijkbaar
heel anders danMonika van Pae-
mel met de tijd om. In zijn toe-
spraak vertoeft hij langdurig in
het verleden, prijst de ridderlijk-
heid van de Drie Musketiers, en
vermeldt nadrukkelijk, wat in
Maastricht elk schoolkind weet,
dat d'Artagnan - éénvan de drie
officieren in dienst van de Zon-
nekoning - vóór de stadsmuren
van Maastricht sneuvelde. Wiel
Kusters, discussieleider, brengt
Tavernier terug in de tijd.
Schalks wijst hij hem erop dat
wij niet moeten vergeten dat net
destijds, in 1672 weliswaar, om
een Frans beleg van dé stad
Maastricht ging! En dat beeldje
dan van d'Artagnan dat Maas-
tricht in een van zijn parken
heeft geplaatst, moet Tavernier
nog gedacht hebben. Maar Kus-
ters was hem voor: „Nous som-
mes tolerant, monsieur." Tole-
rantie. Daarmee werd de kandi-
daat-voorzitter meteen aan een
van de doelen van de internatio-
nale schrijversorganisatie herin-
nerd. Quelle ironie-
Grote afwezige op de eerste dich-
tersavond: Clara Jannes. Volko-
men onverwacht heeft zij afge-
beld, Maandag bel ik haar in haar
appartement in Madrid. Waar-
om? wil ik weten. Wat is er ge-
beurd? Ik hoor hoe aan de Calle
Modesto Lafuente de telefoon
overgaat, stel mij haar werkka-
mer voor, het dakterras met de
oleanders, toen ik er anderhalf
jaar geleden nog was volop in
bloei, nu waarschijnlijk in de
knop. Ik ga terug in mijn herin-
nering, hoor opnieuw haar poë-
zie die ik tijdens Poetry Interna-
tional voor het eerst heb leren *kennen. Ik bel vergeefs, blijf aan
de telefoon in Maastricht ietwat
verdwaasd achter. Even nog
springen de neonlichten van de
Banco d'Espana, die torenhoog
boven haar flat uitrijst, aan en
uit. Dan leg ik neer. Ik weet dat
er vandaag geen Clara is, geen
'Creciente fértil/groeiend vrucht-
baar', geen presentatie in Maas-
tricht van de kleine dichtbundel
die zij en ik hadden samenge-
steld en Leon Janssen met hout-
snedes had versierd.
Morgen bel ik terug.

Frans budé

Paardood door
verstikking

~ e man en de vrouw, die
VeAdag dood in een woningaan de
tr0ASe Bachstraat werden aange-
Voi en> zijn door verstikking als ge-
lev!f van een binnenbrand om het

gekomen- Van een misdrijf is
eni sprake> zo meldt de politie in

„Dat is ookwel logisch",zegt Jef-
fry Koot, vrijwilliger bij de kin-
dertelefoon in Heerlen, „want de
kinderen zitten in de puberteit,
maken een begin van verliefd-
heid mee en weten daar niet al-
tijd mee omte gaan. Het is de tijd
van de ontdekkingen? Hoe ver
mag ik gaan? is dan de steevaste
vraag. Een jongen wil met een
meisje naar bed. Van moeder
mag het niet en de jongenwil het
uitmaken als zij het niet doet. Wij
vragen dan meestal: Wat wil je
zelf? Ze hebben vaak niet ge-
leerd voor hun eigen gevoel te
kiezen en staan daardoor meer
open voor invloeden uit de eigen
omgeving. Maar we zrjn heel
voorzichtig met het opleggen
van normen."

liteit en relaties (bijna 60 pro-
cent).

OpeningCentraalBelastinggebouw

van TRICHT - StaatssecretarisVsriT lnanciën mr H. Koning zal
g 30 mei bet nieuwe Centraal

&W,."nggebouw aan de Terra Ni-
"^«iia \ m Maastricht officieel ope-
V°orh belastingdiensten, die
**h aoisü VarenYaren onder gebracht in
i " ■ lokaties verspreid over
Se-fin zi-'n tnans in de nieuwbouw
SdnAn,treerd- De bouw heeft

uQe 25 miljoen gekost.

De Kinderjeugdtelefoon is voor
jongens en meisjes tot 18 jaar.
Ongeveer 70 procent van de bel-
lers zijn meisjes. In Heerlen (da-
gelijks bereikbaar tussen 16 en
20 uur, ook op zaterdag en zon-
dag, tel. 045-719944) wordt de te-
lefoon jaarlijkszon 3000 keer op-
genomen. Tachtig procent van
de bellers en belsters is tussen de
9 en 17 jaar. Voornaamste onder-
werpen van gesprek zün seksua-

HEERLEN - Vandaag is het tien
jaar geleden dat kinderen die
met een probleem zitten of zo-
maar een praatje met een onbe-
kende willen maken bij de Kin-
dertelefoon terecht kunnen. Ne-
derland telt op het ogenblik 21
Kindertelefoons. Samen verwer-
ken zij jaarlijks zon 60.000 tele-
foontjes. In Limburg zijn er twee
te raadplegen: Heerlen en Venlo.
De kinderlijn in Heerlen bestaat
inmiddels acht jaar en die in
Venlo is iets ouder. Uit onder-
zoek is gebleken dat negen van
de tien kinderen de Kindertele-
foon kennen.

John Wilms, stafmedewerker
van de Kinderjeugdtelefoon en
de telefonisch hulpdienst
(5.0.5.), legt uit waarom de jon-
gens minder bellen. „Die zijn
veel stoerder. Een jongen mag

niet huilen, moet flink zijn. Dat
wordt ze ingegoten. Meisjes zijn
gevoeliger en hebben daarom
vaak grotere problemen. De sek-
suele voorlichting op school of
thuis is meestal puur technisch.
Over gevoelens daarbij wordt
heel weinig gesproken. Samen
over de relatie praten is er niet
bij. De kinderen moeten leren
respect voor elkaar te hebben."
In dat kader zijn incest en Aids
regelmatig aan de orde. „In 35
procent van alle incestgevallen is
de Kindertelefoon het eerste
contact geweest. Dat blijkt uit
cijfers", zegt Jeffry Koot, „alleen
al het feit dat ze er anoniem over'
kunnen praten lucht op. Als het
een meisje is,keuren we devader
niet af maar wel zijn gedrag en
proberen wij handvatten aan te
reiken om een einde aan de rela-
tie te maken. Pas als ons blijkt
dat de situatie in het gezin on-
houdbaar is geworden, schake-
len we een vertrouwensarts in."
„Maar we zijn beslist niet anti-
ouders", vult John Wilms aan,
„we proberen het altijd zo te

Campagne
Een grote publiciteitscampagne
die in mei is gestart, moet zorgen
dat de Kindertelefoon bekend
blijft. In het kader van het 10-ja-
rig jubileum hebben de Lim-'
burgse Kinder- en Jeugdtele-
foons in samenwerking met de
Limburgse bibliotheekcentrale
een tentoonstelling georgani-
seerd in verschillende bibliothe-
ken. Rond vier onderwerpen
(echtscheiding, kindermishan-
deling, pesten, seksualiteit en
verliefdheid) zijn themaboeken
uitgestald en is er«voor de jeugd
van 9 tot 14 jaar een prijsvraag.

(ADVERTENTIE)

\^^^ 1

KOOP OF HUUR EEN ZEER BETAALBARE ANDREWS
AIRCONDITIONER. BEL 01892-14455 OF

04709-2854 NA 18.00 UUR EN VRAAG DE DEALERLUST
ANDREWSS

EEN BETERKUMAAT VOOR TOPPRESTATIES

Woensdag 10 mei 1989 "17

Nieuwe fase in
hartonderzoek
door digitale

beeldverwerking
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het onderzoek
naar hartafwijkingen is weer een
stap voortgeschreden. Dankzij een
nieuwe vorm van digitale beeldver-
werking kan in een oogopslag wor-
den geconstateerd of hartweefsel
gezond of ziek is. Op deze uitwer-
king van de echografie hoopt drs T.
Tal 12 mei te promoveren aan de
Rijksuniversiteit Limburg.

Het aanwenden van geluidsbeelden
is al een ingeburgerde methode bij
de cardiologie, waarbij de vertaling
van de beelden veelal gebeurt door
oscillografie met registratie op pa-
pier. De digitale methode maakt ge-
bruikt van de computer waarvoor
specifieke software is vervaardigd.
Het grote voordeel is dat nu afwij-
kingen in de bouw van het hart, het
hartweefsel, in de hartspier en
hartkleppen die niet met het blote
oog zijn waar te nemen, snel zicht-
baar kunnen worden gemaakt. Ook
kan nu worden geconstateerd of er
sprake is van een oude ofverse ve-
getatie,vooral in geval van dreigend
hartinfarct een belangrijk gegeven.
De methode legt in details de mate
vast waarin doorbloeding van hart-
spierweefsel plaatsheeft en geeft
dus een beeld van eventueel zuur-
stofgebrek in bepaalde delenvan de
hartspier.

door han brinkman

" John Wilems (links) en
Jeffry Koot van de kinder-
jeugdtelefoonin Heerlen.

provincieLimburgs dagblad

Deur open met explosieven



Van onze verslaggever

Nederlandse tv boycot Rusland-expositie in Overloon

Sovjetunie blikt terug
op gruwelen van '41- '45

OVERLOON - Namens de mi-
nister van WVC bracht drs Pa-
trick Gassman gisteren bij de
opening van de Rusland-ten-
toonstelling de blijde mare dat
het Nationaal Oorlogs- en Ver-
zetsmuseum in Overloon voor
zijn educatieve activiteiten jaar-
lijks een subsidie van f350.000,-
-krrjgt.
Dat bedrag kwam het museum

Overloon krijgt
subsidie van
ruim drie ton

jaarlijks tekort om haar educa-
tieve taak naar behoren te kun-
nen vervullen. Met particuliere
giften kon het door de Russen
hooggeprezen museum tot nU
toe worden geëxploiteerd. Een
structurele subsidie geeft meet
armslag aldus museumdirec-
teur drs Stef Temming die erg
verheugd is met deze ondersteu-
ning.

Daarnaast heeft zich inmiddels
een aantal prominente oud-strij-
ders- en verzetsmensen opge-
worpen om een vriendenkring
te stichten die het voortbestaan
van het museum tot in lengte
van dagen wil waarborgen.

Labour herziet
beleid drastisch

Eenzijdige verwijdering kernwapens uil programma

Van onze correspondent

Inkoopbureau
rijk aan rand
van afgrond

DEN HAAG - Het voortbestaan van
het Rijks Inkoopbureau (RIB)
hangt door de val van het kabinet
aan een zijden draad. Het is uiterst
twijfelachtig of de Kamer een wets-
voorstel zal behandelen waardoor
het RIB omgevormd wordt in een
Nederlands inkoopcentrum (NIC),
dat wordt afgestoten naar het be-
drijfsleven. De laatste twee jaar is
daar binnen het RIB, waar 440 men-
sen werken, wel naar toe gewerkt.

Het kabinet besloot in december
1987 ad om hetRIB om te vormen en
af te stoten naar het bedrijfsleven.
Het eigenlijke wetsvoorstel werd in
oktober 1988 bij de Kamer inge-
diend. Vooruitlopend op de om-
bouw van het RIB werd al besloten
tot een interne reorganisatie. Te-
vens werd de bepaling dat ministe-
ries en hun diensten alles moesten
aankopen via bemiddeling van het
RIB geschrapt. Dit heeft tot een for-
se omzetdaling van het RIB geleid.
De PvdA is fel tegen de plannen met
het RIB. Daarmee is het uiterst on-
zeker of deze fractie, nu het kabinet
demissionair is, mee wil werken aan
een dergelijke operatie. Een snelle
omvorming en afstoting van het
Rijks inkoopbureau is echter nodig
om het RIB enige kans op overleven
te geven. Nu kan de onderneming
niet marktgericht werken, terwijl de
traditionele afnemers (de ministe-
ries) wel elders kopen.

Hoger beroep
Britse fans

in Heizelproces
LIVERPOOL - Vier Britse voetbal-
supporters die schuldig werden be-
vonden aan onvrijwillige doodslag
bij zware rellen in het Brusselse
Heizelstadion in 1985, zullen in be-
roep gaan tegen de drie jaar gevan-
genisstraf die hun door de Belgi-
sche rechter zijn opgelegd. Dat
heeft advocaatHarry Livermore gis-
teren gezegd.

Livermore zei dat Ronald O'Brien,
Paul Wright, Kevin Hughes en Gary
Cooper besloten hun veroordelin-
gen aan te vechten omdat zij ze als
onwettig beschouwen. Ook menen
de vier Britten volgens hun advo-
caat dat er in het proces onaan-
vaardbare procedurefouten zijn ge-
maakt.

Tien dagen geleden veroordeelde
een Brusselse rechtbank in totaal 14
Britse voetbalfans tot drie jaar cel,
waarvan de helft voorwaardelijk,
voor hun aandeel in de dood van 39
mensen die in mei 1985 de Europese
finale voor landskampioenen tus-
sen FC Liverpool en Juventus Tu-
rijn bijwoonden. Elf andere Britten
die zich voor de rechtbank dienden
te verantwoorden, werden vrijge-
sproken.

OVERLOON - De gasten spra-
ken schande over de Neder-
landse televisie die verstek liet
gaan. Niettemin was er uit
Brussel een cameraman van
de Russische televisie dié de
uitvoering van het achtste
strijkkwartet van Dimitri
Shostakovitch door het Ra-
phaël-kwartet uit Hilversum
vastlegde. Deze 'autobiografie'
van de Russische componist,
die tijdens de blokkade van
Leningrad zijn Zevende Sym-
fonie toondichtte, vormde de
ouverture van een indrukwek-
kende tentoonstelling in het
Nationaal Oorlogs- en Verzets-
museum in Overloon, waarin
het aandeel van de Russen in
de Tweede Wereldoorlog
wordt belicht.

LONDEN - Het partijbeleid van de
Britse Labourparty is drastisch her-
zien. Labourleider Neil Kinnock
verwierf steun van het algemeen be-
stuur voor vergaande wijzigingen in
het economische, financiële en de-
fensiebeleid. De voorstellen resul-
teerden uit een herziening die twee
jaar in beslag nam. Modernisering
van het beleid was de enige reste-
rende keus voor de party, na het
verlies van driealgemene verkiezin-
gen. Maar de oude garde veroor-
deelde de voorstellen als verraad
aan de socialistische principes.

plan besloot de partij veroude^socialistische ideeën af te schal"! ?
zoals: vermindering van de deff\
sieuitgaven, heffing van weelde^*
lasting, invoering van valutacont^ fles, en nationalisering van nutsJs|
drijven, met uitzondering van #A
tish Telecom en de waterleiding^ r
drijven.
Aanvaard werd ook de invoer'l^van een toptarief van 50 en een &.
demtarief van 20 procent ink-^j
stenbelasting en afwijzing van ö

nationalisering van banken en K
dere financiële instituten. Labo-'
hoofdbestuur ging verder akk
met vervanging van het Hous<
Lords door een gekozen Eerst»
mer. tMet name het voorgestelde defen

siebeleidkon in deogen van defun
damentalisten geen genade vinden.
Eenzijdige afschaffing van kernwa-
pens werd als principe verworpen.
Daarvoor in de plaats komen onder-
handelingen over afschaffing van
kernwapens." Dr Alexander Chikvaidze opende de tentoonstelling in Overloon, een vrucht van de 'glasnost'en perestrojka m de Sowjetunie. Foto-JEROENKUIT

Die in Rusland zogenoemde Grote
Vaderlandse Oorlog vergde het le-
ven van meer dan 20 miljoen Rus-
sen, zo stelde dr Alexander Chik-vaidze, de Russische ambassadeur
in Nederland, die gisterenin aanwe-
zigheid van onder meer demissio-
nair staatssecretaris baron Van
Voorst tot Voorst van buitenlandse
zaken de tentoonstelling opende.

De fundamentalistennoemden de
partijleidingverraders van de socia-
listische beginselen. Maar NeilKin-
nock voorspelde: „Vrede, veiligheid
en vooruitgang in de onderhande-
lingen over verwijdering van de
kernwapendreiging door middel
van betere verstandhouding en vei-
ligheid tot in alle uithoeken van dit
Continent".

dergingtijdens de 1418 dagen die de
Duitse bezetting duurde. Ook de
meer dan 150 tentoongestelde voor-
werpen spreken boekdelen. Daarbij
een bus Zyklon B-gas dat op Russi-
sche krijsgevangenen werd uitge-
probeerd. Verder een geëmailleerde
ketel, waarin zeep van mensenlij-
ken werd bereid.

Ook is de riem tentoongesteld die
tijdens de blokkade van Leningrad
meermalen werd uitgekookt en ten
dele werd opgegeten. Meer dan
600.000 burgers stierven tijdens dat
900 dagen durende beleg de honger-
dood.

Moed
Meer dan 800.000 vrouwen namen
actief deel aan de strijd tegen Nazi-
Duitsland. Verscheidene verpleeg-
sters kregen de Florence Nightinga-
le-onderscheidingvoor de moed die

zij in de frontlinie bij de verpleging
van gewonden aan de dag legden.

Foto's en voorwerpen werden niet
eerder in het westen vertoond. On-
omwonden verklaarde museumdi-
recteur drs Stef Temming zowel als
Alexei Maksimov, het hoofd van de
Afdeling Monumenten en Tentoon-
stelling van het ministerie van Cul-
tuur dat de tentoonstelling de
vrucht is van 'glasnost' en 'pere-
strojka' - de pijlers van een onder
Michael Gorbatsjov herijkt beleid.

Tot de Russische delegatie, die de
openingsplechtigheid bijwoonde,
behoorde ook vier-sterrengeneraal
David Dragunski, 78 jaar, tweemaal
Held van de Sovjetunie die onder-
meer aan de slag bij Koersk deel-
nam, waar in juli 1943 de grootste
tankslag aller tijden woedde en
waar de opmars van de Russen naar
het westen begon.

Kinnock sleept de tegenstribbelen-
de partij met geweld een nieuw tijd-
perk binnen. Dat tijdperk kreeg de
laatste tien jaar het stempel opge-
drukt van deConservatieve premier
Thatcher. „Houd er rekening mee",
hield Kinnock zijn partijgenoten
voor, „dat veel kiezers nu woning-
bezitters, aandeelhouders en wel-
licht kleine zelfstandigen zijn ge-
worden".

De visie op het aandeelvan deRus-
sen in de vernietiging van Nazi-
Duitsland was in het Nationaal Oor-
logs- en Verzetsmuseum in Over-
loon tot nu toe onderbelicht, zo be-
kende directeur drs Stef Temming
tijdens een persconferentie. De
Russische militaire attaché van de
Russische ambassade deed daar in
1984 bij de heropeningvan het gere-
noveerde en uitgebreide museum
zijn beklag over.

Het contact dat de bankier „Bib"
van Lanschot als voorzitter van de
World Veterans Federation tijdens
een Vredescongres in Moskou leg-
de, resulteerde in een contract voor
de tentoonstelling die de vaste ex-
positie in het Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum in Overloon com-
pleteert, maar met de westerse visie
op de tweede wereldoorlog contras-
teert, zo stelde museumdirecteur
Temming in zijn openingsrede.

op het eerste oog Stalin die in
augustus 1939 een niet-aanvalsver-
drag met Hitler slooten daarmee in
feite de fundamenten voor de twee-
de wereldoorlog mee hielp leggen.
Zijn beeltenis prijkt slechts op de
keerzijde van enkele Russische
vaandels in een hoek van het mu-
seum.

Over de jaren 1939-1941, toen Stalin-
Rusland een boodgenoot van Hitler-
Duitsland was, wordt niet gerept;
evenmin over Katyn, waar de Duit-
sers in 1943 uitkwamen bij de lijken
van 4.500 Poolse officieren die in
1940 door deRussen waren doodge-
schoten. Wel ziet men de navrante
beelden van Chatin, een van devele
Russische dorpen die tot de grond
toe werden platgebrand en waar gis-
teren een monument werd onthuld.

„Samen eerlijk delen" blijft hoog in
het Labourvaandel staan, maar de
wijze van het delen moet verande-
ren. Overeenkomstig het beleids-

Staatsgreep
Guatemala
verijdeld

GUATEMALA-STAD - De pi*j|
dent van Guatemala, VinicioCere*jj
Arevalo, heeft gisteren een coupPjj|
ging afgeslagen van gepensioneenj]
legerofficieren en muitende sol^j
ten. De leiders van de opstand
gearresteerd.
Regeringstroepen verijdelden
staatsgreep nadat de rebellerend,
militairen het nationaleradiostaW
bezetten en met vliegtuigen van \]
luchtmacht laag over het preside !
tieel paleis scheerden. «
Minister van Defensie Hector l"a
jandro Gramajo verklaarde dat 11opstand tot doel had hèm af te *y'
ten en dat er alleen troepen van |
luchtmachtbasis van Guatem^j'
stad bij betrokken waren. Ce*Vwerd in 1986 tot president gek-*i
nadat de militairen dertig jaarv j,|
wel ononderbroken aan de ma<:
waren geweest.

Overigens is inmiddels ook in de
Sovjetunie de visie op die Tweede
Wereldoorlog aangepast. 'Grote Af-
wezige' op de tentoonstelling lijkt

De vele foto's geven een in
drukwekkend beeld van de gruwe
len, die deRussische bevolking on
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Omdat jemoederook dekrant leest
doetEtos dezeweekeenbeetje geheimzinnig.
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Bij Etos word jepas echt verwend.
Geleen,Raadhuisstraat 10, Heerlen, Bongerd 4,Kerkrade, Niersprinkstraat 2F, Maastricht, Grote Staat 49, Scharnerweg 112, Sittard, Limbrichterstraat 26, Roermond, Steenweg 16c.



HEERLEN - De instellingen voor gezinsverzorging en thuis-
hulp in Limburg maken zich enige zorgen over de komst van
commerciële organisaties die ook thuishulp aanbieden. De be-
staande instellingen betwijfelen of de commercie de kwaliteit
van de hulpverlening voldoende kan bewaken. Toch lijkt een
opmars van commerciële instellingen onvermijdelijk nu de be-
hoefte aan thuishulp groter wordt door vergrijzing en de offi-
ciële gezinsverzorging steeds minder overheidsgeld krijgt.

" Een jongefan van Urbanusvraagt om een handtekening.
Foto's: WIDDERSHOVEN

Feestje Pinkpop
live in de lucht

Keur van artiestenfeliciteert jarigfestival
Op dit moment ondervindt de ge-
zinsverzorging in Limburg nog wei-
nig concurrentie van commerciële
instellingen.Er bestaan alleen enke-
le particuliere verpleegbureaus die
zich bezighouden met de thuisbege-

Vissen bijna
op het droge

Nabij Maas in Maaseik

leiding van stervende patiënten.
„Maar in de toekomst zal de com-
mercie in Limburg ongetwijfeld
ook vaste voet aan de grond krij-
gen", verwacht een woordvoerder
van de Stichting Gezinszorg Maas-
tricht. „Persoonlijk vind ik dat geen
gunstige ontwikkeling. Commercie
heeft wat hards, het lijkt slechtvere-
nigbaar met hulpverlening. Bij ge-
zinsverzorging moet immers vaak
rekening worden gehouden met
heel persoonlijke omstandighe-
den".

had gemaakt. Inmiddels had Kroes-
ke een plaat van The Kinks op de
draaitafel gelegden wilde van Urba-
nus weten hoe hij als presentator in-
dertijd die groep had aangekon-
digd. De beroepslolbroek maakte
geen tekenen van herkenning bij
het woord Kinks. „Die ken je toch
wel", probeerde Kroeske nog.
„Tuurlijk", antwoorddeUrbanus op
dreef, „daar heb iek nog mee int le-
ger gezeten. Maar heb iek iek die
toch nie aangekondigd, wel"?

MAASTRICHT - Geen toeters en
ballonnen, gistermiddag op het ver-
jaardagsfeestje van het 20-jarige
Pinkpopfestival, wèl een keur van
artiesten. Het niet zo heel erg stra-
lende middelpunt, Pinkpopbaas
Jan Smeets, werd door Varas Jan
Douwe Kroeske aan de tand ge-
voeld over twintig jaar Pinkpop.
Maar waarschijnlijk trekt Jan
Smeets op Pinkstermaandag, als
het Pinkpoppubliek Landgraaf
heeft verlaten, pas een blikje bier
open. Twee uur lang stond het ra-
dioprogramma 'Twee meter de
lucht in' in het teken van Pinkpop.
Na afloop opende de deputé Koc-
kelkorn met een tamelijk lange
speech de Pinkpoptentoonstelling
in het Provinciehuis.

Een ander gevaar is dat de commer-
ciële hulpverlening niet voor ieder-
een betaalbaar is. Een woordvoer-
der van de Gezinszorg Heerlen e.0.:
„We moeten eerst afwachten of ge-
zinsverzorging en thuishulp volle-
dig in de basisverzekering worden
opgenomen. Als dat het geval is,
voorzie ik weinig problemen. Maar
als voor bepaalde onderdelen van
de gezinsverzorging en thuishulp
een aanvullende verzekering moet
worden afgesloten, kan dat leiden
tot vervelende situaties."

Het feest liep eigenlijkaf bij het offi-
ciële gedeelte. De bezoekers hoor-
den nog braaf de speech van de de-
puté aan, en liepen vervolgens langs
de expositie, waar de Pinkpopfan
veel van zijn gading tegen zal ko-
men. De tentoonstelling in het Pro-
vinciehuis is gratis te bezichtigen
tot 9 juni.

Van verdere strafvervolging zag hij
af, omdat verdachte inmiddels ook
door zijn superieuren disciplinair is
gestraft.

De rechter vond de reactie van ver-
dachte toch buiten proporties en
wees de helft van de vordering tot
smartegeld toe, een bedrag van

’ 250.

vuistslagen toegediend. Met als ge-
volg twee blauwe ogen.
Over dit feit legde hij vervolgens
valse verklaringen af in het proces-
verbaal. De jongen zou, liggend on-
der zijnbrommer, met armen en be-
nen hebben geslagen, hetgeen hn'
als verzet tegen aanhoudinghad op-
gevat. Dat verzet had hij willen bre-
ken door twee vuistslagen in het ge-
laat.
Raadsman mrMetselaar sprak in
zijn pleidooi van iemand, die onder
stress had gehandeld. Zoals elke ge-
wone burger weleens 'over derooie'
kan gaan. „Maar mijn cliënt is toe-
vallig politieambtenaar en zit daar-
door in een glazen huisje. Hij moet
er extra voor boeten. Die jongeman
heeft zichzelf in de positie van
slachtoffer gemanoevreerd door
zijn eigen roekeloze gedrag. Nu pro-
beert hij de geldboete, diehij inmid-
dels opgelegd heeft gekregen, op
mijn cliënt te verhalen. Mijns in-
ziens komt hem nog geen tientje
toe."

Van onze correspondente
AASTRICHT- „Ik acht verdachte

aan mishandeling en frau-
Wnau r zie afvan straf"> luidde gis-
j^^het vonnis van politierechter
j Wijnen tegen een 32-jarige poli-
Aan uit Landgraaf. Hij had op 27
jPtember '87 in Heerlen een brom-tser geslagen, nadat deze hem per
Aeluk had aangereden. Tot zesta?r toe was de bromfietser door di-
Ac patrouilles tot stoppen gesom-
|Ard- Maar hy had alle stoptekens'begeerd.

Vergoedingvan 250 gulden voor slaan bromfietser
Agent moet
smartegeld

betalen

Ardoor ontstond een wild-west
tij!)lervolging. Door zijn roekeloze
ijAdrag werd hij tenslotte aangere-
A.door de dienstauto van ver-vAte- Deze zag de bromfietser bo-ijl e motorkap vliegenom daarna
'«ti n smak °P de grond te belan-
|A Omdat de jongen hem al die
"w- ge.ïrriteerd had, heeft hy hem,Ajl hij daarop de grond lag, twee

" Nationaal park 'De
Hoge Meluwe' ontving
gisteren de 20.000.000ste
bezoeker. De eer viel ten
deel aan defamilie Bouts
uit Limbricht. Uit han-
den van directeir Snij-
ders ontvingen zij enkele
geschenken en bloemen.
Na een kopje koffie en ge-
bak bleef het gezin voor
de rest van de dag gast
van het park.

Foto: PETER DRENT

Zijn collega in Maastricht waar-
schuwt in dat verband voor Ameri-
kaanse toestanden. „In de Ver-
enigde Staten lopen heel veel men-
sen onverzekerd rond. Als ze dan
thuishulp nodig hebben, kunnen ze
dat niet betalen. Dat is erg schrij-
nend".
Bij de Gezinszorg Stadsgewest
Roermond was niemand voor com-
mentaar bereikbaar.

Van onze correspondente
MAASEIK - In het Belgisch-Lim-
burgse Maaseik, dichtbij de Maas,
dreigen duizenden vissen op het
droge te raken. Tientallen vrijwilli-
gers en vrienden van het Natuur-
hulpcentrum van Opglabbeek
trachten het leven van de vissen te
redden.
De vissen zijn door een dijkbreuk,
die in december van vorig jaar ont-
stond, in de weilanden tussen de
Maas en de winterdijk beland. De
lage waterstand daar was voor hen
ideaal om kuit te schieten. Het zon-
nige en droge weer van de voorbije
dagen zorgde er echter voor dat het
waterpeil in de weilanden langzaam
maar zeker zakte. Daardoor raakten
duizenden karpers en voorns bijna
op het droge. Ook al doen de vrijwil-
ligers erg hun best devissen terug tebrengen in het Maaswater, ze heb-
ben niet kunnen beletten dat de vis-
seëieren verloren zijn.

Of ze daar nu zin in hadden of niet,
diverse artiesten die ooit op Pink-
pop stonden waren komen opdra-
ven in Maastricht. Maar ook andere
genodigden zoals Urbanus(geboren
Van Anus), die later liet weten stok-
slagen van zijn manager Jan Smeets
(dezelfde) te krijgen als hij niet zou
zijn verschenen, was dus aanwezig.

Aanvankelijk ijsbeerde hij wat ver-
veeld rond in de coulissen, maar hij
fleurde zichtbaar op toen hij landge-
noot Raymond van het Groene-
woud tegenkwam. Ook de Lim-
burgse happy-metalgroep Zinatra
liet 'vanwege de uitnodiging' een
kwartier lang haar veel-koppig ge-
zicht zien.

officiële mededelingen
GEMEENTE ONDERBANKEN

De burgemeester van Onderbanken
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van deWet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat
de raad in zijn vergadering van 20
april 1989 heeft besloten te verkla-
ren dat wordt voorbereid een wijzi-
ging van het bestemmingsplan
„Kern Schinveld 1985" ten aanzien
van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Schinveld, sectie A nrs.
4515, 4851, 4852, 5649, 5650, 2900,
2897, 2054, 5651, 5652, 5662 en 2927.
Het raadsbesluit met de daarbij be-
horende tekening ligt met ingang
van 11 mei 1989 ter gemeentesecre-
tarie afdeling Grondbeheer voor
eenieder ter inzage en treedt per ge-
lijke datum in werking.

Schinveld, 10 mei 1989
De burgemeester
van Onderbanken
Drs. V.G.N. Ritzer

Misschien wel Limburgs meest on-
derschatte popmuzikant Gé Reyn-
ders was deeerste artiest die live op-
trad. Samen met Golden Earrings
George Kooymans en Ernst Jansz
van de groep 'Deed Maar' speelde
hij evenals in het voorprogramma
van Tanita Tikaram een wijle terug,
het nummer Sing For Me Senorita.
Reijnders wist vooral te herinneren
dat hij op de dag van zijn Pinkpo-
poptreden vroeg uit de veren moest,
Kooymans kon zich wel heel weinig
herinneren en Ernst Janszherinner-
de zich vagelijk nogwel ietsvan het
fruit dat Doe Maar ten deel viel na
het optreden. Kroeske draaide voor
Jansz de Pinkpop-versie van 'Pa',
waarin Henny Vrienten de tekst nog
kwijtraakte. De reclame maakte aan
het nummer een voortijdig einde.

Het voorbereidingsbesluit met bij-
behorende tekeningen ligt voor een-
idder ter inzage bij de afdeling Ge-
meentewerken (administratie).
Markt 1 te Simpelveld.

Simpelveld, 9 mei 1989
De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux

De datum van inwerkingtreding
van het besluit is bepaald op 10 mei
1989.

GEMEENTE
SIMPELVELD

De burgemeester van Simpelveld
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend dat
de gemeenteraad van de gemeente
Simpelveld op 27 april 1989 heeft
besloten te verklaren dat herziening
van het bestemmingsplan „Quelle"
wordt voorbereid voor de percelen
kadastraal bekend gemeente Sim-
pelveld, sectie G nrs. 758 en 759,
plaatselijk bekend Bernhardstraat 7
en 9.

Centrum te Utrecht kwam gisteren
pas binnen. Eerder werd de zaak al
eens aangehouden om dat rapport
op te laten stellen.

Wel werden gisteren al grote delen
van het proces-verbaal behandeld
in de rechtszaal, die streng werd be-
waakt door de parketwacht en rijks-
politie. De veiligheidsmaatregel
was genomen omdat iemand ge-
dreigd had Van N. van kant te ma-
ken tijdens de zitting.

L^RMOND - De strafzaak tegen
iWe "Harige Echtenaar Rico van N.,
\Ans moord op de 45-jarige Belg
■A"cel Houben op 4 december jl. in
Lr. flat aan de Narcissenstraat
VhA,is uit-esteld tot 30 mei. De
tfj fttbank wil eerst het psychia-
ter r-Pport over Van N. bestude-
0h e* rapport van de Psychischeuservatie Kliniek het Pieter Baan Pelgrims puffend en

hinkend Limburg in

Twintigtal gelovigen op weg naar Bazel " De pelgrims lopen dezeweek
duidelijk herkenbaar door
Limburg.

Foto: JANPAUL KUIT

Na een uur radio mocht wethouder
JanBonten van Landgraaf vertellen
dat hij zich geen zorgen maakt over
eventuele ongeregeldheden. Hij
vertelde niet aan Kroeske dat hij
deze week getracht heeft bij Philips
om opheldering te vragen over ad-
vertenties waarin verteld werd dat
het qua Pinkpop dit jaar in Geleen
te doen zou zijn. Tussen de bedrij-
ven door draaide Kroeske de favo-
rieten van Jan Smeets: Rolling Sto-
nes, John Lennon en de J. Geils
Band. Natuurlijk werd hem ook
weer eens gevraagd naar het waar-
om van het niet optreden van Mick
Jagger enkele jaren geleden op
Pinkpop. Smeets ontzenuwde dat
hij de Stones-baas geld had gebo-
den voor een optreden. Allen een
kratje Guiness.

tantse en 350 RoomsKatholieke Af-
gevaardigden zullen in Bazel con-
gresseren. Er worden ook 'officieu-
ze vergaderingen' gehouden waar-
aan de pelgrims die nu onderweg
zijn zullen deelnemen; 'hearings' en
'workshops.

„Op de volgende vraag wil ik ja of
nee horen", zei Kroeske. „Komt
Paul Mc Cartney naar Pinkpop"?
Antwoord JanSmeets: „Ik heb daar
nietsvan gehoord".

Uit het voorlezen van het lijvig dos-
sier bleek dat Rico en zijn vriend
Twan. R. (25) dieavond tegen tienen
dronken en stoned de deur van
Houbens flat in hadden getrapt.
Marcel Houben had de knip op de
deur gedaan en inmiddels de politie
gebeld,terwijl diens vriendin Diane
angstig in de keuken zat. De deur
begaf het en Rico kroop meteen bo-
ven op Houben, die net telefonisch
contact had met de politie. Zo kon
de politie alles via de telefoon vol-
gen. Het tumult werd opgenomen
op een cassetterecorder. Toen Rico
en Twan het pand verlieten stormde
de politie al de galerij op.

Vanuit Haelen gaat de tocht van-
daag viaRoermond door naar Echt.
Donderdag loopt de groepvia Roos-
teren naar Sittard en daags daarop
arriveert men 's middags in hetVor-
mingscentrum Hoensbroek voor
het gebruiken van een lunch waar-
na de deelnemers in Heerlen over-
nachten. Vandaaruit begint zater-
dag de laatste tocht naar Aken.

jos van de camp

Nadat iedereen had kunnen horen
dat Fred Piek van Fungus en Ray-
mond van het Groenewoud (zonder
begeleidingsband 'de Belgische
Mustafa's') nog steeds muzikale
hoogstandjes kunnen doen, mocht
Urbanus het publiek vermaken.Dat
bijna honderdkoppige publiek was
overigens binnengekomen omdat
het mooie tekeningen over Pinkpop

voorgezet in de pastorievan pastoor
Schoenmakers die zo vriendelijk is
geweest de pelgrims een lunch aan
te bieden. De sokken gaan dus uit.

Na afloop van de Acht-Meiviering
vertrok afgelopen zaterdag een
groepje pelgrims vanuit Den Bosch
voor een voettocht naar Aken. Daar
hoopt de groep zaterdag te arrive-
ren. Zondagavond arriveerde het
gezelschap in Beek en Donk, maan-
dagavond werd de groep door de
plaatselijke dominee, pastoor en
burgemeester ontvangen in Asten
en gisteren werd dus op weg naar
Haelen geluncht in Meijel: geen ge-
reedstaande dominee en burge-
meester en ook de pastoor had 'een
vrije dag' zodat de huishoudster en
een lid van het kerkbestuur het
gastheerschap op zich namen.

Rico zei zich gisteren niet meer te
kunnen herinneren dat hij met het
mes gestoken zou hebben. Wel dat
hij het bij zich had en dat hy' er Hou-
ben mee bedreigd had. Ook Twan
had wel bloed gezien, maar niet dat
Rico gestoken had. Alleen Diane
kon de politie later duidelyk vertel-
len dat Rico twee tot drie maal Mar-
cel in de borst gestoken had.

GEMEENTE NUTH
Voorbereidingsbesluiten:

De burgemeester van Nuth brengt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op deRuimte-
lijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 2 mei 1989 heeft besloten
te verklaren, dat een wijziging
wordt voorbereid van het bestem-
mingsplan:
1. kern Hulsberg, voor wat betreft

het perceel kadastraal bekend
gemeente Hulsberg sectie E nr.
166, plaatselijk gelegen Mgr.
Brulsstraat 15;

2. Centrum Schimmert, voor wat
betreft het perceel kadastraal be-
kend gemeente Schimmert sec-
tie A nr. 2882, plaatselijk gelegen
Langstraat 33;

3. Algemeen Bestemmingsplan
Hulsberg, voor wat betreft het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Hulsberg sectie B nr.
3942 (ged.), plaatselijk gelegen
aan de Hellebeukerweg.

Dit besluit met de daarbij behoren-
de tekeningen liggen ter gemeente-
secretarie vanaf 12 mei 1989 voor
eenieder ter inzage.

Nuth, 10 mei 1989
De burgemeester van Nuth,
Mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen

Ontsnapte
verdachte
niet voor

gerechtshof
ARNHEM - Een 27-jarige man
uit het Noordlimburgse Mook
had dinsdag voor het gerechts-
hof in Arnhem moeten verschij-
nen, ware het niet dat hij voordat

het zo ver kwam uit het huis van
bewaring was ontsnapt.

De man zou in januari 1987 op
een vrachtwagen hebben ge-
schoten die op de snelweg Nij-
megen-Venlo reed. Ook zou hij
betrokken zijn geweest bij de
diefstal van drie auto's en bij een
inbraak. De zaak werd dinsdag
door het hof aangehouden. Niet
omdat de man voortvluchtig is,
maar omdat zijn raadsman eerst
nog een aantal getuigen wil ho-
ren.
Of de man met succes voort-
vluchtig blijft, zal op 4 juli blij-
ken als het gerechtshof de zaak
opnieuw behandelt.

MEIJEL - Te herkennen zijn ze
overduidelijk: mannen en vrouwen
gehuld in maagdelijk witte hesjes
met daarop een vredesduif geschil-
derd. Puffend en hinkend oriënteert
het eerste groepje van een man of
zes zich op de kerktoren van de pa-
rochie Sint Nicolaas in Meijel. Het is
half twee als deze pelgims, op weg
naar de Europese Conferentie 'Vre-
de en Gerechtigheid' in Bazel, even
voor Meijel de provincie Noord-Bra-
bant verlaten en 'Welkom worden
geheten in Limburg.

„Ik loop meteen door naar Haelen,"
zegt de deelnemer met de wandel-
stok. „Kan ik nog even lekker
zwemmen." Hij verlaat de groep die
al geruime tijd geen groep meer is.
leder zijn eigen tempo. En sommi-
gen kunnen zelfs dat niet meer vol-
houden en worden dan ook met de
auto opgehaald of krijgen een fiets
aangeboden. Een deelneemster van
middelbare leeftijd, die wél de voet-
tocht van Asten naar Meijel heeft
doorstaan, zegt sterretjes te zien als
ze neerploft op een schakelkastje.
„Ik had ook nooit moeten meelo-
pen," waarna ze zich zelf weertroost
met: „Maar het moet ook een offer
zijn. Het is per slotvan rekening een
pelgrimstocht."

Of ze hun sokken en schoenen mo-
gen uittrekken? Zo vraagt Francis-
caner Kees van Vliet enkele minu-
ten later als hij een kop soep krijgt

Conferentie
Eenmaal in Aken mogen de deelne-mers 'officieel' in een gemotori-
seerd voertuig stappen om door tereizen naar Bazel. De Europese
Conferentie 'Vrede en Gerechtig-
heid' die daar vanaf Pinkstermaan-
dag wordt gehouden, wordt gezien
als een voorbereiding op de wereld-
convocatie voor Gerechtigheid,
Vrede en Heelheid van de Schep-
ping' in Seoul in 1990.

Niet alleen de officiële 350 Protes-

Beroep winnaar
Lottoverworpen

''W HAAG/KERKRADE - Een in-%!*?r van Kerkrade heeft bij det^A van State tevergeefs geprotes-
'Htyw tegen net stopzetten van zyn

"uitkerin-- °at was gebeurd
K Z; aan het lichtwas gekomen dat
üoA3"} ruim 75.000 gulden in de
tlie ° "ad gewonnen. De man won
Nt IJS in 1982-In dat jaarvroeghy
tt,e j ên RWW-uitkering aan, zonder
jij m_ te makenvan de lotto-prijs.
<Üenaj hij de gemeentelijke sociale
VeAt op een gegeven moment een
tne °uwelijke tip was binnengeko-
Aiis °Ver het feit dat de man een
'ArH ln de Lotto had gewonnen,
'bA, . een onderzoek ingesteld.
IHi__!J gafde man toe dat hy de be-
'Spa'^ng had over 15.000 aan
'SuiH even- Verder zou hij 36.000twen hebben geschonken aan zes
sen fen, terwijl hij zelf voor rijles-
'&K,. n, vakantie 13.000 gulden had

lis' aanleiding van deze 'bekente-en werd een strafkorting van 30
b9a ent op de uitkering toegepast.
Ujt

meeWas dekous echter niet af.
\h Verder onderzoek bleek dat devAApg niet de hele waarheid hadSpAA. Hij bleek ove 50.000 aan
Win ven te beschikken. De uit-
fle j?g "erd toen stopgezet, waarna
?e Re^„radenaar in beroep ging bij
besii van State- Die heeft nu de
k 0J sslng van de sociale dienst.vol-
VrA correet genoemden het bc-

** van de man verworpen.

Het motief, waarom Rico het ge-
daan zou hebben, bleef gisteren on-
duidelijk. Wel werd er over gespro-
ken dat Rico en Twan een week
voor de steekpartij in de woningvan
Houben hadden ingebroken. Hou-
ben had daarna tegenover derden
de bedreiging geuit dat hij het twee-
tal doodzou schieten. Rico en Twan
wonden zich daar flink over op. „Ik
wilde voorkomen dat hij me kapot
zou schieten. Daarom ben ik naar
hem toe gegaan. Maar ik heb hem
niet bewust gedood", zo verklaarde
Rico later tegen de politie.

'Kwaliteit van hulpverlening in het geding'
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Van onze verslaggever

emile hollman

Voor bestuderingpsychiatrisch rapport

Proces moord Echt
weer uitgesteld

Van onze verslaggever
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Yucca per stuk Oa f W | | f ■"fv IWWi Al
Kofle Creamer .
.-- o ca u;i^ o ca Milram, houdbaar, BBM400gram 2.69 kilo _.5S , .... Q-Kofßellterzakjes nr. 2 Halfvollekofliemelk, tetrapaK u,_ liter -.83 v ~h

80 stuks -.88 Milsani, 4% vet, tetrapak, Koflieroom 20% vet 1KoflefHerzakjesnr.4 500 gram/464 ml 1.19 g|aze n flesje, 250 ml' 1.29 F A I l__r?sTs_.80stuks 1.25 Volle kofliemelk, W JM aaaaW aaW I l\_#flPW'WV _-NCfl
Suikerklontjet 9% vet tetrapak, Room, spuitbus, W Jl m uyWlm\raaTm^RaaWam%\
kilo 2.25 500 gram/463 ml 1.59 250 ml 2.99

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2 / J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein 3&
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg 6_;

'Wie geeft denktJÈ^iÈk
aan een ander' 9^jp^Êk
Gehandicapten kunnen vaak meer dan §m j^L'

velen denken. AVO-Nederland kan hen
daarbij helpen. Geef alsjeblieft gul aan fvHp^K 'Y^rß
de jaarlijkse nationale collecte. Want: wie '""*& m^js ..-.g^y
AVO-Nederland steunt, geeft een ander ;^B__P*A
soms dé kans van zijn of haar leven. ’Stem 4e AVO-coüacfe , l*caaal (v«n i$ t/« aiH 3lra M>WW I I

Stuur mij nadere informatie over AVO. .
PostcVplaats: j Beschermvrouwe H.M. de Koningin

— y

; >

aUSSii^ ons totale 9 \
ei_*^l^^-^77f—^Cjl^-^lampekappen-issortiment.'

jfflnlk/J ri^an deexclusieve A^\ /^s!n a.'!e mff 6- /TT^ IW// \\V%-! I klassieke spankap/ii x\/ J^shjlen.kJeurenUAlAJ
>*-» bv. jfofbfchirMS" en materialen. ÜJO |

)K (=f__k detoi vormgeven moderne plakkaf ..luweigen ontwerp kan in ons. ;LJC=c^ /]l\U brengt uw iampevüet mee en J^Tei9e.n atelier vervaardigd
_i—.je-. er de bijpassende kap bij.//T\l worden,-eventueel bekleden|aleIS , AMpCMDAI C|Q -Wb-»WJ uw°«de frame, pf

Openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur do. 9.00-21.00 uur BEEK JMASTRICHTERUAH J 3TR 04-WA-7AQX?
di. t/m vr. 9.00-18.00 uur za. 9.00-17.00 uur ' " J
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'Het boek dat blijft'
ke Bijbelstichting wordt de ex-
positie van 18 tot 26 mei gehou-
den in de Annakerk op het Bek-
kerveld in Heerlen.

Tijdens de expositie zal ook de
oude Statenbijbel van de Her-
vormde kerk te zien zijn. Vanaf
1661 is die bijbel in het bezit van
de Hervormde kerk in Heerlen.„We hebben eerst onderzocht of

het in de bibliotheek in Heerlenkon of in het Thermenmuseum,
maar die accommodaties waren
te klein. De kerk van Bekkerveld
is groot genoeg. De normale
diensten kunnen gewoon door-
gang vinden," aldus J. Ebeling,
voorzitter van de afdeling Heer-
len van het Nederlands Bybelge-
nootschap (NBG).

Van onze verslaggever
HEERLEN — De bijbel is nog
steeds het meest gelezen boek
ter wereld. Vooral in protestante
kringen wordt veel in de bijbel
gelezen. 'Het woord van God' zo-
als de bijbel genoemd wordt, is
voor velen de bron van inspiratie
voor het geloof. Voor de gelovige
spreekt God via de bijbel tot
mensen. Anderen zien in de bij-
bel een fraaie collectie aardige
verhalen. Welke visie ook aange-
hangen wordt, hoe men de bijbel
ook ziet, het büjft een feit dat het
reeds eeuwenlang een uiterst be-
langrijk geschrift is. Grondtekst
voor denken en handelen.
Om een beeld te geven van de in-
houd van de bijbelen de beteke-
nis van het boek en het doorge-
ven van de inhoud in de loop der
eeuwen, is een tentoonstelling
samengesteld. In het kader van
het 175-jarig bestaan van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap
komt deze tentoonstelling naar
Heerlen. Samen met deKatholie-

exposities

The naked gun, dag. 15 17 19 en
HEERLEN

" 15 uur. Rivoli: My stepmother is an
en „' dag- 153° 1815en 20-30""■"" Lady
" de vagebond, wo 14 uur. Maxim:"orkmg girl, dag. 15 18.15 en 20.30 uur.

u» Ramman, dag. 14.30 17.30 en 20.30
IQ i.

Dar>gerous Liaisons, dag. 14.15.'"l5en 21.15 uur. The Bear, dag. 14 en° uur. Cocktail, dag. 18.45 en 21 uur.'w'ns, dag. 14 16 18.30 en 21 uur. Who
pA, R °ëerRabbit, dag. 14 en 16 uur.rank en Frey, 14.15 uur. The Accused,dae- 18.45 en 21 uur.

£,"rum: Twins, wo 20.30 uur. The Bear,*° 20.30 uur.

Maastricht
2Mn,: The naked eun' dae- 14-30 en'W uur. Twins, dag. 14.30 en 21 uur."orking girl, dag. 21.15 uur.My stepmo-
/er is an alien, dag. 14.30 en 21 uur.Ay en -evagebond, dag. 14.30uur. Ci-
-2«na-Palace: Rainman, dag. 14.30 18 en
iR "ur- Dangerous Liaisons, dag. 14
vn V 9en 2130 uur- Cocktail, dag. 14

Uur p Accused- da8- 16-30 19 en 21-30
j ■ "-lace 2: Pornoprogramma, dag.
da ova' 1330 uur- Ciné-K: The Bear,
25?' 20 uur. A fish called Wanda, dag.
*15 uur. Lumiere: Track 29, zo t/m wo

D«'uur. im Lauf der Zeit, dag. 21 uur.on ' look now, zo t/m wo 22 uur.

SITTARD

samenwerken en de organisato-
ren zijn erg ingenomen met het
resultaat. Met de tentoonstelüng
wordt een reis door de bijbel ge-
maak, aangevuld met informatie
over het ontstaan en de beteke-
nis van de verschillende bijbel-
boeken. Zowel het NBG alsook
de katholieke Bijbelstichting
zorgen voor een boekentafel
waar veel materiaal over bijbels
en over boeken die met debijbel
te maken hebben, te vinden zal
zijn. De Raad van Kerken in deOostelijke Mijnstreek en het de-kenaat Heerlen hebben de ten-
toonstelling financieel mogelijk
gemaakt.

Het isvoor het eerst dat het NBG
en deKatholieke Bijbelstichting

Eerst heeft de bijbel in de Pan-
cratiuskerk gelegen, die in de
17de en 18de eeuw en een deel
van de 19de, ook door de Her-
vormden werd gebruikt, daarna
in de Hervormde kerken die
Heerlen had en heeft. De zeer
oude bijbel is onlangs gerestau-
reerd. Normaal ligthij 's zondags
op de kansel in de Hervormde
kerk, maar tijdens de tentoon-
stelling zal hij te zien zijn.

Bij de protestanten meer dan bij
de kahtolieken. In protestante
kringen is bijbellezing en het be-
studeren van de bijbel, een heel
.normale zaak. Ik merk dat in
onze Reformatorische gemeen-
schap. Als het gaat om bijbelon-
derzoek, bybeluitleg, danbestaat
daarvoor meer belangstelling
dan voor besprekingen van
maatschappelijke onderwer-
pen." Dat zegt dominee G. Gere-
lings, predikant van de Reforma-
torische Kerkgemeenschap in
Heerlen. Hij zal woensdag 17 mei
om 19 uur de officiële opening
verrichten. Daarna is de tentoon-
stelling geopend op werkdagen
van 9 tot 17 uur. Op donderdag
18, maandag 22, dinsdag 23,
woensdag 24 en donderdag 25
mei ook van 19 tot 21 uur. Zater-
dag 20 mei van 11 tot 17 uur enzondag 21 mei van 12.30 tot 17
uur.

Verhuisgeld
In het Limburgs Dagblad van zater-
dag 29 april stond het artikel met als
kop 'Politiek wil verhuisgeld Laura-
terrein'. Daarin werd de indruk ge-
wekt dat alle gemeenteraadsfracties
van het collegevan B en W eisen dat
er een vrije woonkeuzeregeling
komt voor de bewoners van het
door . bodemvervuiling getroffen
Lauraterrein. Wij willen langs deze
weg met nadruk stellen dat deze in-
druk ten onrechte is gewekt.
Nadat het college afwijzend had ge-
reageerd op het verzoek van de
wijkvereniging PAK's om zon rege-
ling te treffen, hebben alle fracties
in de commissie Ruimtelijke Orde-
ning te kennen gegeven dat zij opzn minst willen nagaan ofde getrof-
fen bewoners niet alsnog op de een
of andere manier tegemooet geko-
men kan worden. Daarop hebben
alle fracties graag de uitnodiging
van de wijkvereniging aangenomen
om de nodige informatie uit te wis-
selen en van gedachten te wisselen
over een mogelijke regeling. Verder
is 'de politiek', althans zeer zeker de
fractie van de PvdA nog niet. En zo-
langraadsfracties nog geen duidelij-
ke keuze hebben gemaakt zullen ze
zeker niet de door u geschetste druk
op het college uitoefenen.

Recht op inschakelen geneeskundige wel erkend

GS betalen deskundige
Laura-bewoners niet

H. Bosch en H. Bogman namens
PvdA-fractie Kerkrade

De ondernemers van de Akerstraat
zorgen tenminste nog voor enige
leefbaarheid ter plaatse en zij ver-
dienen het om juist lovend te wor-
den toegesproken!

Braderie
Uw verslaggever vindt de Aker-
straat in Hoensbroek niet erg ge-
schiktvoor het houden van een bra-
derie. Ik vind een journaüst niet erg
geschikt die mensen ontmoedigt,
die het beste proberen te maken van
een zwaar misdeelde en verwaar-
loosde straat annex woon- en win-
kelgebied.

Ten derde: zowel 's zomers als 's
winters komt het vaak voor dat de
dieren watergebrek hebben.

Lammetjes
Geachte redactie. Naar aanleiding
van het artikel 'Politie haalt lamme-
jesweg bij snelweg' in de krant van
3 mei 1989 het volgende:
Als wandelaar dievaak in In de Cra
merkomt, wil ik wijzen op deonver
antwoorde wijze waarop F. ter Lm
de met zijn dieren omgaat.
Ten eerste: tijdens de strenge win-
ter 1986-1987 heb ik geconstateerd
dat vele kippen by gebrek aan goed
onderkomen zijn doodgevroren.
Van de naar schatting 75 kippen
overleefden maar ongeveer acht.
Ten tweede: als de schapenwel aan-
gelijnd staan (en niet zoals in uw ar-
tikel loslopen) dan is dit aan een te
kort stuk ijzerdraad met een veel te
nauwe strik om hun hals. Het is
meerdere malen voorgekomen dat
schapen gestikt zijn, dat wil zeggen
zichzelf wurgden.

BRUNSSUM G. Has-Ramakers

Kamperende bier- en wijnamateurs
" Er stonden heel wat wijnflessen op heel wat kampeertafels de afgelopen dagen in Schim-
mert. Foto: CHRISTAHALBESMA

Deze drie punten zijn zowel bij de
dierenbescherming, de politie en
het dierenasiel bekend en niet al-
leen deze maar nog veel meer feiten
kunnen genoemd worden betref-
fende de onverantwoorde dieren-
verzorging van TerLinde. Het is on-
begrijpelijk waarom deze wantoe-
standen kunnen voortduren.

Een wandelaar
(Naam en adres bij

de redactie bekend)

Zaterdag recepieert de harmonie
van 20.00 uur tot 21.30. Aansluitend
speelt de OBM-band.
Zondag is tussen 12.00 uur en 17.00
uur een matinee met orkest Los Pa-
jaros, terwijl in de avonduren De
Breultaler Muzikanten en Top
Sound spelen.
Maandag is vanaf 12.00 uur een
feestmiddag met activiteiten voor
jong (luchtkussen, paardentram,
kinderboerderij) en oud. Orkest in
de middaguren: Boulevard.
Het feest wordt in de avonduren be-
sloten meteen onvervalste country-
avond, die wordt opgeluisterd door
de Belgische formatie The Black
Hills Country Band.

Vrijdag vindt een kaartmiddag
plaats, terwijl vrijdagavond met
name is gereserveerd voor de jeugd.
Dan treden liefst drie orkesten op:
The Hot City Blues Band, The Carri-
bean Jet Stars en Johnny G. and the
Pharao's.

In het paviljoen op het Olmenplein
is donderdag om 20.30 uur een mo-
deshow met medewerking van di-
verse modehuizen.

Benoemingen
bij bisdom

ROERMOND - Pastoor G. Maesen
van de H. Jozefparochie in Übach
over Worms is benoemd tot pastoor
van het H. Vitusparochie in Well.
Kapelaan A. Pierik van de parochie
Christus Koning in Venray is be-
noemd tot pastoor van de H. Lau-
rentiusparochie in Maasniel.
De bisschop heeft op hun verzoek
eervol ontslag verleend aan pater
S. Wijsman als pastoor van de H. Vi-
tusparochie in Well, aan pater
L. Speckens als assistent van de
H. Stefanusparochie in Heel en aan
L. Out als assistent van de H. Pas-
toor van Ars-parochie Geleen. De
laatste drie zijn weer ter beschik-
king van hun religieuze overheid.

Paviljoenfeest Philomena
Chevremont
aan de zwier

CHEVREMONT - Met een pink-
sterpaviljoenfeest sluit de Stichting
Philomena Negentig de komende
dagen de festiviteiten rond het ne-
gentig jarigbestaan van de Chevre-
montse harmonie af. Bijna een jaar
lang organiseerde deze Stichting al-
lerlei activiteiten (concerten, revue,
reünie, jeugdhappening, uitgave ge-
denkboek) voor het jubilerend mu-
ziekgezelschap.

Bewoners-woordvoerder Alex Bla-
ney Davidson vindt dat de GS maar
om de hete bry heen draaien: „Zo-
genaamd willen ze alles voor je
doen, maar dan stellen ze wel een
aantal bijna onvervulbare voor-
waarden. Zonder deskundige moe-
ten we alles eigenlijk maar slikken.
We hebben gewoonweg rugge-
spraak nodig, zo simpel is dat."

„Maar er bestaat bij ons college in
beginsel geen enkel bezwaar tegen
dat bewoners zich in de project-
groep laten bijstaaan door een des-kundige." Maar de Interimwet Bo-
demsaneringbiedt ons niet deruim-
te om de bewoners hiervoor finan-
cieel te ondersteunen", zeggen GS,
die erop wijzen dat er van de bewo-
ners geen technische inbreng ver-
wacht wordt.

KERKRADE
a'erie Hoog Anstel, Kasteel Eren-

en i *erlc van Jacqueline van Elsberg
25/ r ny van der Veen. Van 14/5 t/m

"" open za en zo 14-17uur.

BRUNSSUM
"örikke-Oave, Lindeplein sa. Werk
W. Pepermans en Margreet Berk-
-9,ut; Van 12/5 t/m 4/6, open ma t/m vr
,°"-12.30 uur, 13.30-17.30 uur en 18.30--üUr, zo 14-17 uur.

UBACHSBERG
alerie De Leur, Dalstraat 2. Werk van

Ift iAestriner- T/m 11/6- open d' t/m vr

""^ uur, zo 12-15uur.

GS schrijven dit in antwoord op
vragen van de PvdA-statenfractie.
Deze vroeg zich af waarom er wel
een vertegenwoordiger van devori-
ge eigenaar van het terrein werd
toegelaten, terwijl Gerritsen werd
geweigerd. Dat komt, zeggen GS
nu, doordat de bewoners de wens
tot bijstand van de deskundige niet
op de goede manier hadden aange-
kaart.

Op het programma stond een bezichtiging van
hetLimburgse land, maar ook om eikaars bier
en wijn te proeven en desgewenstrecepten uit te
wisselen. Gezelligheid stond voorop, maar er
was enige competitie toen de mooiste etiketten
gekozen werden. Na de verloting van een aantal
potten typisch Limburgse stroop togen de gas-
ten weer huiswaarts om elkaar volgend jaar
waarschijnlijk in Drente te ontmoeten.

Een personenauto die gisteren om 17.40 uur de autoweg bij
Heerlen wilde oprijden vanaf deKeulse weg, kwam half ondereen vrachtwagen terecht. De auto werd enige honderden metersmeegesleept. De chauffeur van de personenauto raakte licht ge-
wond. Foto: DRIES LINSSEN

SCHIMMERT - Ruim 280 wijn- en bierama-
teurs, verenigd in 17 gildes uit heel Nederland
kampeerden de afgelopen dagen op 't Mareveld
in Schimmert. Deze jaarlijksebijeenkomst werd
georganiseerd door deBerg en Terblijtsevereni-
ging.

Overigens kwam de projectgroep
gisteren bijeen. Tot echte vorderin-
gen leidde dat niet. De meest extre-
me saneringsvarianten werden ge-
schrapt, maar nu is toch nog alles
mogelijk tussen afgraving van een
meter grond tot het niet langer be-
woonbaar verklaren van het terrein.

St. Sebostianus 125 jaar
Van onze

verslaggever

KERKRADE- De
jubilerende boog-
schuttersvereni-
ging St. Sebastia-
nus uit Bleyerhei-
de houdtPinkster-
zondag een inter-
nationaal schut-
tersfeest waaraan
dertig vereni-
gingen deelne-
men.

Om 13.00 uur wor-
den de vereni-
gingen, burge-
meester Jan Mans,
beschermheer
Thijs Wöltgens, en
leden van het ere-

Internationaal
schuttersfeest
in Bleyerheide

comité onder
voorzitterschap
van Bert van de
Weyer in 't Patro-
naat ontvangen,
waarna de optocht
om 14.00uur vanaf
de Ursulastraat
naar de feestweide
trekt. Na de schiet-
wedstrijden be-
gint om 19.30 uur
een feestavond

met de Keidorfer
Musikanten.

Pinkstermaandag
om 14.00 uur star-
ten de open Kerk-
raadse kampioen-
schappen. Op het
hetzelfde tijdstip
begint ook een
matinee met Die
Wurmtaler Musi-
kanten.

Maastricht
j. inefantenmuseum. Werk van Imi
sch°Mbel T/m 15/5. Vroege Italiaanse(■Uderkunst. Van 14/5 t/m 9/7. Open di

' vr 10-17 uur, za en zo 11-17 uur. Ka-
van Van Koophandel, Het Bat 2. WerkA, Mathilde Pill. T/m 10/6. Open op
re £dag 8.30-16 uur. Galerie Signatu-
sit 'jKaPoenstraat 24. Permanente expo-
-or,o Van steeds wisselende objekten.
-j^n wo t/m vr 13-18 uur, za 13-17 uur.We'?rie Wanda Reiff, Rechtstraat 43.
2q„k van Copers, Saiz en Vugs. T/m
öio °Per> di t/m za 13-18 uur. Galerie
S ?" Tafelstraat 28. Werk van Limny
ti,a 'er,es- T/m 14/5.Werk van Petra Hart-
ig n- Van 13/5t/m 7/6, open wo t/mzo 13-
-tyerk Perroen ga'erie, Vrijthof 35.
SA Van Hanny Reneman en Maarten
«Ur tA' T/m 20/5' °Pen wo t/mza 13-18
fant Universiteitsbibliotheek, Bonne-
ten Ttraat 2- De vroegstefoto's van Ja-
-2a g' A 26/5, open ma t/m vr 9-21 uur,
laan',3 Uur Ga,erie Artifort, St. Anna-
-18/R ' Werk van Gerard Bijnens. T/mUu"' °Pen ma t/m vr 9-17.30 uur, za 10-16

Wen, ,erle Wolfs. Hoogbrugstraat 69.
oAvan Arjen van Prooijen. T/m 27/5,
vA Wo 14-18uur, do 18-20uur, vr 14-18
""aai.? 1017 uur. zo 13-17 uur. Gene-Aö"'s, Vrijthof. Werk van Pierre Lu-
CrAT/m 28/5. Galerie Artisart, Grote
Wiii 3-Werk van Ivon Drummen en
13 3A_B°yens. T/m 13/5, opendi t/m za
straat J'30 uur' Tuinen RL> Tongerse-
6yck a ' *erk van deelnemers Jan van
da„ Akademie. T/m 9/6, open op werk-
fa«t Al7uur Galerie de Blauwe Oli-
Uit t, '■ Servaasklooster 38. Skulpturen
10/6 ma' Cambodja en Thailand. T/m
t?ah' y^n vr en za 14-18 uur. Galerie
ty ' °russelsestraat 80. Werk van Ans
U Ur il' T/m 19/6' °Pen vr t/m zo 13-17
<W ealerie Schuwirth & van Noor-
VeiAechtstraat 64. Installatie van M.J.
UUr h UIS' T/m 18/6-°Pen wo t/m 14"18
ÖeA°H-20 uur. Galerie Anny van denmart v' Tafelstraat 6a. Werk van La-
Zo ii ~m VS' open do 13-17 uur, vr t/m
'aan in "ur' Gouvernement, Limburg-
Gaw" Tw'ntig jaar Pinkpop. T/m 9/6.
van v i Noortman, Vrijthof 49. Werk
diAal Archer. Van 23/5 t/m 24/6, openUrn za 10-18 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging

~- 045-739881

Kfntoor Heerlen" 045-739284W'm Dragstra

" 045-710317|">He Hollman" 045-422345
Hans Rooijakkers"045-714876Hans Toonen, chefs 045-425335Hjchard Willems
«04406-15890
J^fntoor Kerkrade" 045-455506
Joos Philippens
"04455-2161

Natuurlijk blijven ook de binnen-
baden toegankelijk. Voor de ope-
ningstijden daarvan kan gebeld
worden met _f 045-214138.

HOENSBROEK - Het enigeopenlucht zwembad in de ge-
meente Heerlen, namelijk zwem-
bad Terveurdt in Hoensbroek,opent zondag 14 mei het buiten-
bad voor zwemliefhebbers. Tot 1
september zal het buitenbad open
zijn van 7.15 tot 8.30 (alleen op
werkdagen) en van 10 tot 18 uur
(alle dgen).

Buitenbad
Terveurdt
weer open

Van onze correspondent

KERKRADE - Het Centrum voor Automatisering Noord-Nederland
(Cevan) opende haar eerste regionale steunpunt in Nederland. Geko-
zen is voor demarkt in Kerkrade als vestigingsplaats en via het intoet-
sen van de spatiebalk gaf burgervader Jan Mans het startsein.

geleiden. Oberbürgemeister
Manfred Mutz van Giessen ont-
vangt de hele club zaterdagmor-
gen in de stadsschouwburg van
Giessen. Het sporten gebeurt op
zaterdag en zondag.

Computerhulp voor
Kerkrade en Simpelveld

KERKRADE - Een Kerkraadse
sportdelegatie vertrekt aanstaan-
de vrijdag naar het Westduitse
Giessen, om daar deel te nemen
aan het internationaal 4-steden-
toernooi. Dit is het jaarlijkstref-
fen tussen de partnersteden Win-
chester (Engeland), Giessen,
Kerkrade en het Franse Versail-
les. Laatstgenoemde gemeente
laat het echter voor het tweede
achtereenvolgende jaarafweten.

Versailles weer afwezig op sportief toernooi

Kerkrade vrijdag
naar stedentreffen

stad.
De afvaardiging uitKerkrade be-
staat uit een damesbasketbal-,
gymnastiek- en dansploeg. Wet-
houders André Coumans en Cap
Schroeder en een lid van de
Sportraad zullen de sporters be-

Zes dansparen van de Kerkraad-
se dansschoolLotus nemen deel
aan het toernooi in de Kongres-
halle, terwijl enkele basketbal-
sters van de overgebleven drie
steden een Euro-team gaan vor-
men om het kwartet ploegen te
completeren. Dit Euro-team
moet de onderlinge contacten
nog verder verstevigen en een
extra impuls geven aan de onge-
twijfeld spannende competitie.

Versailles herdenkt momenteel
uitgebreid het dubbele eeuw-
feest van de Franse revolutie,
waardoor het verstek moet laten
gaan. Tijdens de vergadering van
de Internationale Commissie in

het pinksterweekeinde wordt de
positie van de Franse stad terdiscussie gesteld. De uitkomst is
waarschijnlijk als volgt: óf Ver-
sailles organiseert volgend jaar
het sporttreffen, óf er wordt uit-
gekeken naar een andere Franse

Met name de gemeentes Kerkrade en Simpelveld gebruiken het
steunpunt bij het automatiseren van hun ambtelijke en bestuurlijke
apparaat.

„Er is altijdeen vrij grote belang-
stelling voor de bijbel geweest.
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bioscopen in gesprek

Van onze verslaggever

"fA^ntehuis. Werk van P. Meuleners
j."1 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,
"*" °ok 13.30-16.30 uur.

Ki!A^er Jacobs, Stan Linssen en Jan
val, s- T/m 28/5, dagelijks geopend
Pa« 12 en 13-30-17 uur. Bibliotheek,
C? toor Schleidenstraat. Werk van PietUraenen-T/m 15/5,opentijdens kantoor-
c'.fn- ABN-bank. Werk van Tonny deMtes. Tot 14/5.

VOERENDAAL

Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.
on» van Charles Weber. T/m 28/5,
v_Adag. 10-12 en 13.30-17 uur. Werk

HOENSBROEK

HEERLEN
n^Saterij, Raadhuisplein 19. Het
vri ï

h moment- T/m 25/6. °Pen di t/m
s. '1-17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-A^nwacht, Schaapskooiweg 95.
vr u Van Hans stemPher- °Pen di t/m
'9 \n 17uur' zo 13"17 uur- di en vr ook
g. 22 uur. Stadsschouwburg, Van■TornSvenplein- Werk van Hans Keuls-
tijj ' Juni. Open ma t/m vr 10-15 uur en
'runins VOOl"stellingen. Bezoekerseen-
Wp o Schrieversheide, Schaapskooi-
'lo 17 Vossen. T/m 1/6, open di t/m zo
s," 17 uur, dag. 10-18 uur. Signe, Aker-
tje iviB2a- Werk van Gaston Klein. Pc"
T/Aj-unckhamers en Gemma Wingen.
NMit" °Pen wo -"> zo 14-17 uur.p/jK-bank, Bongerd 13. Werk van M.

,'uPPens. T/m 31/6, open op werkdan 9-16 uur.
KERKRADE - GS erkennen
dat de bewoners van het ver-
vuilde Lauraterrein in princi-
pe recht hebben op hulp van
een deskundige, maar zeggen
die niet te kunnen betalen. De
door de Eygelshovense bewo-
ners voorgedragen biologisch
geneeskundige Gerrian Ger-
ritsen is op puur formele gron-
den geweigerd uit de project-
groep, die zich met de PAK's-
vervuiling bezig houdt.

Van onze verslaggever

Tentoonstelling over de bijhei in Annakerk Bekkerveld

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad
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I üü i Moederdag, een dag van tradities: bloemen..., ontbijt op
bed...,kadootjes... Voor moeder iser geen mooiere verrassing dan origineel Blau Saksporselein
met het verfijnde blauwe strobloemenmotief. Blau Saks is al meer dan 120 jaar een traditie op
tafel en nog steeds aktueel. Het komplete Blau Saks assortiment staat nu bij onderstaande dealer.
Kom dus snel langs voor een origineel moederdagkado. Om de prijzen hoeft u het niet te laten.
Er is al een kop en schotel voor f. 9,95, een theepot voor f. 39,95 of een eierdop voor f. 4,75.
En de fraaie toonbankfolder met het hele assortiment ligt gratis voor u klaar.

Blau Saks,een traditie op tafel.
UW OFFICIËLE BLAU SAKS DEALERS:

Bocholtz: Stassen, Julianastraat 1. Brunssum: Gubbels Metanoia, Passage 8. Hoevenaars, Kerkstraat 111.
Chevremont: J. Wiersma, St. Pietersstraat 29. Heerlen: W. Bosch, Heerlerbaan 205. Kadoshop Marie Louise,
v/wr Poelmanstraat 18. Valderop b.v., Emmaplein 5. Vineken Meisters-Pasch, O. Nassaustraat 22-24.
Hoensbroek: J.M. Smeets, Hoofdstraat 206. Kerkrade: Wijnen Eldorado, Einderstraat 61. Nieuwenhagen:
Mosmulier Warenhuis, Hoogstraat 14-16. Nuth: J. America, Stationsstraat 264. Schaesberg: Warenhuis
B. Wiersma, Hoofdstraat 69- Simpelveld: W. Huppertz, Dr. Poelsplein 3- Treebeek: H. Vankan, Wijenweg 169.
Übach o/Worms: Warenhuis Neko, Kantstraat 77. Vaals: Ramaekers Artistique, Maastrichterlaan 45.
Voerendaal: Cox, Kerkplein 34.
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Casino Hom

* charmante leerling-croupier m/v
★ personeel voor de bediening m/v
Geïnteresseerden gelieven telefonisch kontakt op ie nemen I
met dhr. Prins dagelijks tussen 11.00-^3.00 uur
Tel. 045-453245.

I Moederkanweert^vooruit. En hoe i *mL
Moeder krijgt een nieuwe fiets. A

En omdat voor haar alleen het beste goed li
genoeg is, wordt het natuurlijk een Batavus. jM
Welk model? Keus genoeg jm

BATAVUS
defiets die jeniet voelt

Tweewielerspec. Provincialeweg 21
Math. Salden _imbncht, 04490-15944

Tweewielers Patronaatstraat 4, Landgraaf
Jan Boumans t.o. kerk Leenhof, 045-313831

Caumerweg 1a
Veloko-fietsen Heerlen, 045-417111

Bromfiets- en rijwielhandel Ridder Hoenstraat 118
Huub AretS Hoensbroek, 045-211893

Rijwielhandel Kruisstraat 14
M. Janssen stem, 04490-31401

Rijwielhandel Barrier 81-83
Math. Beckers Klimmen, 04405-3422

Tweewielercentrum Sunplein 24-25
GIICO Nieuwenhagen-Landgraaf, 045-312644

Rijwielzaak Hommerterweg 86
Fred Helgers Hoensbroek, 045-212936

■ M
[ MAYEg_HI-3rrZILYEE>

~~

- =T°°Al> Zilveren kettinkje met
%

" j^T\v verzilverd hangertjeL~-ï=rtfl?nïC____-Ci_i 3LVER L (dezelfde als van de
XfDÊSt^23^ "/GARANTIE najaarsaktie). Keus uit
■«" / /f Zeemankan uaaranderen :":] T

, ■ _ -. i ~/ // d.ineiken,-.k,.i-.i j: o.a.hartjes en klavertjes._/_ officieel.irvermerk) wan hoge ;:;| , *— »— AV G^ÏSSTih- I Vanwaar diefeestelijk
~_T 'EX^I^E 1 lage prijs? Omdat de

~'"_-_?C/r__ H______J"_l 350ste Zeeman open is!

/fÊg/ °ie za* moeder heel goed staan.
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Hl jy^ exclusieve damesmode

Wwmzt
" HET ADRES

VOOR DE
BETERE
DAMESMODE

I^ARD, Molenbeekstraat 6-8
Bergstraat 9

Damesmode:
niets moet, veel kan
In een tijd van individualisering is geen plaats voor
vastomlijnde silhouetten en vaststaande
kleurcombinaties. Het aanbod in de verschillende
modecollectiesvoor zomer 1989 is er dan ooknaar.
Toch is er een aantal stromingen te zien.

Kleuren
In het modebeeldvoor dit voorjaarkeert kleur langzaam
maar zeker terug. Veel gebruikte tinten zijn:
- de gelige groenen, van licht tot donker en van pastel
tot fel: olijf, brons, bladgroen, lime, linde, gras en
appeltjesgroen;
- de rozige roden: framboos, bessen, aubergine,
bordeaux, oudroze, azalea en fuchsia;
- de kruidentinten: amber, oker, saffraan, brique,
oxblood, sienna en havanna. Deze kleuren worden vaak
heel verrassend gecombineerd met accenten als
lavendel, paarscobalt en turquois;- basiskleuren die ook nu niet meer zijn weg te denken
als zwart, chocobruin, navy, écru en wit;- mistige pasteltinten, hoewel niet echt pregnant
aanwezig, zoals perzik en strogeel.
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Styling
Vrouwelijkheidstaat bij de meeste collecties hoog in het
vaandel terwijl de sfeer een teruggrijpen naar het
verleden uitademt (retro). Veel collecties vinden hun
oorsprong in de jaren dertig, vijftig en de optimistische
jarenzestig. De kledingstukken kunnen onderling
gecombineerd worden al naar gelang de speelsheid en
durf van de draagster. Niets moet, veel is mogelijk!
Lengtes variëren van mini tot duidelijk maxi en wijdtes
van aansluitend tot oversized. Het modebeeld laat zich- kernachtig omschrijven met contrastrijk. Kort of lang,
wijd of strak, dunne zijde gecombineerd met grof
gebreid maar ook compact met transparant.

Klassieke toonzetting
in zomerse mannenmode
De mannenmode voor deze zomer handhaaft de
klassieke toonzetting. Het soepele, slanker
toegesneden silhouet wordt met nieuwe
kleurcombinaties en zijdeachtige materialen
ingevuld. Samen met smaakmakende details leveren
kleur en materiaal nieuwe impulsen.

Invloedsferen uit de jaren twintig en vijftig vormen de
inspiratiebron voor de mannenmode van dit seizoen.
Draagcomfort en silhouet lijken, op wat subtiele
veranderingen na, in het verlengde te liggen van de
vorig jaar ingezette lijn.

Casual-chic
Klassiek, ruim, soepel en casual-chic blijven de
sleutelwoorden. Naast de grote aandacht voor de
éénrijers (met drie of vier knopen), blijven de doublé
breasted modellen in de belangstelling (vier, zes en
acht knopen). Naast de kostuums krijgen
kostuum-achtige combinaties veel aandacht. De jasjes
zijn langer, licht getailleerd en comfortabel van snit. De
revers vallen breder uit. Er is een groeiende voorkeur te
ontdekken voor bandplooipantalons die niet alleen van
boven ruim vallen, maar waarvan ook de broekspijpen
breed uitvallen. Dessineringen, smalle strepen en
kleine ruitjes hebben de voorkeur en leggen het accent
op kleur en materiaal.

OOfflMfl/
modeschoenen

Steenweg 27-29 Sittard, tel. 04490-15034

De nieuwe zomercollectie
is binnen

De enige speciaalzaak
in dameshoeden

Ook japonnen en bonnetterie
F.H. Moonen-Dreuw

Stationsstraat 3, Heerlen

x MADAME
TRUDO

'"-^>>___^A Het adres met de grootste
sortering van Zuid-Nederland in

fc| extra leuke, extra GROTE
MATEN damesconfectie
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Het allermooiste
Kom . .. kijk ...

en vergelijk

De Leerboetiek
* Goede

kwaliteit

* Aantrekkelijk
geprijsd

Wijckerbrugstraat 40
Maastricht

tel. 043-214417
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~, Limburgs Dagbladgpiccolos
045-719966

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

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

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) i„sm

Proficiat

Ted Niesten
van harte gefeliciteerd met
je verjaardag. Riet, Anita,
Christian, John, Marion,
Hanny, Miranda, Marco,
Toos, Mario, Giovanni,

Romina en Melissa.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vermist/Gevonden
Wil diegene die mijn
BEURS/rijbew. ontvreemd/-
gev. heeft aan de Akerstr.
264, a.u.b. terugbezorgen.
T. Oliviera.

Verl. zilv. KETTING met
tandjes, bij kerk Heerier-
heide teg. bel. terug te bez.
Tel. 045-720114.

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplem
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-
-210020.

All-round UITSNUDER
(textiel) zoekt werk voor plm.
20 uur p.w. Tel. 045-255142

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.

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.J 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.

Asito Maastricht Zuid BV
zoekt nog enkele part-time medewerkers voor een traject
Thermea 2000 in Valkenburg. Aanmelden van 09.00 tot

t7.00 uur. Bilserbaan 19A Maastricht. Tel. 043-472047; na
17.00 uur 045-227056.

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.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
Met spoed gevr. j. man tot
30 jr. voor COLPORTAGE in
Duitsland. Goede provisie
en gratis verblijf in hotel. Tel.
0949-240327572. Ma t/m
vrij, tuss. 10 en 12 uur.
THUISNAAISTERS gevr.
met atelierervaring voor
deelwerk japonnen. Tel.
045-441934.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.

Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt BEZOR-
GERS voor huis aan huis
bezorging in: Gem. Voeren-
daal, gem. Valkenburg,
gem. Landgraaf, Noorbeek,
Eysden e.o. Ulestraten,
Berg en Terblijt, Vilt, Schin
op Geul. Inl. 04405-3702.
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.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR gevraagd voor over-
dag, ca 3 dagen p.wk. Tel.
045-241491.
VERKOOPSTER gevr. in
omgeving Kerkrade voor
rijdend kaasbedrijf, part-
time. Tel. 045-352406.
BEZORGERS gevraagd in
Kerkrade-West, voor ver-
spreiden van reclamefolders
Tel. 045-229746.

BIJVERDIENSTEN aange-
boden voor markten en bra-
derieën. Inl. Postbus 335,
6430 AH Hoensbroek.
Eerste KAPSTER of kapper
gevr. voor exclusieve kap-
salon in Maastricht. Voor
parttime functie brieven aan:
Heße BV K. Onnesstr.9,
6164 BL Geleen.
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.
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.
Gevr: Serieuze ervaren
FRITUREHULP voor het
weekend, 04493-4283.
Gevraagd KEUKENHULP.
Tel. 04406-14872.
Gevraagd leuke jonge man
als PART-TIME Hulp voor
marktwerkzaamheden, ver-
koop etc. in vishandel. Lfst.
met rijbewijs, plm. 20uur per
week. Geleen 04490-43352
Gevr. PART-TIME Snack-
barhulp, tel. aanm. tussen
10 en 14 uur. 045-457845.
HUISHOUDELIJKE Hulp
gevraagd voor 3 uur per
week. Tel. 045-225713.
Wouters Sanders delicates-
sen en wijnen vraagt voor
direct actieve en represen-
tatieve parttime VERKOOP-
STER met enige ervaring in
kaas en vleeswaren. Tel.
soll. 045-714116.

Schoonmaakbedrijf Fortron
BV vraagt DAMES voor de
middag- en avonduren. Er-
varing strekt tot aanbeveling
maar niet verplicht. Panden
in Heerlen, Brunssum, Sit-
tard en Echt. Betaling via
schoonmaak CAO. Tel.
045-223800, tijdens
kantooruren.
MEISJE gevr. voor koffie-
shop, oproepbasis. Tel.
045-740967.
WERKSTER gevr. Salon
Tilly, Nobelstr. 26, Heerlen.
MEDEWERKSTER gevr.
v. de namiddag en avond-
uren, snackbar "De Markt",
Nuth. 045-244429.
Gevraagd voor zondag
STUDENT voor bakkerij.
Bakkerij Louis Martens,
Grotestr. Centrum 24, Val-
kenburg^
Gevraagd voor zat. en zon-
dag WERKSTUDENTE voor
winkel en lunchroom, leeftijd
ca. 18 jaar. Bakkerij Lunch-
room Louis Martens, Grote-
straat Centrum 24, Valken-
burg.
Heeft U interesse om op za-
terdagochtend van 7.45 tot
12.00 uur in onze produktie
te werken, neem dan kon-
takt op met Limburgs Tex-
tielverzorging BV, Mijnweg
20 te Geleen. 04490-46072.
Wij zoeken voor onze kap-
salon een KAPSTER met
ervaring, reiskosten vergoe-
ding. Kapsalon Christel en
Jan Peeters, Sloot 17, Venlo
Tel. 077-515188.
Nette DAME 25-35 jr. ge-
vraagd voor de bediening in
broodjes/koffiebar en re-
staurant in Centrum Heer-
len. Inl. 045-715155.

Onroerend goed te huur gevraagd
Met spoed te huur gevraagd
tegen ruime vergoeding.
Omgeving SITTARD. Grote
garagebox of kleine loods
plm. 30 m2. Spork BV. Tel.
045-229911.
Te h. gevr. GROND plm. 5-
-10 ha. event. met stal erbij of
boerderij, voor langere tijd.
Tel. 045-218710.

Alleenst. jonge dame met
niveau zkt. dringend woning
omgev. ROERMOND.
Huurprijs onbelangrijk. Br.o.
nr. B-0715 L.D., Postbus
3100,6401 PP, Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.
Goed. gem. zit/SLAAPK., cv,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19,Kerkrade.
Te h. BOYENWONING en
garage, grote tuin liefst be-
jaarde mensen,Hompertsw.
21 ,Schaesberg.o4s-411457
Heerlen: te huur Sittarderw.,
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT. Woonk., keuken,
balkon, badkamer, 2 slp.k's,
berging. Tel. 04490-43275.

GARAGE te huur. Lotbroe-
kerweg 19, Hoensbroek.
Tel. 045-227291.
Te h. excl. BAR annex club ■
te Kerkrade, top lig. (h.g. !
omzet), geh. in top kwaliteit
inger. Moet U beslist zien,
borg vereist. 045-423265.
Boyenwoning te huur ca.
1-6 voor serieuze mensen,
aparte ingang 1 slpk.,
woonk., badk., keuk. en
dakterras. LANDGRAAF/
Rimburg Rinckberg 35. ]
Gemeubileerde ZIT/SLPK.
Tel. 045-325769. Landgraaf I

Bouwma
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, 'geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Plm. 1000m3 PUIN kan be-
zorgd worden tegen vraag-
prijs. Tel. 045-715477 of
740112.
SCHERPE prijzen. Dak- en
vloerplaat 19 mm ’43,50 p.
plaat. Vloerplanken ’ 1,57
p.mtr. mcl. BTW. Ook alle
dakmaterialen, lichtkoepels
etc. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O Worms. Tel. 045-
-319846. '

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

-^ LimburgsDagblad

piccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
I Limburgs Dagblad.

045-719966
Onroerend goed te koop aangeboden

Nieuwe villa
in natuurl., rustige omgeving, dichtbij dorp Teuven (België)

gelegen, ’ 204.000,- mcl. alle kosten!! Immo Nyssen
Tel. 0932-287.881616.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Te k. gevr. Halfvrijst. woon-
huis met 3 of 4 slp.k's, tuin,
garage en zolder. Lfst. omg.
LANDGRAAF. Prijs in over-
leg. Tel. 045-312909.
STEIN, aan de rand liggend
mooi halfvrijst. woonhuis
met blijv. vrij uitzicht. Ind;
hal, woonk. met modern
grindkorreltapijt, open mo-
derne luxe inger. keuken, 3
ruime slpks., badk. met dou-
che, 2e toilet en v.w. , zol-
der, via vaste trap metruime
4e slpk. en berging. Grt. ga-
rage en flinke tuin. Tel.
04490-33199.

U wilt een huis kopen?
U wilt Uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onr. goed

maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.

Bedrijfsruimte
BEDRIJFSRUIMTE pïrrT
100 m2in Maastricht te huur
tel. 04492-3421, na 20.00 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te h. in centr. HEERLEN
gem. kamer m. gebr. gebr.
v. keuk. en douche. Tel.
045-717525.
ZOLDERETAGE met gebr.
v. keuken en badk. 043-
-213411 of 045-727736.
Te h. een kamer aan de
markt te Sittard en een win-
kelr. m. magaz. 045-724690

Landgoed "La Ferme", Lot-
broekerw.l9, Hoensbroek
045-227291 heeft gestoff.
en gemeub. KAMER te huur
Gemeubileerde KAMERS te
huur Papersjans 40, Heer-
lerheide;
KAMER te huur Centrum
Heerlen, ’ 295,- air in. Tel.
045-220491, na 17.00 uur.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898. -

Te k. 4 goedkope auto's;
Opel Rekord 1900 bwj. '81
met gasinstall. ’ 2.450,-;
Honda Civic 1500 automatic
'78 ’950,-; Volvo 343 DL
automatic '78 ’ 1.500,-; Le-
lijke Eend 2 CV 6 '82
’1.500,-. Alle 4 APK gek.
tot'9o. 045-323178.
AUDI 100 CC '83, LPG, s-
cyl., 5 bak, APK, 1e lak, nw.
st., mr. mog., 045-715418.
AUDI 100 CD autom. 138
PK. Champ. metall. bwj. '83,
schuif/kanteld. get. glas a-
lum. velg. stereo in nw.st.

’ 14.750,-. tel 045-721552.
Van directielid te k. BMW
525, 6 cyl. 100% in orde, div.
extra's ’ 4.750,-. Alleen ser.
gegad. 045-324763.
Citroen AXEL 1.3 kl. rood,
'87, 1e eigen, schadevrij.
37.000 km, verk. in absolute
nwst, ’ 6.900,- 045-423265
CITROEN GSA type '82, kl.
beige, sunroof, 5 versn.,
benz.verbr. 1 : 15, APK tot
5-'9O, in werkelijke st.v.nw.,
weg. omst. ’2.350,-. Tel.
043-431823.
Te k. CITROEN Visa 1983,
vr.pr. ’3.500,-, kl. zwart.
Tel. 045-222831.
Mooie Datsun CHERRY
bwj. '80, APK tot '90, pr.
’1.550,-. 045-422610.
DATSUN Sunny 1500 CC
autom., trekh., bwj '81, vr pr.

’ 3.000,-. Schievelbergstr.
4, Brunssum, tel 259654.
Datsun CHERRY 1200 GL,
3-drs., Coupe, '82, APK
gek., met stereo, nw. ban-
den, trekhaak, i.z.g.st.,

’ 2.950,-. Tel. 04956-3037.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

aterialen
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
VELDBRANDSTENEN, af-
braakstenen, kepers, balken
vloerplanken, Mulderpan-
nen, brandhout. Tel. 045-
-715477 of 740112.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. .

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Bedrijven/Transacties
Te koop in verband met ver-
koop restaurantpand gehele
luxe HORECA-INVENTA-
RIS. Met deze inventaris
kan nieuw restaurantbedrijf
zo geopend worden. Van
restaurantinventaris tot keu-
keninventaris (roestvrij
staal) porcelein, bestek, lin-
nengoed, antiek enz.. Vr. pr.
’105.000,-. Br.o.nr. B-0736
L.D., Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.

Wij zoeken VERVOER voor
bakwagen en kipperkombi-
natie van Zuid-Nederland of
België naar Noord-Neder-
land. Transportbedrijf Jo van
de Ven, Oostelbeers.- Tel.
04244-1979.
DRAADLOZE telefoons
’175,-, 045-421594/
459916, ook 's avonds.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

__-

Te k. gevr. FRITE-AAR-
DAPPELS, goede kwaliteit.
Bel tussen 08.00-09.30 u.
Tel. 04459-1260.

Auto's

Audi 100 CS
overdrive 136 PK, bwj. '87, km.stand 50.000

met schuifdak elektrische kantel, sportvelgen,
brede banden en meerdere extra's.

Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.
Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan)
Schaesberg Telefoon 045-321088

Autohandel M. Koenen
biedt te koop aan 50-100 auto's vanaf ’ 500,- tot ’ 5.000,-

Alle auto's APK, i.z.g.st. Handelsweg 12, Susteren:
Geopend van dinsdag t/m zaterdag.

Opel Kadett 1300 5-drs. '85;
Fiat Uno 45 26.000 km '85;
Citroen BK 19 GT '85; Ford
Sierra 1600 LPG '85; Ford
Orion 1.6 GL met LPG '85;
Opel Kadett diesel '83;
BMW 316 4-drs., 5-versn.
'86; Ford Scorpio 2 L GLI
'85; Ford Escort 1300 '81;
Opel Rekord 2 Itr. '81; Opel
Ascona 1600 LS 4 drs. '82;
Opel Ascona 1900 '80
’1.900,-; Suzuki minibus
'83 ’ 3.750,-; Opel Rekord 2
Itr. '80. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Mitsubishi Colt '80 ’ 2500,-;
BMW 320-6 '78 ’3000,-;
BMW 316 '76 ’1750,-;
AMX sport '80 ’5750,-;
Opel Record '80 ’3250,-;
Volvo 240 '78 ’ 1500,-; Fiat
131 '81 ’2250,-; Opel Ka-
dett 1.6 D '83 ’ 7750,-; Opel
Record 2.3 D '84 ’8750,-;
Mitsubishi Galant Combi '84
’8750,-; Volvo 343 '78
’900,-; Volvo 264 GLE '80

’ 5000,-; Datsun Cherry '81
’3500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
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.
Ford FIËSTA 1,1 L '85 kl.
met.blauw 45.000 km.

’ 10.250,-. 04492-3234.
Ford SIERRA 2,3 GLD dcc.
'83 kl. met.grijs, schuifd.
weinig km. a.nw. ’ 10.000,-
-04492-3234.
Ford SIERRA Ghia, '83, met
LPG, i.z.g.st., kl. blauw.
Heideveldweg 2 Heerlen.
Te koop Ford FIËSTA 1.1,
mei '87, veel extra's, vr.pr.
’14.000,-. Na 18.00 uur
045-319247.
Tek. Ford TAUNUS 1.6 GL,
bwj. '79, APK 3-'9O alm. vel-
gen. ’ 900,-. 04490-51654.
Te k. Ford FIËSTA 1100 S,
bwj. '80, APK 1990, i.z.g.st.

’ 3.450,-. Tel. 045-316940.
Ford SIERRA 2.0 Ghia, in st.
v. nw., V. Haaren auto, pr.
’13.750,--. Putterstr.lo,
Hopel Kerkrade.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.z.g.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
HONDA Accord 4 drs. bwj.
'79, APK t/m mei '90, i.z.g.st.

’ 1.750,-045-720951.
Te k. MAZDA 323 HB, bwj.
'84, APK 5-'9O. LPG als nw.

’ 7.950,-. Tel. 045-453572.
MITSUBISHI Space-wagon
GLX '85 kl. rood. in nieuwst.
’17.500,-. 04492-3234.

Te k. MAZDA 323 Hatch-
back bwj. '85, nw. 47.000
km. gel. ’ 8.950,-. Pieterstr.
6 Schaesberg. 045-326148
Te k. MAZDA 323, bwj. '78

’ 950,-. Technisch in prima
staat. Mozartstr. 15, Oirs-
beek, tel. 04492-4767.
MAZDA 1000, i.z.g.st., APK
t/m mei '90, ’ 600,- nieuwe
banden e.d., 045-421594/
459916.
NISSAN Sunny Traveler
(stationcar) m. '82, kl. metal.
bl., APK mei '90, ’ 3.250,-,
Lampisteriestr2,Hoensbroek
Opel KADETT 1.3 LS, bwj.
'86, zwart, GSI spoiler, get.
glas, km. st. 24.000, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-256357.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel KADETT 1,6 D '82, 1e
eig. kl. brons i.perf.st.

’ 6.750,-. 04492-3234.
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.
Opel KADETT hatchbak
1200 N, bwj. '80, APK 100%
in orde, Kasteellaan 58F,
Heerlen.
Te k. OPEL Ascona 2 Itr. SR
bwj. '78, APK tot 2-'9O; tev.
Jet Buggy bwj. '77, APK 4-
90. Rijksweg Zd. 129
Sittard.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'79, z.g.a.n., ’1.500,-. Tel.
04450-3917, na 18.00 uur.
OPEL Monza 2.5 E autom.,
orig. '82, div. extra's, 1e lak,
CD uitv., beslist nw.,
’13.500,-. Tel. 045-717081
Te k. Opel ASCONA 1,6 S,
bwj. '75, APK 2-'9O, vr.pr.

’ 600,-. 045-753084.
Tek. OPEL Manta 19S, bwj.
'76, div. extra's. Tel.
04490-22019, na 18.00 uur.
Te koop Opel KADETT, '76,
i.z.g.st. Kremerslaan 20,
Nieuwenhagen.
Opel KADETT 13 SR bwj.
'80, i.z.g.st., APK gek. Tel.
04499-1139.
Particulier biedt te koop aan:
Opel ASCONA 16 S nw.
ruilmoter, nw uitlaat, APK tot
'90, zien is kopen, vr.pr.

’ 1.750,-. Weijenweg 246,
Treebeek/Brunssum.
Te k. Opel MANTA, 2 Itr.
GTE, verl. mod. met sport-
wielen, bwj. '83, kl. goud-
met. Te bevr. Elisagracht
13, Kerkrade-Gracht.
Te k. PEUGEOT 505 met
LPG i.z.g.st. ’3.750,-. Be-
neluxlaan 149, Geleen.
Te k. PEUGEOT 205 XS
schuifd., rood, bwj. 4-'B7,
26.000 km. i.z.g.st. Tel. 045-
-352714 na 18.30 uur.
PEUGEOT 305 '82, i.z.g.st.
Mech en mot. 100 %

’ 3.500,-. Terschurenweg
66, H'broek.
PEUGEOT 504 SR bwj. '81,
gas, APK gek., elec. en get.
ramen, schuifdak, gaaf,
’1.850,-. Tel. 045-728131,
na 17.00 uur.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.

’ 13.750,-. 04492-3234.
Te k. RENAULT SGTS, kl.
blauw, bwj. 1-11-'B7,
16.000 km, ’ 15.000,-. Tel.
04490-15488.
SAAB 900 GLS '82, kl. wit s-
drs. i.st.v.nw. ’ 6.750,-.
045-451959.
SEAT Ronda 1.2 L, bwj. '84,
pr. ’5.750,-. Tel. 045-
-218013.
Door de succesvolle
SKODAVERKOOP kunnen
wij voordelig aanbieden:
Honda Civic automaat 1982
’6.500,-; Honda Civic '80
’3.850,-; Skoda 120 L '86

’ 6.250,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
CABRIOLET jeep suzu-
ki jeep, SJ4IO cabriolet, met
pers. verv. en geel kent.,
bwj. '87, org. 50.000 km,
met striping, stereo, bullbar
en div. soorten ace, in ab-
solute nw.st., pr. ’ 17.500,-.
Inruil bespreekbaar. Tel.
04956-3037.
TALBOT Solara 1600 GTL
5-speed '80, pas APK, leuke
wag. ’1.950,-. 04490-
-23619 of 10246.
Te koop TOYOTA Corolla
liftback DX, bwj. '80, i.pr.st.
Raadhuisstr. 25, Oirsbeek.
Te k. Toyota CELICA, bwj.
'79, APK, zeer mooi. Mark-
gravenstr. 64, Hoensbroek.
Te k. Toyota STARLET, op-
knapper. Honigboomstr. 20
Brunssum, na 17.00 uur.
Te k. VW GOLF GLI cabrio-
let (amerik. uitv.) '81. Mer-
cedes 190, diesel '84, Opel
Senator 3.0 E '81, Ford
Siërra 2.0 L 5-drs. LPG '84.
Ford Escort stationcar '81.
Opel Kadett 12 S stationcar
'81. Mazda 323 autom. '79.
Prachtige Talbot Samba ca-
briolet i.nw.st. '84. Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.

VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
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.
VW GOLF Cabrio 1983,
73.000 km. Tel. 04499-
-1071.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.
’13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 345 GL'Bl, 1e eig.,
kl. koper, i.z.g.st. ’4.250,-.
04492-3234.
VOLVO 245 Turbo Combi
'85, 1e eig. kl. grijs, a.nw.

’ 23.500,-. 04492-3234.
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.
VOLVO 345 L, bwj. '81,

’ 3.250,-, i.z.g.st. 045-
-315199. __
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Ford Escort 1300 Laser s-
drs. '85; Ford Orion 1600
Ghia '86; Mazda 626 GLX
2.0 '86; Ford Scorpio 2.0 CL
'87; Mazda 323 GLX '87;
Fiat 1050 CL '83; Toyota
Corolla 1300 DX '86; Opel
Kadett 1300 LS 5-drs. '85;
Renault 5 TL '83. Garantie,
financ, APK en inruil. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA, Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. Tel.
045-725806, na 18.00 uur
045-312059.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te k. FORD Fiesta RS voor
liefhebber bwj. '80. i.z.g.st.
Mazda 323 bwj. '81, caste
pr. ’2.500,-. i.z.g.st. Opel
Kadett bwj. '80 blauwmet.

’ 4.500,-. Opel Ascona Die-
sel bwj. '81 ’ 2.500,-. Spuit-
cab. merk Elpo afm. 6,25x
4,25x3.05m. Slechts enkele
jaren gebruikt. Te bevr.
Leeuwerikstr. 19, Sittard.
Tel. 04490-26002. ( b.g.g.
04490-15723).
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Seat
Malaga 1.5 GL '88. Seat
Malaga 1.5 GLX '88. Seat
Bestel '88. Subaru 1800 GL
'85 en '81. Subaru 1300 '86.
Talbot Solara 1.6 GLS '81.
Mazda 1300 '76. Mazda 323
'81 en '79. Lada 2105 GL
'82. Fiat 127 '80. Fiat Ritmo
D '80. Austin Allegro '78.
Sunbeam 1000 '79. Saab 99
'76. Toyota Corolla coupé
'79. Datsun 120 V '79. VW
Passat '81. Citroen Visa '79.
Subaru Justy SL '85. Fiat
Ritmo '79. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.
Te koop FIËSTA 13 S, '79, i.
z.g.st., APK; BMW 320 aut.,
APK. Tel. 04499-3398.
VW GOLF diesel i.z.g.st.
APK ’1.450,-; Opel Kadett
13S '80 APK. 04499-3398.
VW GOLF S '80 ’2.900,-;
Audi 100 5-cyl. '80 ’3.500,-
VW Golf D '79 ’3.900,-;
Renault GL '81 ’2.900,-;
Fiat Ritmo 85S '82 ’ 3.500,-
Honda Civic '81 ’3.400,-;
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Opel Kadett '78 ’ 1.750,-;
Taunus Stationcar '80
’1.500,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
045-311078.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett i.z.g.st. '80; Ford Siërra
1 8 L laser 5-drs. rookzilver-

met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g.st.,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; BMW 320 6
cyl., bruinmet. '78; Inr. gar.
financ. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016.
Honda Civic AUTOMATIC
bwj. '79, i.z.g.st. Konings-
weg 37, Kerkrade. Tel.
045-455432.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. oud IJZER 'en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.

Bedrijfswagens
Te k. MB 608 D '79, APK,
116.000 km, i.z.g.st., desk.
onderz. toegest., mr. cam-
per mog. Tel. 045-740413,
na 18.00 uur. 'BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

— jAuto onderdelen en accessoires: — . J

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service AutoSport, Schelsberg 175, H
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlate
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend"10.00- 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Bosal uitlaatpotten en pijpen,

montagedelen (gealuminiseerdji
2 jaar garantie, grote voorraden.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Sport velg. voor BMW 5,6 of
7-serie 7jxl4 en band. 205x
70x14 ’ 450,-. 045-316940.

Piccolo's in het Limb
Dagblad zijn groot in ISULTAAT! Bel: 045-719

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088-452501

Een PICCOLO in het
burgs Dagblad helpt ü
weg naar snel succes.
045-719966.

: ! 1
Motoren en scooters

Crossmotor KAWAZAKI XX
125 bwj. '87 v- en achter-
schijfrem. WP-Monoshok,
getuned, div. nw. onderd. vl.
ace. ’ 2.750,- Wolfhagen 16
Schinnen 04493-2967.

Te k. YAMAHA off the
250 CC, bwj. '82, pas g
viseerd, niet mee gecr<
tussen 16.00-18.00 uur
de Aks 23, Beek-Genhq

(Brom)fietsen
FACO uitlaat voor Vespa
Ciao nu ’ 65,-. Bromfiets-
specialist Math. Salden,
Limbricht.
YAMAHA Enduro te koop,
i.z.g.st. ’650,-. Kasteellaan
88, Hoensbroek na 15.00 u.

■_j

Te k. vespa CIAO, bwj.
vr.pr. ’375,-. Tel.
463932 vanaf 17.00 uur
Kinder OMAFIETS, mt.
Kinderfiets mt. 20.
045-250591. ]

Watersport/Surfen
KAJUITBOOT 5,5 m, 4 kooi-
en, Midzwaard, meervoudig
Regattawinnaar, m. trailer

’ 13.500,-. 04454-2577.

Te k. KAJUIT-ZEILJAjt
veel ace, i.g.st. ’ 25.0Ï
04450-1997.bgg na 18.ti

Vakantie en Rekreatie
In het >

Groene Hart van Zeeland
ligt recreatiepark "Stelleplas".

Wij verhuren bungalows; Stellehomes stacaravans; A
sen voor tourcaravans en tenten. Stelleweg 1 Heinki

zand. Tel. 01106-2260. j

Dagje vrij met
kroost erbij?
Huur niet duur een
auto bij Bastiaans

Heerlen. ledereen blij!
Tel. 045-724141.

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Inl:
Break-away.tel 033-618811

SPANJE Rosas aan \annuleringen v.a. 1-7 JVilla's/app. Inl. 033-618g
Te huur Inger CARAVM
Heimbach-Eifel. Tel. fl
721780 b.g.g. 316082. ;
Voor uw zomervakantie i
comfortabele en voorde
VAKANTIEWONINGEN
Vorarlberg en Tirol.
2-8 personen in boerde!1
chalet. Tel. 05910-2229J
SPANJE Tossa De Ma1
huur van een relatie lux
part. met zwembad nog
kele weken in juni. Tel.'
620222. I
BELGIË. Comfortabel 5j
te huur vanaf 10-5. '045-412992. I
OOSTENRIJK Maria-AK*
h. vak.woning va. ’3ls]
wk. 045-410353 's avond
Te huur ZOMERHUISJE
Yrseke (Zeeland)
’250,-. Tel. 01131-306JJ
' «"

Caravans/Kamperen tl—*\

Dethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
KIP grande luxe, 5 pers., in-
ruil klein, caravan mog.
Mauritspark 4, Geleen. Tel.
04490-54302.
Div. CARAVANS te koop
vanaf ’ 1.000,-. Mauritspark
4, Geleen. Tel. 04490-
-54302.

CARAVANS 1989. VO*
wagens: AlpenkreU R
Nieuwe kleurenkombirtf jjin grijs en bruin. Nog en] °modellen met voorjaar» e
ting tot ’455,-. CaraV 0
Burstner, Hobby, Kn*
Nog enkele overjarige 'dellen met extra kof»
Voortenten: Brans, Geip
Isabella, Trio, Walker ij,
yens onderhoud, repair
en remmentest. Cara* l\
Import Feyts, Hoofds'!I
84, Amstenrade. {*
04492-1860.
JAARSTALLING (afge 1^
ten) voor caravans, fs
e.d. te Sittard, ’ 150,- ff.
BTW. Tel. 04492-2601 A
Grote INTRODUC1 i
SHOW van André-J"1;l
vouwwagens, 1-2-3 oP *zet v.a. ’ 4.995,- nu D<* fvoor geheel Limburg H[(
Stassar Heisterberg ;<
Hoensbroek. JJ
Te k. plm. 8 lichtg. TC?'^CARAVANS o.a. Knaus, i,
Kip, Tabbert, 1.V.A., V<
sterland vanaf ’ 1.250,'. j
’8.750,-. Ook inkoop. !.
045-323178. J
Te k. 4 pers. CARAVAN' j
voort., goed onderh.

’ 2.400,-. ligging Karw
land/Schotsman. Tel. 0^
240759228.

Kontakten/Klubs _^

Babbelbox i
Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naaff

avontuurtje. 50 et./ p.m. *
06-320.330.02

Bobby's Gay Box j
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebD^50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar?
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (All*!

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m r

06-320.330.03 J
Warme dagen hete meisjes \

Tieners 320.323.10;
korte rokjes 50 et/min

Voor Piccolo's zie verder pagina 26



Oranje-zege in
draversinterland

Stuttgart lonkt
naar Winter

STUTTGART - Aron Winter
mag zich verheugen in de be-
langstelling van het door Arie
Haan getrainde Vfß Stuttgart.
Haan heeft voor de interland Ne-
derland-West Duitsland het eer-
ste contact gelegd met Winter.
„Mijn contract loopt af en ik heb
tot nu toe nog niets gehoord van
Ajax. Ik zou dolgraag in Amster-
dam willen blijven, maar sluit
niet uit dat ik volgend seizoen in
het buitenland actiefben", meld-
de de 22-jarige Winter. Aanvan-
kelijk had Stuttgart belangstel-
ling voor Gunnar Sauer, libero
van Werder Bremen. Haan twij-
felde echter aan de kwaliteiten
van Sauer.

a
Toshack tekent

MADRID - De Welshman John
Toshack wordt de opvolger van
Leo Beenhakker als trainer van
Real Madrid. Hij tekende giste-
ren in de Spaanse hoofdstad een
contract voor twee jaar.
Toshack, oud-spits van Liver-
pool, is bekend met het Spaanse
voetbal. Hij was vanaf het sei-
zoen '85/'B6 trainer van Real So-
ciedad. Volgens meldingen in de
Spaanse pers verdient Toshack
brj Real Madrid 750.000 gulden
per jaar.

Nieuwe opzet
Bundesliga

DÜSSELDORF - De Westduitse
voetbalwerkgevers hebben in
Düsseldorf voorstellen gedaan
de competitie-opzet het komen-
de seizoen te veranderen. Vanaf
het seizoen 1989-90 zullen de
thuis- en uitwedstrijden binnen
één week moeten worden ge-
speeld. Een zege wordt met twee
punten beloond. De winnaar
over beide duels krijgt een bo-
nuspunt. Net zoals bij Europa-
cupwedstrijden worden de resul-
taten van uit- en thuiswedstrij-
den bij elkaar opgeteld. Is het re-
sultaat na twee wedstrijden ge-
lijk, dan wordt het extra punt ge-
geven aan de ploeg die zich brj
het nemen van strafschoppen de
beste toont. Het Europacup-mo-
del werd door de managers en
bestuursleden van alle Bundesli-
ga-clubs, na een vier uur duren-
de vergadering, unaniem goed-
gekeurd.

Degryse:
Anderlecht

BRUSSEL - Mare Degryse van
Club Brugge^stapt over naar ri-
vaal Anderlecht. De 23-jarige
spits tekende een driejarig con-
tract bij de toekomstige club van
Aad de Mos. Beide clubs wilden
zich niet uitlaten over de hoogte
van de transfersom, maar met de"
overgang zou een bedrag van
ruim vijf miljoen gulden ge-
moeid zijn. Degryse is de tweede
grote aankoop van Anderlecht,
dat zich onlangs ook al versterk-
te met Mare van der Linden van
FC Antwerp.

Nuttige zege
van Tsjechen

PRAAG - Het Tsjechoslowaakse
elftal heeft in Praag Luxemburg
met 4-0 verslagen. Bij derust was
de stand 1-0. Het was een wed-
strijd uit groep 7 van de kwalifi-
caties voor de eindronde van het
wereldkampioenschap, die in
1990 in Italië wordt gehouden.

Stand groep 7:
België 4 2 2 0 6 4-2
Portugal 3 2 10 5 5-2
Tsjechoslowakije 4 2 115 7-2
Zwitserland 3 10 2 2 5-5
Luxemburg 4 0 0 4 0 1-11

Milan vraagt
Steaua kaartjes

MILAAN - AC Milan heeft
Steaua Boekarest gevraagd de
toegangskaartjes voor deEuropa
Cup I-finale, die in Roemenië
niet worden verkocht, ter be-
schikking te stellen van de Ita-
liaanse club. Sportdirecteur
Ariedo Braida zei dat zijn club
45.000 kaartjes heeft gekregen,
tegen 25.000 voor Steaua. De Ita-
liaan verwacht niet dat er ook
daadwerkelijk zoveel Roemeen-
se supporters naar Barcelona
zullen reizen. Daarentegen zou-
den er wel teminste 60.000 Ita-
liaanse supporters een kaartje
willen kopen.
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Maradona dreigt
met opstappen
Van onze sportredactie

NAPELS - Diego Maradona heeft
gedreigd Napoli aan het eind van
dit seizoen' te verlaten. Dat er na
Bologna-Napoli (1-1), waar de klei-
ne superster verstek moest laten
gaan, kritiek op hem zou losbar-
sten had hij wel verwacht. Maar dat

Dortmund in bekerfinale
Drie spelers uit
veld gestuurd

DORTMUND - In een tumultueuze,
harde werdstrijd heeft Borussia
Dortmund de finale bereikt in het
Westduitse bekertoernooi. De club
versloeg op eigen veld voor 50.000
toeschouwers in de halve eindstrijd
Vfß Stuttgart met 2-0. In het duel
kregen drie spelers rood en vier
geel. Zore gaf in de 29e minuut de
thuisclub de leiding. Zijn schot ca-
ramboleerde via een been van een
Stuttgart-verdediger achter doel-
man Immel. Een kwartier na derust
zorgde Mill voor 2-0. Voor de Stutt-
gart-spelers scoorde de spits nadat
hij een tegenstander weggeduwd
had. „Mill heeft dat doelpunt gesto-
len", verklaarde Arie Haan na af-
loop onomwonden.
De beslissing had de uitwerking
van een brandend lont in een kruit-
vat. Vier minuten later moesten
Kroth (Dortmund) en Gaudino
(Stuttgart) het veld ruimen. Kroth
gaf doelman Immel een schop, de
aanstormende Gaudino nam revan-
che. Vier minuten voor het einde
volgde Schröder het tweetal na be-
ledigingvan de scheidsrechter.

de voorzitter van de club Corrado
Ferlaino het niet publiekelijk voor
de Argentijn heeft opgenomen
doet hem pijn. „Hij komt steeds
verder van me af te staan", aldus
'Dieguito' in een televisie-uitzen-
ding van een commerciële zender
uit Napels, „en als je niet meer aan
mijn kant staat, dan kan ik beter
aan het eind van het seizoen weg-
gaan".

Rugpijn was dit keer de reden van
Diego's absentie. Nadat hij eerder
al tegen Lecce, Milan, Sampdoria,
Lazio Roma en Juventus moest af-
zeggen. ledere keer weer steken de
verhalen de kop op. Maradona
heeft geen zin, Maradona gaat te
veel stappen en deze keer klonk
het verhaal dat „Il Fenomeno" nog
geld tegoed zou hebben van zijn
werkgever die hem per jaar 1500
miljoen lire, tussen de 2 en 2,5 mil-
joen gulden zou betalen. „Maar
daar is niets van waar", aldus de
nummer tien. „Napoli is een grote
rijke club die zijn verplichtingen
altijd nakomt. Ik heb gewoon pijn
in mijn rug zoals ik dat eigenlijk al
mijn hele leven heb".

Het wachten is nu op Ferlaino die
openlijk zal moeten verklaren dat
de blessure van Maradona niet in
twijfel getrokken dient te worden
de clubarts van Napoli Acampora
had voor de wedstrijd tegen Bolog-
na al gezegd dat de spelmaker echt
geblesseerd was maar van een
persconferentie was gistermid-
dag) nog geen sprake. Wellicht om-
dat er vandaag toch geen kranten
in Italië verschijnen in verband
met een algemene staking.

Van onze sportredactie

Zege op Tulasne sterkt zelfvertrouwen Sittardenaar " Diego Maradona, op de
foto een van de weinig keren
in actie dit seizoen, voelt
zich in de steek gelaten door
de Napoli-voorzitter.

Tom Nijssen: nieuw
hoofdstuk op bijbaan

Rellen in
Algerije

ALGIERS - Verscheidene politie-
agenten zijn gewond geraakten een
twintigtal mensen gearresteerd na
ernstige supportersrellen bij een
voetbalwedstrijd tussen de plaatse-
lijke club Blida en Chlef, om het
kampioenschap van .Algerije in de
tweede divisie. Volgens bronnen in
Algiers braken de rellen pas uit na
de wedstrijd. Beide elftallen waren
niet verder gekomen dan 0-0. Sup-
porters van Blida wilden het veld
betreden, maar werden gehinderd
door ordedienst en politie. Die kon-
den een massale bestorming uitein-
delijk niet verhinderen.

EDE - Torn Nijssen werd na Paul Dogger de tweede Nederlan-der, die de tweede ronde haalde. De Limburger moest er opeen bijbaan hard voor werken. Pas na twee uur en veertig mi-nuten zwichtte de Fransman Thierry Tulasne met 7-6 (8-6), 4-6,3-6. Een pittig karwei dat de Sittardenaar echter geen windeie-ren legde. Nijssen verdiende met het bereiken van de tweederonde dertienduizend gulden:

Orse zege oda JC 2
IPSENDAAL -Roda JC 2 behaal-
£ Roosendaal tegen RBC 2 een
I*l-6 zege. In dit sportieve duel
/Roda te sterk voor RBC. Het
IJpwerk stond een zege met dub-
]e cijfers in de weg. Score: 14.
APpel 0-1, 44. Van Der Linden 0-2
Aö0.,55. en 70. Dooper 05, 75.
r DerLinden 0-6 (strafschop), 80.
(f °e Eijkel 1-6.

ortuna 2
fjDHOVEN - In een aantrekkelij-
-6l wedstrijd kreeg Fortuna Sittard
Jl?en Eindhoven 2 gezienhet spel-
T/d. te weinig. In de eerste helft
JWineerden de Sittardenaren
ï*r konden geen afstand nemen.
rm w*ssel waren de rollen omge-
h l.

en behaalde Eindhoven een
1 kkige zege door het benutten
T een strafschop. Score: 13. John
lassen 0-1, 42. Marcel Seijkensf Rust. 70. Marcel Verhoeven 2-1
pschop).
VV2
Ij^STRICHT - Reza Uitman be-
t.Bae MVV 2 in de strijd tegen
(:!" 2 de volle winst door een hat-
A Voor zijn rekening te nemen.
A eerste helft waren beide ploe-
yAë aan elkaar gewaagd en kon
I V een 1-0 voorsprong nmen. Na
Aervatting overwegend sterker
jl 2 dat een verdiende 4-0 zege
Aaide. Score: 19. Reza Uitman

Kust. 64. Reza Uitman 2-0, 73.
g*a Uitman 3-0, 74. M. Duchateau

reserve divisie c
i 4c'ïAn 2-Fort. Sittard 2 2-1lV|Vv2-NEC2 5-0
;,!*<A~'KC2 4-0
*n .f-Roda JC 2 1-6Vv"°sch 2-Willem II 2 4-0A ''"Helmond Sp. 2 3-1

»CSV p 23 15 5 335 53-25I \q% 23 15 4 434 46-17'iIA „ 23 13 7 333 48-27
I°<lai^12 23 13 3 729 34-28:] it,HA 2 21 12 2 7 26 44-313KAVen2 23 9 5 923 37-45
fj 'en ft 24 9 4 11 22 38-39SorA°feh 2 24 8 5 11 21 41-45
]fVy , ttard 2 22 7 6 920 29-33
CC o 23 8 2 13 18 41 -56
Ao-„ o 24 7 2 15 16 42-19

,öc p d SP- 2 23 6 314 15 38-55\ 22 2 2 18 6 20-61

'*da t^e 11 mei 19.30 uur:
"MAV 2-psv 2IVv,'N 2-RBC 2VvAWUlem il2j,. Eindhoven 2

'°dadi£ W mei 19.30uur:, QaJC2-NAC2

eerste divisie

De twee Nederlandse zeges werden
behaald door Arnold Mollema (met
de vierjarige Carisma Darby) enRo-
nald van Stam, die op de sulky ach-
ter de zevenjarige Zeeboy Z zat.
Hennie Grift eindigde, achter Van
Stam, met zijn Zeus Boekelte als
tweede in de draverij voor de oude-
re paarden.

HEERLEN - De drafinterland Ne-
derland-België,verreden op de draf-
baan van Hilversum, is gewonnen
door de Oranje-pikeurs. Toch ein-
digde in de vier draverijen twee
keer een Belg als winnaar. Bij de
driejarigen zegevierde de combina-
tie Lannoo/Diego Torpedo; de vijf-
jarigeBaron Darby (Verbeeck) was,
zoals door iedereen verwacht, testerk voor Bastien d'Almere (Ge-
rard van Eykelenborg, tweede), Be-
kila Ludwig (Hans Bot, derde) en
Brigitte G (Wim Velis).

Nijssen, die sinds zijn samenwer-
king met de Australische coachBar-
ry Phillips-Moore „fitter en met
meer zelfvertrouwen en overleg" op
de baan zegt te staan, moet het nu
vanavond in de laatste partij opne-

Bollegraf
uitgeschakeld

men tegen de als vierde geplaatste
Andres Gomez. „Met hem weet je
het nooit. Of hij speelt geweldig, of
hij loopt te prutsen. Ik hoop maar
op dat laatste". De Australische
coach van de Limburger meent dat:
„Torn veel mogelijkheden heeft. Ik
zie hem in detoekomst nog een aar-
dig stukje klimmen op de ladder.
Belangrijk is, dat hij in zichzelfblijft
geloven. Nijssen met zelfvertrou-
wen isvoor iedereeneen gevaarlijke
tegenstander", aldus Phillips-
Moore, die door een versleten heup
steeds moeilijker uit de voeten
komt.

„Op de trainingen merk je daar wei-
nig van", zegt Nijssen. „Zijn groot-
ste verdienste tot nu toe is geweest,
dat hij mij meer vertrouwen heeft
gegeven. Ik sta nu met een plan op
de baan en speel niet meer zo luk-
raak. Het was mijn derde partij dit
jaar op gravel en het gevoel begint
weer een beetje te komen. Tegen
Gomez wordt het alles of niets.

Thierry Tulasne bewaart in Ede
slechte herinneringen aan de Ne-
derlanders. Vorig jaarverloor hij in
de eerste ronde van Dogger. Jose-
Luis Clerc bereikte als eerste speler
de kwartfinales. De 30-jarige Argen-
tijn, diena vier jaarafwezigheid zijn
rentree maakt, had geen enkele
moeite met zijn opponent Amos
Mansdorf.

PARIJS - Henri Leconte heeft zich,
na het toernooi van Hamburg, ook
moeten afmelden voor de tennis-
toernooien van Roland Garros en
Wimbledon. De door Leconte ge-
raadpleegde chirurg Pierre Sagnet
constateerde bij de Franse speler
een hernia, die een operatie noodza-kelijk maakt. In 1987 werd Leconte
voor dezelfde blessure door Sagnet
behandeld.

ROME - Manon Bollegraf is in de
eerste ronde van het tennistoernooi
in Rome uitgeschakeld door de
Amerikaanse Terry Phelps. De Ne-
derlandse verloor in twee sets: 4-6
en 4-6. Phelps was als vijftiende ge-
rangschikt.
Hj^MBURG - Titelverdediger Kent
Carlsson uit Zweden is in de eerste
ronde van het 692.000 dollar tennis-
toernooi van Hamburg uitgescha-
keld. De als vierde geplaatste
Zweed verloor in drie sets van Go-
ran Ivanisevic uit Joegoslavië (5-7,
6-4, 1-6). Ook André Chesnokov,
28ste op de wereldranglijst, haalde
de tweede ronde niet. Chesnokov,
zondag nog winnaar in München,
was in twee sets de mindere van de
Zweed Jan Gunnarsson (4-6, 4-6).

" Torn Nijssen, via de backhand voorbij Thierry Tulasne

De als vijfde geplaatste Israëliër
maakte geen moment de indruk
met enige ambities naar deVeluwe
te zijn gekomen. Na ruim een uur
stond hij weer aan de kant: 1-6, 2-6.
Clerc speelt in de kwartfinales te-
gen de winnaarvan de partij tussen
John McEnroe en Paul Dogger, die
donderdag wordt gespeeld.

Heerenveen-Cambuur 4-0
Stand
Vitesse 32 19 8 5 46 49-18
NEC 33 20 6 7 46 68-35
Den Haag 32 19 7 6 45 71-34
Excelsior 32 19 6 7 44 58-33
Heerenveen 33 19 5 9 43 66-41
AZ 32 16 8 8 40 69-40
NAC 32 14 10 8 38 55-44
SVV 32 14 7 11 35 48-48
Graafschap 32 13 7 12 33 44-47
Cambuur 33 13 6 14 32 47-53
GAEagles 32 12 7 13 31 45-41
Heracles 32 11 9 12 31 45-54
Eindhoven 33 11 6 16 28 42-47
DS'79 32 11 4 17 26 51-57
Telstar 32 9 6 17 24 45-62
Helmond S. 33 5 12 16 22 35-63
RBC 32 6 7 19 19 29-56
Emmen 32 7 2 23 16 32-85
Wageningen 33 5 5 23 15 37-78

NEC, GA Eagles en Heerenveen periode-
kampioenen

Van onze sportredactie

FC Twente houdt
Huistra aan contract Programma: vanaf 13.00 uur: Rostagno

/winnaar Lundgren-Evernden, Edberg - Pa
loheimo. vanaf 19.00uur: Schapers - Jarryd
Nijssen - Gomez.

Uitslagen eerste ronde: Nijssen (Ned) - Tu-
lasne (Fra) 6-7 (6-8), 6-4,6-3; Schapers (Ned) -Lozano (Mcx) 6-0, 6-4, Paloheimo (Fin) -Smid (Tsj) 7-6 (7-5), 7-6 (7-4). Tweede ronde:
Clerc (Arg) - Mansdorf (Isr/5) 6-1, 6-2. De la
Pena (Arg) - Woodforde (Aus/7) 6-1, 6-4.

Hans Kraay moet
stap terug doen

Problemen bij Feyenoord escaleren
ROTTERDAM - Het is de
vraag of Hans Kraay volgend
seizoen nog direkteurblijftvan
Feyenoord. Kraay heeft giste-
ren tot twee maal toe zijn ont-
slag ingediend bij het stich-
tingsbestuur van Feyenoord.
Beide keren is dat na overleg
met de leiding van de Rotter-
damse club weer ingetrokken.

Miniware/HBC
dicht bij stunt

hij vanaf heden niet meer de
zeggenschap heeft over het
aan- en verkoopbeleid van
Feyenoord. Als men er op kor-
te termijn in slaagt Rinus Mi-
chels aan te trekken als tech-
nisch direkteur, zal deze ver-
antwoordelijkworden voor het
gehele technische apparaat én
transferzaken.
De stap terug, dieKraay moet
doen, betekent tevens dat de
komst van Willem van Hane-
gem definitief niet doorgaat.
De Kromme had afgelopen
weekend opnieuw een gesprek
met Feyenoord. Hij zegt een
nieuwe toezegging van Kraay
te hebben gekregen. Op advies
van Van Hanegem was Hans
Kraay dit weekeinde ook in de
Galgenwaard om Eric Willaarts
en Robbie Alflen te bekijken.

Wat Hans Kraay ertoe heeft be-
wogen opzijn plaats te blijven,
is nog nietduidelijk.Nu hij on-
danks alle commotie heeft be-
sloten aan te blijven als direk-
teur, betekent dat niet dat er
niets voor hem verandert. Hans
Kraay is duidelijk gemaakt dat

Hoewel alle partijen gisteren
moeite deden om niets naar
buiten te laten uitlekkenen be-
weerden dat er van een crisis
geen sprake was, werd de actie
van Hans Kraay wel degelijk
op hoog niveau nog dezelfde
dag besproken.

Het feit dat Feyenoords direk-
teur, die amper een jaar in de
Kuip werkzaam is, heeft voor-
gesteld op te stappen laat aan
duidelijkheid niets te wensen
over. De interne problemen bij
Feyenoord zijn geëscaleerd en
dreigen grote gevolgen te heb-
ben voor de zeer nabije toe-
komst van de club.

speler"?

Pieter Huistra is knap teleurgesteld
over het afbreken van de onderhan-
delingen, maar legt zich nog lang
niet neer bij een langer verblijf in
het Diekmanstadion. „Ik ga er nog
steeds vanuit dat ik het volgende
seizoen gewoonin Eindhoven speel.
Ofik FC Twente iets kwalijk neem?
Neen, want daar is het nog veel te
vroeg voor. De overgang is volgens
mij nog lang niet van de baan. Als
spelerheb ik ook nogwel iets te ver-
tellen. Wat heeft FC Twente nu bij-
voorbeeld aan een teleurgestelde

Ivan onze sportredactie

Jlefp
CHEDE - FC Twente-speler

aar p Huistra gaat definitief niet
iecli k De Enschedese eredivi-
anhi „Wees gisteravond de laatste
ole'ecllnS van PSV van de hand.
er «■ lnterim-manager Jan Kas-
erho ë et slechts om een geringe

«PuF" "En daar konden wij
) aa ent niet mee akkoord gaan".
A ]tP heeft PSV-manager Ploegs-
Sen iien weten de onderhandelin-ais geëindigd te beschouwen.

On
An wan alen, de zaakwaarnemer
' ♦Ulstra* sPreekt van een grote
/Tw .tussen vraag en aanbod. „FC
tra jlA^'l dl"ie miljoen voor Huis-

An wilde niet verder gaan
anderhalf miljoen". Twente

maakt nu gebruik van de eenzijdige
optie die het op Huistra heeft. Aan
het eind van deze middag praten
beide partijen over de voorwaarden
van de optie.

HEYTHUYSËN - Limburg heeft
ook volgend seizoen geen vertegen-
woodiger in de eredivisie van het
herenvolleybal. Miniware/HBC uit
Heythuysen verloor gisteravond
ook de tweede promotie/degradatie-
wedstrijd. Eredivisionist Brevok
was in Heythuysen net te sterk: 2-3
(4-15, 15-7, 7-15, 15-11, 12-15). De
eredivisie was vooraf al vrijwel een
onmogelrjke zaak. Daarvoor was
een 3-0 winst noodzakelijk.
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Kontakten/Klubs

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
Ben jij in v00r.... n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01
Privéhuis Michelle:

Bij ons leren alle
vogeltjes fluiten!!.

Leuke dames aanwezig.
045-228481/045-229680

06 lijnen
Diana de Koning...o6-32032150

Buurman-buurvrouw... 06-32033080
José en Sandra...o6-32032551

SM Varia...o6-32032570
Sex Contact C1ub...06-32032105

Vakantiesex.. .06-32032553
06 Box Bedroom 8edr00m...06-32032449

06 Box Sexy Fun 80x...06-32032448
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
Het vertrouwde plekje

Riversideclub
E-9 afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak,

100 meter voorbij camping Maasterp, ook geschikt voor
zakenrelaties, creditcard accepted. Geopend van

maandag Lm vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.
Tel. 04755-1854.

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.

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
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.

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

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

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

live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert
BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m;
06-320.330.70

1
sweet-lips

50 et/min 0 sex

320.320.50
De nationale

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

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

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

Vera. privé. Tel. 04754-85818.

De meisjes van
Diana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

320.320.24.
Nieuw Noenda

en assistente, ook SM en
slavin. Ook zaterdag.

04492-5605.- 06-320.321.03 "
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

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

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

04950-42966.
In de

St. Tropez
daar maak je het mee!!

ledere dag, dus ook op zon-
dag geopend v. 21-5 u.

Putstr. 40, Sittard.

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
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.
Ik ben 23 jaar, vlot, modern,
spijkerbroekdragend, houdt
van wandelen, theater, mu-
ziek en sex!! Wie houdt daar
ook van? Bel ook 'ns

Box
06-320.325.43 - 50 et p/m

Ik bel bijna ieder uur!!

De Potlood-
venterbox

gewoon om potloden
te venten!!

06-320.325.31 - 50 Ct p/m
Maak 'ns een afspraak!
Bestel 'ns een potlood!!

XX Tuk XX
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD 06

320.323.63
50 c.p.m.

Het doet er niet toe wat je
doet, de meisjes die de

alles is
lekkerbox

bellen zijn overal voor in!!
06-320.325.13 - 50 Ct p/m

Bel nu en geniet!!

"Ik kom direkt! OK??"

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!
50cpm S.E.X.-afspreek-lijn!

06-320.320.55
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

De Spuitlijn
06-320.325.12

voor hoge prestaties en zeer
veel brandstofverbruik,

50 et p/m
Weet je dat ik jou een kanjer

vindt, fluisterde hij in mijn
oor terwijl hij zachtjes op

mijn oorlelletje beet!!
't Stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 Ct p/m

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

’ 100,- all in.
06521-27896

Videoclub
va. ’20,-. Kijkotheek, leuke
meisjes aanw. Tel. 045-
-718067.
Zoekt u een beetje vertier?

Kom dan naar hier!
Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graagmet veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

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

West. Tel. 045-412762.
Groene blaadjes vind je bij
callcuttaü 06-320.320.13 -50 cpm. Voor als jevan

jong
houdt!!
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)
Ik dacht, wat gaat ie nou

doen, toen hij zn
gereedschap liet zien!!
06-320.325.33 - 50 cpm

De Beurtlijn
Live sexgesprekkenü Op de

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

15 ct/18sec.

Club-Doma-SM
Clubavond, hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Slavin Titia 50 c/pm

Inwijding
Jiva's oosterse sexlessen
06-320.323.51

verhoog je genot 50 c/pm
Is elke Nederlander een

Viezerik?
oordeel zelf 06-320.323.55.

lets bekennen? bel onze
tape! 010-4297085.

In 't oerwoud laten mannen
zich

besnijden
wat zullen vrouwen doen?
En hoelang? Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 cpm

Bel nombre hombre voor de
voortrekkersrol
06-320.320.23 - 50 cpm.

Hetro hardsex
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 t/m 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

adres.
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 cfp/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)

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

Blonde-Sexy
ster. Nieuw v.a. 10 u. Tel.

045-721759 ook za. en zo.
Escort Service Sexy
045-459597

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

Bij ons geen bandjes maar
live!! Probeer een afspraak

te versieren bij de
Blotebox

06-320.325.14-50 cpm
soms chaotisch maar wel

effectief.
Peer, is stroik daar?

CommusexM Sexintellectü
Verboden te beien voor

intelligente menssen en/of
dommerikken!!

puro vlegmasex
voor viroklanten

06-320.322.77 - 50 cpm

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur. Pri-

vé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

2e Pinksterdag open
Nieuwe meisjes aanw. zat.
en zond. 14-24 uur ma t/m

vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

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

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
tenrtishal.

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

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.
Charm. vr. L. benen, vol

slank ontvangt
privé

van 12-20 uur
Tel. 04406-41916.

Angelique
privé van 11.00 tot 18.00 u.

Tel. 043-633204.
Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ....?

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
50 et p/m

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

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

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

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

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

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

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

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

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

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

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
321.08 ... Man belt Man

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

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

321.02 .. Spaan/Vermeegen

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

Nieuw Privé
Bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

Club RUSTICA. Hoge ver-
diensten voor nog twee leu-
ke meisjes, v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-west. Tel. 045-
-412762.
I

(Huis)dieren
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11ATel. 04459-1237.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. jonge HENNEN met
hele snavel. Moonen, Einig-
hauserweg 4a, Guttecoven.
04490-24401.

Goed tehuis gezocht voor
ongecoup. DOBERMANN,
reu. Tel. 04490-17185.
Te koop nest HEIDEWACH-
TELS. Tel. 04743-2303.
Te k. weg. omst. DWERG-
POEDELTJES teefje wit 5
mnd. oud met stamb. 045-
-712658.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.— i

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

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

Eiken TUINHOUT: Planken
15 x 2 ’ 3,- p.m.; Kepers 7 x
7 ’ 5,- p.m. enz.; Eiken per-
gola's, bielzen, balken enz.
Alles evt. geïmpregn. Hout-
zagerij Windels, Bouwberg
Brunssum. 045-270585.
1e kwaliteit GRASZODEN.
Tuincentrum Houben-Dols,
Stationstr.37, Schinnen. Tel.
04493-1261.

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

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
Onverwoestb. betonnen
BARBECEAU'S, ook te gebr
als tuintafel met unieke
draairooster. Traptreden,
trappen, keerwand., bloem-
bakken voor in huis en tuin.
Gobuton BV Einderstr. 13,
Schinveld. Tel. 045-252570.

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-412847,

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht Mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

ELDORADO Spaubeek.
04493-4193. Elke woens-
dag Bal zum Einsamen Her-
zen met Orkest; 10 mei
Bonjour.
Goed uitziende weduwe, 52
jaar, z.k.m. leuke MAN v.
50-57 jaar v. ser. rel. Tel.
met foto br.o.nr. B-0741,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
VROUW 61 jr. met rijbewijs
zoekt dito partner. Br.o.nr.
B-0742, Limburgs dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
HEER 39 jr, ongeh., 1.73, z.
s.k.m. charmante vrouw Br.
m.f.o.nr. B-0743, LD, Postb.
3100, 6401 DP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST".
Huwelijk-relatieburo. Info.
045-210627
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

" Mode Totaal
!—j—: _____

Groothandel
Sportkleding

biedt aan: Trilobal, crinkel -en joggingspakkenpolo's en
smiley T-shirts. Bel Rotter-

dam 010-4662759.
Tel. 04490-79764.

Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.

STOFFENPALET: opening i
koopjesmarkt actuele stof-
fen nu voor ’lO,- ’ 12,- en .
’15,-. Emmaplein 4 (t.o.
Pancratiuskerk) Heerlen; i
Gr. Gerardsstr. 29 (t.o. V &
D) Roermond; St. Amors-
plein 16 Maastricht; v. Ber-
lostr. 30 Weert.
BRUIDSJURK model Sissy
met toebehoren, mt. 38-40,
zeer mooi, pr. ’ 800,-. Tel.
045-717276.

I Gaan we zelf elke I
I avond een I
i hotelletje zoeken? I
. ! ! 'Bel de Vakman

Verstopte afvoer of riolering

11.11.0.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Ron Lenten 045-320007

Voor levering en/of montage van: orig. HEROAL rolluiken,
garagepoorten, knikarmzonneschermen voor uw terras,
vertikale lamelgordijnen van stof, pvc of alum. TROCAL
kunststofkozijnen & deuren (leverbaar in 6 verschillende

kleuren), pvc dakgootbekleding, alle binnen en buitenzon-
wering. Spec. voor de d.h.z. LAMETT de ijzersterke vloer
uit Zweden’ 73,00 m2. Alle offertes gratis en vrijblijvend.

Hoogstr. 45, LANDGRAAF, (ook 's avonds tuss.l9 en 21u)
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.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
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.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geieen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

j Ofboeken we bij I
| de ANWB. |

U wilt graag met de auto opvakantie maar niet elke n
avond in hetzelfde hotelletjeslapen?Dat kan; de ANWB heeft
voor uwrondreis de hotels al geboekt. Dat is alvast een zorg
minder. Boek uw vakantie bij de ANWB. U

I Aanbevolen bestemmingen van Vrij Uit
■ (Europa Exclusief): ■

MIDDENEN ZUID HONGARIJE, , - *»-
-8 dagen, prijs: p.p. vanaf T. 4U/f~

JURAEN ZWITSERSE MEREN, , qqo
13 dagen, prijs: p.p vanaf T. «fuDf~

LOIRE-DORDOGNE-PYRENEEËN
I ENAUVERGNE. * 11/1/1 1■ 19 dagen, prijs: p.p. vanaf T. 1 1t4," ■

Uw dichtstbijzijndeANWB reisbureau:
Heerlen, Honigmanstraat 100,045-717833

I Maastricht, Koningsplein 60.043-620666 I

Wonen Totaal

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’6,95. Gratis
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
mogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).

2 x in Heerlen

Unieke Inruilaktie!
voor a.s. keukenkopers

Bij aankoop van een kwaliteits-aanbouwkeuken van
Vossen-Keukens kunt u uw overkomplete vrijstaande

apparatuur of uw oude keuken inruilen. Wij betalen hier-
voor de hoogst mogelijke prijs!

VOSSEN DE ERKENDE KEUKENSPECIALIST
DOET WAT VOOR ZIJN KLANTEN

60 JAAR TEVREDEN KOPERS

(^t\\ /7^ Lid A.N.V.K.

\_y Keukens
Showroom: DESIGN-KEUKENS, Glaspaleis-Kerkplein
Heerlen. Tel. 045-717555. Showroom: eiken keukens,

Eikenerweg 77 Heerlen.

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt

Uw EXCLUSIV adviseur:
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen.
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

Te k. ENERGIE-zuinige Pe-
troleumkachel. Tel. 045-
-256564.
IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-
-elec.forn. ’ 225,-; camp.
koelk. ’150,-. 045-725595.

Keukens
Tegen zéér lage prijzen

Showroomkeukens uit fail 1
lissementen, inruilkeukens

en losse kasten.
Keuken Trade

Mark
Nieuwstr.2s, Hoensbroek
(naast Tomzon-keukens)

Tel. 045-211889.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. eiken kast, EETHOEK,
slaapk z. kast. alles 1/2 jr.
oud. Tel. 045-229851 na
17.00 uur.
Oude Grenen COMMODE

’ 95,-, oude 2-deurs grenen
kleerkast ’175,-. Hoofd-
str.37B, H'broek na 17.00u.

KOOPJES te k. keuken kast
antiek, eiken tv kast en hal
kast nieuw p.st. ’ 250,-. Tel.
045-720350.
Z.g.a.n. BANKSTEL 2-3 zits,
grijs/blauw, ’ 600,-. Tel.
045-721268.

Te k. eiken WANDMEUBEL
3m breed, vol eiken, zeer
mooi 045-423252.

BANKSTEL ’225,-; eik. I
eeth. ’375,-; slaapk. wit I
’375,-; ant.kast ’350,-. I
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Radio e.d.
Te k. Akai CASS.DECK top-
line serie m. 3koppen, DBX,
Dolby B en C. mod. GXB, pr.
’750,-, nw.pr. ’1.695,-, 3
mnd. oud. 04493-4184.

Zonnebanken/Zonnehemels
—_.i.. ii ..in il i n i 1... ii in... Hm A - ■

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzen v.a.
’798,-, ’899,-, ’ 999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Computers
Te k. COMMODORE 64 met
toebehoren, z.g.a.n. Tel.
045-257626.

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

TV/Vldeo
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. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
10 jaar F. Meyer. GE-
BRUIKTE VHS videoree.
’425,-; kleur TV 67 cm, te-
letekst, afst. bedien. 99 kan.
’595,-; KTV 12 program-
ma's ’ 129,-, ’ 145,-,
’198,-, ’249,-. Verzetstr.
15, Heerlen. Tel. 417651.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. WASMACHINE i.z.g.
st. Tel. 045-416575.
Te.«koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
BOENMACHINE te koop,
prijs ’ 150,-. Tel. 045-
-218310.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

W__—._ n-__- r -j 000 O
~,„,,„ — ___

£>__ —aóa —o— \J

-IMiÜi—l
Nieuw!!!

Roland W 30
Midi Workstation multi sequenser, sampler en master

keyboard in één instrument. Prijs ’ 5.580,-. 5 jaargarantie.
Verkrijgbaar bij: Hoofddealer: Muziekhuis Guus Arons bv,

Honigmanstraat 5-7-9 Heerlen. Tel: 045-717155.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Te k. JUKEBOX Rock-Ola, j
bwj. 50er jaren, i.z.g.st. Itter-
beek 6, Geleen.
Te koop Yamaha KEY-
BOARD PSR 60. Tel. 045- |
418048.

Kunst en Antiek -Poppenbeurs I
15 mei in Centrum COCARDE Odapark Valkenburg.
Antieke- en handgem. POPPEN, oud speelgoed en

poppendokter enz, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Te k. antieke SLAAPKA-
MER compleet en antieke
hoekkast 04492-1211.

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

Braderieën/Markten
Pinstermaandag

Luikse Markt Linne
10.00-18.00 uur. Met diverse attracties. Inl. 045-213386.

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd: LEREN-
BANKSTEL. Tel. 045-
-221964.
Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastr.
80A Heerlen, 045-714666.
INBOEDELS, meubels etc.
etc. 045-219704.
Te k. gevr. KLUIS scharnie-
ren binnenk. min. uitw. afm.
50x45x50 cm, geen inbouw
tel. 045-451591 na 18 uur.

Wij kopen GOUD, zilver,
brilj. enz. tegen contant
geld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666.

Hoogste pr. voor alle MUN-
TEN, Postzegels en goud,
Stamps en coins. Kasteelln
102, Heerlen (meezenbr.).

Wij kopen kleuren-tv's va.
16 kan., VIDEO'S, VHS ook
defecte, en stereotorens.
04406-12875.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, tel. 04406-41001.

ledere dag "Happy Hour" van 12.00 tot 14.00 uur.
Behalve zaterdag en zondag.

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.
HYPNOSE als hulpmiddel
bij het aanpakken van uw
problemen of klachten.
Praktijk voor Toegepaste
Hypnose Maastricht. Tel.
043-255068.
Te k. compleet ingerichte
FRITUREWAGEN zeer ge-
schikt voor markten en bra-
deriën etc. 04493-4283.
Te k. 2 KOELVITRINES, 1
schrapmachine, 2 uitstalrek-
ken, 1 verw. kaassnijmes, 1
groenterek, 2 weegschalen.
04490-40806 na 18 u.
Te koop KOZIJNENRAAM
met glas Mirand, 1.90x1.90.
Tel. 045-455168.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel 045-719966.

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

ceef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun Is
onmisbaar.

AstmaFond*
Giro

55055
KOLLEKTEB-14MÊ
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er beter jj
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Jaarlijksworden4o."^ ||
Nederlanders getrofl"
dooreenhartinfarct en ""eens 20.000 door een bH *
seninfarct (beroerte). t

In ziekenhuizen, re v [f
lidatiecentra en op vele *"".
dere plaatsen wordt h*r?
gewerktom ditonvoorst'l
bare aantal van óO-O^c
slachtoffers terug te óf&^
gen. j

Al ditwerk isgebase«r c
op wetenschappelijk ° c
derzoek. Het bezuinigii*.
beleid van de overh*
biedt voor dat ondei-o*^»
echter, steeds minderru>^ (

te. Uw gift zorgt ervoor*
dit levensreddende *er j
kan doorgaan. (

Geef aan de collecte .
of stort uw bijdrage op V

ro 300 of bankrekeni** J

70.70.70.600.
Hartelijk dank. jl
LAAT UW HART SPREKE
\l^wnerden van dehartsüchlinfl A



pENÈVE - Een kleine twee we-Ren voor de start van de Giro be-

„In wezen hebben we ons lot in
eigen hand, al is de uitgangsposi-
tie van USS natuurlijk stukken

staat nog een kleine mogelijk-
heid tot klassebehoud overeind,
zij het dat men niet meer dan in
totaal twintig tegenpunten incas-
seert. Daar zullen we ons tegen moeten

wapenen," aldus de Heerlense
trainer, die met een volledige se-
lectie kan aantreden.

Machtsgreep in Vuelta kwam eerder dan verwacht

Pedro Delgado plaatst
beslissende coupe De tweede man van het lOC ver-

klaarde, dat de onderzoeken bij de
wereldkampioenschappen atletiek
in 1983 geen enkel positief resultaat
hadden opgeleverd. „Een zeer onge-

Voor de Canadese parlementaire
onderzoekscommissie, die is inge-
steld nadat Ben Johnson zijn gou-
den medaille op de sprint in Seoel
had moeten inleveren wegens do-
ping, verklaarde Pound dat de
lAAF regels voor het uitvoeren van
dopingonderzoeken als een beledi-
ging ziet.

TORONTO - Richard Pound, vice-
voorzitter van het Internationale
Olympische Comité, heeft in Toron-
to debeschuldigende vinger naar de
lAAF uitgestoken. Volgens Pound
zou de InternationaleAmateur Atle-
tiek Federatie (lAAF) bij de wereld-
titelstrijd in Rome, twee jaar gele-
den, bewust onderzoeken naar be-
paalde verboden middelen hebben
verboden.

Van collega's hadPound vernomen,
dat de lAAF bij de wedstrijden in
1987 enkele positieve tests heeft
verzwegen. Ook werd er, volgens
hem, slechts gecontroleerd op het
gebruik van een klein aantal verbo-
den middelen. „Veel internationale
sportbonden hebben dopingcontro-
les slechts geaccepteerd om het lOC
in slaap te sussen", meende Pound,
een Canadese advocaat.
„Het Internationaal Olympisch Co-
mité behandelt een positief bevon-
den Olympisch kampioen op dezelf-
de manier als een andere betrapte
sporter", zei Pound, waarmee hij
verwees naar de beslissing Johnson
zijn gouden medaillevan Seoel af te
nemen.

loofwaardig gegeven", meende hy.
Dat was ook de reden dat het lOC
besloot enkele doping-experts naar
het evenement in Rome te sturen.
Twee weken voor aanvang van de
wedstrijden kregen ze echter te ho-
ren, dat hun medewerking niet op
prijs werd gesteld. Officials van de
lAAF namen de controle over. In
Rome werd slechts één overtreding
van het dopingreglement geregis-
treerd.

Van onze sportredactie

SANTONA- Eerder dan verwacht heeft Pedro Delgado het lei-
derstricot in de Vuelta om de schouders getrokken. De zestien-
de etappe, met twee zware beklimmingen, vormde het toneel
voor de machtsgreep, die pas voor zaterdag in de individuele
tijdrit op het programma stond. De vreugde bij Delgado stak
schril afbij het verdriet van Erwin Nijboer. De meesterknecht
van Matthieu Hermans was betrokken bij een vroege vluchtpo-
ging. Een valpartij op de laatste helling en een lekke band bij
de hergroepering van de kopgroep maakte hem kansloos voor
de ritwinst, die bij de Westduitser Peter Hilse belandde.

JjNCHESTER - Gertjan Theu-=>se behaalde in de vierde etap-
Van de Trump-tour zijn eerste;Aoensoverwinning. Vander-

tw werd op dertig secondenweede en de Amerikaan Phin-
de^i d?rde- Theunisse maakte
ach U'l van een kopgroep van
v 0 Ujen man. Vier kilometer
<Ar net einde ging Theunisse open steile klim aan de haal.

Vanderaerden
ijARRISBURG - De derde etap-
rvVan de Trumptour in de Ver--Isu Staten heeft het tweede
PnC<A voor de ploeg van Peterost opgeleverd. Na Henk Lub-a_r^lng zegevierde Eric Vander-

A fielg was na 192 kilometer. or harde en koude wind vanJA'igh Valley door Perinsylva-
A naar Harrisburg de snelste in
str

massasprint. Op de eind-
fAeP had Vanderaerden een
§ s. engte voorsprong op de

t m Yjatseslav Jekimov. De
de?r-? ag"ottoLauritzen behield
sr.iv? ng mdc algemene rang-
c°iKking.

Vredeskoers
rnoi ~ I-)e Poolse amateur Mi-
eu SPruch heeft de tweede

:|ADPe van de Vredeskoers ge-

'dennen- Spruch zegevierde na
(ty nt over 140 kilometer van

'sASchau naar Lodz in een mas-
iAPnnt. De leidertrui bleef in

*«" van deRus Abdoesjaparov.
theunisse

) j lts?ag: 1. Breukink (Ned) 6600 meter in
il (lAnuten en 41 seconden, 2. Maassen
Il jea) op zeven seconden, 3. Veggerby
6 niAA-C i Rom'r-ger (Zwi) z.t., 5. Fig-non (Fra) 0.09, 6. Steiger (Zwi) 0.10, 7.

£iutz (Zwi) 0.11, 8. Gölz (BRD) z.t., 9.rensec (Fra) 0.12, 10. Bugno (Ita) 0.13.

ANTWERPEN - Etienne de Wil-, Js in hoger beroep vrijgespro-
ken van gebruik van dope. De

eigisch kampioen werd eindor>g jaar veroordeeld tot eeni Aa
t
nd voorwaardelijk gevange-

" Astraf en een boete van 300 gul-
tro? °mclat nU bU een dopingcon-
AiA de zesdaagse van

in 1987 positief wascvoneien De contra-expertisewas echter nagatief.

" De Westduitser Hilze wint de sprint afgetekend

Van der Sterren
en Piket gelijk

MÜNCHEN - Het schaaktoernooi
in München levert een overwinning
opvoor een Nederlander. Tweeron-
den voor het einde hebben Piket en
Van der Sterren anderhalve punt
voorsprong op hun naaste concur-
rent. Het tweetal nam in de negende
ronde geen risico en remiseerde met
hun tegenstanders.
Uitslagen: Wahls (BRD) - Groszpeter (Hon)
afg., Van der Sterren (Ned) - ScHlosser
(BRD) 1/2-1/2, Bischoff (BRD) - Hansen
(Den) 1/2-1/2, Hickl (BRD) - Züger(Zwi) 1/2-
1/2, Kindermann (BRD) - Cebalo (Joe) 0-1,
Piket (Ned) - Petursson (IJs) 1/2-1/2.
Stand: 1. Piket, Van der Sterren 7,3. Schlos
ser 5 1/2, 4. Wahls 5 + 1 afg., 5. Bischoff 5, 6
Hansen, Hickl, Kindermann 4 1/2, 9. Grosz-
peter 4+l afg., 10. Cebalo, Petursson, Zü-
ger 4.

Zaterdag tiende
Heideloop over

tien Engelse mijl
LANDGRAAF - De Sport en Trim-
club Brunssummerheide houdt za-
terdag voor de tiende keer haar be-
faamde Riksen-Heideloop op het
licht heuvelachtige parcours op de
Brunssummerheide. Het belang-
rijkste onderdeel van het wedstrijd-
programma is uiteraard de loop
over de traditionele tien Engelse
mijl (16093,5 meter), die om 15.45
uur van start gaat.
Het programma: 14.30 uur pupillen
t/m 10 jaar(1000 m.), 14.45 uur junio-
ren t/m 13 jaar (2000 m.), 15.00 uur
junioren t/m 14-16 jaar (3250 m.),
15.30 uur recreatieloop over 8000
meter, 15.45 uur tien Engelse mijl.
Start en finish zijn bij de sportzaal
Kakert in Landgraaf. Inschrijven
ter plaatse.
Aan de start verschijnen weer enke-
leLimburgse toplopers, alsmede at-
leten van Afcent en uit België en
West-Duitsland. Bij de heren staat
het parcoursrecord op 52.48 minu-
ten en bij de dames op 1.01.40. Voor
een verbetering van de records zijn
geldbedragen van 300 en 200 gulden
beschikbaar. Bij de dames gaat de
aandacht ongetwijfeld weer uit naar
Karin Holdsworth van Afcent Stri-
ders. Holdsworth won de laatste
twee edities van de Heideloop. Bij
de heren verdedigt Danny Schuur-
mans van AV Toekomst de eerste
plaats van verleden jaar.

" HEERLEN - Zondag wordt in het
kader van de Telematicaloop de
vijfde uit een serie van acht oefenlo-
pen gehouden. Op het programma
staat een afstand van 10 kilometer
en 155 meter. De start is om 10.00
uur op het Emmaplein in Heerlen.
De deelnemers kunnen kiezen uit
drie groepen, die de afstand in res-
pectievelijk 45, 50 en 55 minuten af-
leggen.

Algemeen klassement: 1. Delgado 67.52.49,
2. Echave (Spa) 0.59, 3. Parra (Col) 1.01, 4.
Farfan (Col) 1.10,5. Fuerte (Spa) 1.43,6. Mo-
rales (Col) 1.44, 7. Vargas (Col) 2.06, 8. Iva-nov (Sov) 2.15, 9. Indurain 2.35, 10. Pino
(Spa) 3.08, 11.Gaston 4.38,12. Bagot 5.16, 13.
Kuum (Noo) 5.39, 14. Hilse 5.57, 15. Suyker-
buyk 6.12. Overige Nederlanders: 126.
Kools 1.42.24, 128. Beuker 1.43.06, 139.
Arntz 1.58.10, 145. Hermans 2.10.18, 148.
Harmeling 2.11.16, 151. Nijboer 2.15.40.

Uitslag: 1. Hilse (BRD) 193km in 4 uur, 44
minuten en 16 seconden, 2. Giovanetti (Ita)
z.t., 3. Quevedo (Spa) z.t., 4. Heynderickx
(Bel) op 2 seconden, 5. Hernandez (Spa), 6.
Indurain (Spa), 7. Delgado (Spa), 8. Colage
(Ita), 9. Bagot (Fra), 10. Moreda (Spa), 11.
Chozas (Spa), 12.Kools (Ned), 13. Aja(Spa),
14. Ruiz-Cabestany (Spa), 15. Gaston (Spa),
28. Nijboer (Ned) allen zelfde tijd als Heyn-
derickx; 37. Suykerbuyk 1.14, 114. Harme-
ling 17.36, 140. Hermans z.t., 141. Beuker
z.t., 148.Arntz z.t.

Het achttal had na 60 kilometer al
zes minuten voorsprong. Bij de eer-
ste helling, de Puerto de la Sia na
122km , was het verschil al gegroeid
tot negen minuten. Het viertal
Heynderickx, Kools, Martinez en
Moreda haakte af bij de eerste be-
klimming. Nijboer ging met drie
man verder. Bij de afdaling van de
tweede berg, de Puerto deAlisas op
veertig kilometer van het einde,
kwam de Nederlander ten val. Hy
slaagde er in weer aan te sluiten,

De Colombiaan Martin Farfan, lei-
der in de algemene rangschikking,
had op dat moment al afstand ge-
daan van zijn leiderstrui. De klim-
mer kwam tijdens het noodweer in
het hooggebergte moeizaamvooruit
en moest ruim een minuut op Del-
gado inleveren. Farfan bereikte de
finish in de tweede groep, waarin
ook de Nederlander Luc Suyker-
buyk zat.
Hilse won de sprint voor Giovanetti
en Quevedo. Twee seconden later
vloog Heynderickx als veirde over
de streep. Delgado eindigde als ze-
vende, Kools werd twaalfde en Nij-
boer kwam ontgoocheld als 28ste
over de streep. „Ik was de sterkste
in de kopgroep. Een bittere teleur-
stelling", zei hij met verstikte stem.

Nijboer krijgt niet vaak de gelegen-
heid zijn talenten als coureur te on-
derstrepen. Bij zijn Spaanse werk-
gever draait hij zijn benen helemaal
af om het sprintkanon Hermans in
een zetel naar de finish te brengen.
Dinsdag kreeg de Nederlander de
vrije hand van zijn ploegleider Pe-
rurena. Hermans werd in de bergen
bijgestaan door Beuker en Arntz.
De steun van Nijboer was overbo-
dig. Al na vijfkilometer zag Nijboer
de Westduitser Hilse, de Nederlan-
derKools en de Spanjaarden Marti-
nez en Moreda wegspringen. Drie
kilometer verder sloot Nijboer aan.
In zijn jachtnam hij deItaliaan Gio-
vanneti, de Spanjaard Quevedo en
de Belg Heynderickx op sleeptouw.

maar op dat moment werd hij op-
nieuw door pech getroffen. Een lek-
ke band wierp hem te»ug naar de
achtervolgende groep, waarin Del-
gado zijn winstkansen verdedigde.

Blanchard bokst
tegen Engelsman

SCHEVENINGEN - Oud-Europees
kampioen Alex Blanchard bokst op
29 mei in hetCircustheater te Sche-
veningen tegen de Engelse half-
zwaargewicht Peter Brown. Mana-
ger Henk Ruhling heeft dit gisteren
meegedeeld.

Peter Bastiaans naar Bouwfonds
''la i^;EEN - De Geleense zaalvoet-
Nla nigm£ Bouwfonds is er inj^ete voor het komend seizoen

PiaA Bastiaans in te lijven. Bas-
S jfPeelde het afgelopen jaar

4r\^T
hoofdklasser Bouwkompas

J^n h Was daarvoor jarenlang een
f)pK* steunpilaren van het Maas-ntse Rousseau,

VELP - De Koninklijke Nederlandse Dambond
(KNDB) heeft de organisatievan detweekamp tussen
Ton Sijbrands en deRus Anatoli Gantwarg teruggege-
ven aan de werelddambond (FMJD). De KNDB kon
geen sponsorvinden voor dematch, die voortvloeit uit
het laatstgespeelde wereldkampioenschap en waar-
van de'winnaar het recht heeft wereldkampioen Ale-
xei Tsjizow (Sovjetunie) uit te dagen.

De FMJD had de KNDB tot 1 mei de tijd gegeven de
organisatie van de tweekamp Sijbrands-Gantwarg
rond te krijgen. Lukte dat niet, dan zou de werelddam-
bond zelf een passende maatregel nemen. Welke die
maatregel is, is nog niet bekend. De mogelijkheid be-
staat dat de tweekamp gehouden wordt in het Franse
Parthenay, als 'bijprogramma' van het WK voor adspi-
ranten, begin juli.

Sijbrands-Gantwarg niet in Nederland

MVV-jeugd
naar Frankrijk

MAASTRICHT - Het landelijkeA-jeugdteam van MW vertrekt ko-
mend weekeinde voor vijf dagen
naar Bordeaux in Frankrijk. Daar
neemt het team van Paul Philip-
pens deel aan een sterk internatio-
naal toernooi. Vorig jaar wist de
ploeg alle prijzen weg te slepen.
Deelnemende teams komen uit Ita-
lië, Spanje, Portugal, Duitsland,
België en uiteraard Frankrijk. Nau-
welijksterug van dezereis neemt de
ploeg deel aan de Europese kam-
pioenschappen om de Eurospor-
tring Supercup in Maastricht.

BOCHOLTZ - De halve finale omde beker in de afdeling Limburg
tussen WDZ en lason wordt vrijdag
as. op het WDZ-terrein (aanvang 19
uur) gespeeld.

WDZ vrijdag
tegen lason

Beslissingswedstrijd
HEERLEN — DE beslissingswed-
strijd om het kampioenschap in de
tweede E van de Afdeling Limburg
tussen Geulsche Boys en Slenakenvindt plaats zaterdag 13 mei op het
terrein van RKWM (Margraten) om
18.00 uur.

de Europacupdroom van Barce-
lona en Cruijff wreed gaan ver-
storen.

Ontvangst in Barcelona is al geregeld

Johan Cruijff moet
Barca beker bezorgen

wat de blauw-rode equipe zou
moeten binnenslepen. Omdat
deze voor de derde keer in suc-
cessie al snel weer verloren leek
te gaan aan de aartsvijand uit de
hoofdstad, Real Madrid, doken
spoedig de eerste verhalen over
de mislukking van Cruijffs trai-
nersschap in de Spaanse media
op. Een opvatting die nog ver-
sterkt werd door de vroegtijdige
uitschakeling van Barcelona in
de strijd om de Spaanse beker.

ontwikkelingen met welgevallen
aan. In de talrijke interviews van
de afgelopen dagen strooit hij de
bekende voetbalclichés naar har-
telust dewereld in. „Je weet het
maar nooit met zon wedstrijd.
Ook wij kunnen verliezen. In
1974 speelden wij met het Neder-
lands elftal tijdens de finale in
München een weergaloze wed-
strijd. En toch verloren we". Of:
„De basis van ons succes is de
aanval. Wij zullen ons eigen spel-
letje spelen en dan moet het luk-
ken. Maar vergeet niet dat Samp-
doria een sterke tegenstander
ia. Om later toch ook weer uit te
komen op: „Ik denk toch dat we
kunnen winnen. Sampdoria is
een sterk team, maar niet van het
kaliber Inter ofAC Milan". Kort-
om: ook volgens Cruijff is de bal
rond en alles is dus mogelijk.

BARCELONA - Het kan
verkeren, zei Brederode al
in de zeventiende eeuw. Jo-
han Cruijff, de gevierde
maar ook eigenzinnige
coach van Barcelona kan
daarover meepraten. Een
maand geleden, vlak voor
de halve finale van de Euro-
pacup voor bekerwinnaars
leek er reeds binnen één sei-
zoen een voortijdig einde te
zullen komen aan zijn ver-
bintenis met de miljoenen-
club van voorzitter Nunez.
Nu, enige uren voor de fina-
le in Bern tegen het Italiaan-
se Sampdoria kan Cruijff
met tevredenheid terugzien
op een seizoen dat alsnog
successen heeft gebracht.
Vooral wanneer 'El Barca'
zoals de hele Spaanse pers
zonder meer aanneemt, de
beker inderdaad voor de
derde keer in zijn geschie-
denis naar Nou Camp
brengt.

De zelfverzekerdheid brj El Bar-
ca en dus ook bij Cruijffen presi-
dent José Luis Nunez voor de fi-
nalewedstrijd van vanavond in
het Wankdorfstadion van Bern is
begrijpelijkerwijs groot. Nunez
trekt zelfs voor de tweede keer
dit seizoen hoogstpersoonlijk
met zijn blauw-rode team op,
want ook hij weet dat het beha-
len van de Europacup van in-
vloed kan zijn op zijn plannen
om Nou Camp drastisch uit te
breiden en te verbeteren. En wat
meer zegt, zon 20.000Barcelona-
supporters zijn inmiddels in
Bern gearriveerd. Ook dat geeft
aan dat Barcelona deze keer een
ander gewicht toekent aan de
Europacup voor bekerwinnaars
dan in 1982 toen dezelfde cup
werd gewonnen tegen Standard
Luik. Nota bene in een slechts
voor de helft gevuld eigen sta-
dion.

I,ARONSVELD - De beugelsport
t0in Midden- en
leeft Limburg wordt beoefend
erDl Zl°n nu °°'c naar bronsveld
5.0q atst- Maandag aanstaande om

u^T wordt daar een nieuwe
'ülsw n geopend aan de Vroen-

?u' van de Nederlandse
'e\iAl nd zullen dan demonstra-wedstrijden houden. (
ir^EERSSEN - Handbalvereni-
°or. "arsna te Meerssen vraagt
> soh ■t bomend seizoen nog enke-
-6 te echters dievoor de diver-
trii_?rris binnen de vereniging wed-
a J«en willen fluiten. Informatie

p#iorisVer r̂egen worden brj: P. Si-
„rW,-' Pastoor Canisiusstraat 2,V\ erssen. Telefoon: 043-644852.

<aDort ~ Vandaag vindt in het
lale Park Keelkamp in Nuth de fi-

J^ssb^ 1- de Bisschopsbeker plaats
T^e e-elftallen van Haslou en

& * JC. Aanvang 18.30 uur.

«'Nd?? BoscH - Garis Sideris
irtPeth-i , nieuwe coach van de bas-
Sm Ub Den Bosch- H« heeft

"Sn ,a
g een contract getekendvoor

de A3l"- °e 41-jarige Sideris werkte
/'lub w vier jaar bÜ Delft. Bij die
<A naTas -i ook speleren haalde hij
Szu °nale ploee- B« Den Bosch,

feu a aar zal bezuinigen, vertrek-"^edrA, twee Amerikaanse spelers1 ua«ek en Thompson.
n°'ub(lrrrERDAM - Eerste-divisie-
Ner elsior heeft vier amateurs

rA>o c°ntract genomen. Het zijn:
A |?, Edwin van Buren beiden

,^ver^Ukkerveer, Henri Maas van, *Waw ,at
s en Rob van der Veer van

Alen * '28- Shirtsponsor Akai
rfJ^r

ngde het contract met twee

oefenvoetbal
AD_k^C cC"Abd'ssbosch 8-1É^APortclub-5 II| Kkerveld-HoPel 5.3

" Johan Cruijff gaf nietszeggende interviews aan de lo-
pende band.

De verwachtingen waren in sep-
tember in Barcelona met de te-
rugkeer van Cruijff als trainer-
coach hooggespannen. Te hoog,
zoals 'El Salvador' reeds voor de
eerste bal getrapt was liet weten.
Maar daar maalden de suppor-
ters van El Barca niet om. De
landstitel was toch het minste

Cruijff zelf die de Europacup
voor bekerwinnaars nog twee
jaar geleden als trainer van Ajax
won in een magere finale tegen
Lokomotiv Leipzig, ziet deze

worden is ook zeker. Tenzij
Sampdoria daar anders over
denkt en Vialli en zijn collega's

In Barcelona gaan de supporters
er helemaalvanuit dat hun elftal
zonder problemen van Sampdo-
ria zal winnen. En dater dustoch
een Europacup naar Spanje zal
worden gebracht ten koste van
één van de dit jaarzo sterk opere-
rende Italiaanse topclubs. Per
slot van rekening is de Europa-
cup voor bekerwinnaars ook een
beetje een Spaanse. Met de wed-
strijd van vandaag erbij is het de
tiende keer dater een Spaans elf-
tal in de finale staat. Als Barcelo-
na vanavond wint, wordt dat de
vijfde Spaanse overwinning. Het
zal geen verbazing wekken dat
de ontvangst in Barcelona in het
gevalvan een overwinning al he-
lemaal geregeld is.En dat dat een
triomfantelijke happening zal

Woensdag 10 mei 1989 "27

sport kort

'IAAF verzweeg
positieve tests'

Vice-voorzitter Richard Pound van het IOC:

Laatste kans VCH
Heerlenaren vechten voor klassebehoudFrans Maassen

geklopt door
Eric Breukink

beter. Die jongens hebben aan
twee gewonnen sets voldoende
om te promoveren," stelt Pancra-
tiusbank/VCH coach Huub Hol-
lands. Afgelopen zaterdag analy-
seerdeHollands de Utrechtse op-
ponent: „Een jonge, agressieve
ploeg met een sterk buitenblok
en een voorkeur voor de eerste
tempo-aanval door het midden.

Omdat Vocasa op zijn beurt met
1-3 van USS verloor, komen alle
drie de ploegen nog in aanmer-
king voor de eerste plaats. Zij het
dat Pancratiusbank/VCH voor
de zware opgave staat een 3-0
zege te moeten bewerkstelligen.
Ook bij een 3-1 overwinning

De Heerlenaren, die hun thuis-
wedstrijd tegen Vocasa met 1-3
verloren, zyn niet geheel kans-
loos om deze promotie/degrada-
tiestrijd met als inzet een plaats
in deeerste divisie, te overleven.

HEERLEN - Aanstaande don-
derdag in Utrecht (sporthal Hoog
Catharijne, aanvang 20.00 uur),
wacht de herenhoofdmacht van
Pancratiusbank/VCH de laatste
klus in een lang volleybalsei-
zoen. Tegenstander in de afslui-
tende krachtmeting uit de na-
competitie is USS.6'ntErikBreukink in vorm te ge-

aken. De kopman van de ploegvan Peter Post won in Plan-les-Wuates de proloog van de Ronde
Jjari■Romandië. Breukink was op°e 6600 meter een fractie sneller|Jan Frans Maassen van de ploeg
*an JanRaas. De Deen Veggerby
werd derde voor de Zwitserse
specialist Rominger en de Frans-man Fignon.

sportLimburgs dagblad



II k JUL r^3/-^K J 'jS ' '

m!!S^_HH&-_T_^CL -=fe ■„ gemengde sla en kruimige!' lt^l l^_7 / '.maaaaaaaawammawmamaaaam I HOTEL CAFÉ RESTAURANT Lieve moeder,
M.unce en«, ..„ wench °°f Iq'sq^''' Im >AKaj^l ___ # I /l/b| I RAJ/^c-i-n—r-irxA-"* Kom hier eten, k

H/V/TOF "* I T^C^W^VS Ama4 lt/1 _rk__>_fllLA 1 MOEDERDAG" dan kun. uDe Forel
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Nu ook voor bruiloften, lJTooSb^^ 00"^ tussen 12.00 en 15.00 uur " SfefeMr vJ df^Pikant '
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G
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Wijnen. Aspergemousse met een
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fruit en aardappelcroquet,es dl"e[: / 45'" Per couvert Geopend van 12.00-20.30 Kees Terberg. gerookte ossetong en ei

"

g— Natuurlijk op moederdag een kleine a "" attentie voor alle moeders. uur Gepocheerde zalmfilet met
wij verzoeken u vriendelijk, te Tafelreservering gewenst Aanvang diner 20 00 uur sauS mousseline
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" v
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In een kenmerkend M vd^Q^ . Wa^^f Pinksteren: Royal Buffet ir. Riche -—5)?Zo/efifero«"____ fê^fMRpctOlirQnt ~A KenmerKenO 77 J- ' I .! " BH i I____|iP- Zaterdagavond 13 me, kunt u genieten LIMBRICHT V'"l_SnColdUldlll briekse sfeer worden bij * ' 'm* I_i_3_iïil__i'ni^_l vaneenßoyaldiner Ir ;:V'*iW
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Speciale kindercommunie Daarbij kunt U een keUS Ai ' J:rA A-" l'r é\ ,ct__ ■__!_" -^-ü -M-hLA P \otProkSut|r rdccnS%ovTßuffeVrn"1°

"taJ^-Mi. maken uit de meest I |l ■# fjll J tIICS / l^T^^^ 0p 2e pinks,e^wederom een Royal Hö/deAe Ö°ü///°n me? aWnmapLlimaVM
voortreffelijke Griekse t^«l? '^W In het hart mn

ens «eze S^T» gen,e,en van verse kerveJ HOEVE DE AAR
045-713307-259771 Wlinen lt__JlrW M_l_ÏC3 if«S^l-*_|W.l« ROUTPfitlHïKch een prachtige muzikale omlijsting, ---wijnen.

r 00^onaiscn h-^XS?SS S^erd Asperges mef ftam, e/ en
RESTAURANT Kesselskade 42, 6211 EN Limburg sfeervol botersaus MOEDERDAG,

Maastricht Voor tafelen in Ons Prijs ’ 55- .. _| . . * ~ EENf Tpl n4^ ?i?n^n Moederdag/Pinksteren verfrissing van citroen
L/L\*>JjlAS* -043-212030

speciale menu's. romantisch Moederdag -* - BIJZONDERE DAG
-»*~ SVIWCX, restaurant Jg^^të^^ LamsrugfUet met een Jujst deze da kan

oude Rijksweg Noord 21 f
Ook kunt u een keuze gelei^roeT^rcrvriTao zacWe d k rtj f

6114 JA Susteren 1 iJUUIIb liel d.b. 'a la carte maken. Kelderwea 1 Eys Wittem tot 14.30 uur -* - . K .Tel. 04499-3150 Pinksterweekend telefoon 04451.1707 ' TijdenVe?Z'k_rotS9d voor Vanilleijs met aardbeien woraen verwena.
MOEDERDAG- serveren wii natuurlijk Reservering gewenst. Aparte salons voor 8-35 pnjs / 32,50 en voor de wemtjes en slagroom

' ' personen ’17,50 c3ljPINKSTERMENU nok weer ppn c^'^Lc^^j ,■ Tl|d'9 reserveren strek'totaanbeveling. rr i rrv- m m__i-v uuk weet een Za{e- Kcstauiant Restaurant Riche /l^//_,> J Süf bowling. & partycentrum
Parmaham met koude asperges ——----_-—-—---____—--_--- hoek Rijksweg Noord Geleenbeeklaan, Ul^tlK-j #

r; „ üMx^ci Hoeve De AarHoornbe van bladerdeeg, gevuld SPECIAAL * '/L-< // . - , , mUylVM>l
me, asperges en zeeduive.wangen MOEDERDAG-MENU V A €>\.<Q& MOGüGrOSQ r-

3' b°Wle"
*** >*

riywv * iir.^^wviwwy Feestelijke Brunch Itn en dineren vanaf
Texelse lamsbout met asperges (/ * *^^en rode wijnsaus Tevens kunt u bij ons PinkStOrGn -------------------__—__-_--_-__- ’ OQ RO

genieten van een aantal ■
AA

Verwen moeder met zon T _.g,ÜU p
Aardbeien met aardbeienbavarois fj jne eStaurantAa6e/. ZOnddQ ' Zalige Brunch Van /^" ~^\

ensorbeti's Ax CT\ 9e\ 12.00-14.30 uur. / X
éla carte is"ook mogelijk ASPFRCIF- ff 6_D_f _/y M _^FlSr_ ,„ ,- //^l^^ <^^\ MOEDERDAG,13 \\ Avfr^A yi J^frf-fi ___. Allerlei herlijke warme en b£MÊr^luË^\ t,t-»t r,r r»r- i

J,,^___ GERECHTEN Vv^6>_^// lEl.lJl';: koude gerechten voor f^^^^a EEN FIJNE DAG?

K fiR MENU r^w''^? /^5öP-P- V^^/ MOEDERDAG,
J(e"/*W Uien^la^eme 'MMB^ tot 12 jaar BOWLINGDAG 'v-i"-:l-'-".'-- ■ ll3\\ varkenshaas betalen ’ 1,00 voor. . .. „ W^ iedere 10 cm van hun. A/aasf OHS Wees- 6H Vo£)r reserverj

\ -Vtttime ZXUUenh COeAtotUtOJtl ü Kalkoenhaas in pepersaus Door Lekker'B9 uitverkoren tot lengte. i//cmpn/j n/7 04^7144^9>A x
/__ arm /c aanbevolen restaurant in 1989. VlSlliellU, iiu U4Ö- /1 44d_! /

\ ' '_^ SSoUejU^ejo'' coupe negresco VXnnoon-rrestnaSu?aPnt: en Maak er een feestelijke natuurlijk ook Welterlaan 45, Heerlen^
f27 50 Voor moeder een originele dag van en gratis acn&rnocl sL,i"s*,!lri,s'i,an22 verrassing. ' zwemmen in ons ctbijuiyes. s

"S. :.«??.. Kinderen 5 ronden gratis skelteren Wij serveren reeds fijne "/_.rH<_Lt ~.,Qrv,K^s^_ X te1.04490-71319 . ...J.. overdekt zwembad. nrn. ., ...._.
i \ asperge-specialiteiten. DE BLAUWE ENGEL .-——■

\. Restaurant-Auberge Du Bois . , ... _. _^""
\ Cauberq3o Speciaal pinkster-menu, Graag even reserveren! Valkenburgerweg 21, r^[
X i „ l afgestemd op verse asperges. _. , _._ ~.„_.„_X annex skelterbaan a K a --. Heerlen. Tel. 045-713063

>v «^„^SOl BT Valkenburg aan de Geul Markt 13a Beek fl^>B GOLDENTUUP ZUID LIMBURG
>w ' tel. 04406-12685 tel. 04490-78556\^ >. Ruime parkeer- Patron-cuisinier Juiianastraat 23a

a X. i l .j u-- r.. <-♦«,- 6285 AH Epen L.y X. gelegenheid Han Custers Tel 04455-1818 I
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Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96* 72x 60x 54x 42x
5100 - _

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-

Ettect. rente vanaf 0,87% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen, ' 100°- en ’ 100.000-mogelijk.

" o!"601'96 9eheimnoudin9. geen informatie bij werkgever,
yverlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
'"9 van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ookaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor

% prijsopgave)., doorlopend krediet 2% aflossing. oordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
Idar.

99089Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
Utmj9ediplomeerd)kredietintermediair _

McDonald's restaurant

I egens aanvang van het seizoen en internePromoties, kunnen wij weer

Medewerkers plaatsen.
°wel voor vast als voor vakantiewerk.. on op CAO-basis; werktijden in overleg.
I vanaf 16 jaar tot 23 jaar.; ereiste: positieve instelling.
« . .0m even langs op de Bongerd en vraag naarJ_!2^ofLeon.m Bongerd 1,6411 JL Heerlen,

tel. 045-716428.
dis

-*'" j Alle dagen open, ook
Lekker gezellig 's avonds. 186124

Pinksteren fêai.BS^fe^ 1in Keulen'ii^Kl^
Keuten is bruisend, Keulen is winkelen op wereldstadmveau.

Keulen is Kunst, met méér dan 100Galerien
Keulen is geschiedenis en tegelijk een brutsend heden.

DORINT Hotel Keulen:
3 nichten half pension v.a. DM 317.--02.5.-15.5.89} Inclusief cocUil en bezoek aanFantasialand.

Boek nu ot vraag de gratis Hotelgids aan, met nog méér
aantrekkelijke arrangementen, bi| uw Reisbureau of^o*»DORINT, Postbus 123, 6040 AC Roermond

Of bel gratis 06-0221333 if^^ZJü *<> Dorint
■l^ir——__ü /e'> bt'tt'ft' Monterom van Pinksteren te genteten

OpENBARE BEKENDMAKING
uei dagelijks bestuurvan het waterschap Roern Overmaas

maakt bekend

apHmet in9an- van woensdag 10 mei 1989

" purende 14 dagen ter secretarie van het
(kamer 121)

ter inzage ligt
e jaarrekening 1988 welke omvat:een overzicht van de inkomsten en uitgaven
°ver het dienstjaar 1988 met de daarbij
gehorende stukken; en
net verslag van onderzoek naar de deugdelijk-
heid van de jaarrekeningopgesteld door eenaeskundige.
egen betaling van de kosten is het mogelijk een
schrift van de jaarrekening 1988 te verkrijgen.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

J*secretaris, devoorzitter,
H Th. van Megen drs. F.W.G. Laarakker

lierenOvermaas _S
Parklaan 10. Sittard. W

BBDE SCHOENENREUS!
Kv_^T9 i-ïjli—-__vï^_k^_lE_^3 l^^_Bii_^Biii__l _i^r_i_v_t_^rS^_V__K^i_B_J IITI Ew__v_ï^_v_k_ll___i lï^B _■£

Jeugdigequeeniepump Chique pump Hogehak pump J-J-^igffiÈ ÊÊÊêT^L^ '■■■'' *f"' '\^ *f*** *___________■ Vlot modieus schoentje met vlechtstrikje. i In fraai suède leder met borduur ■ Chique uni pump met slanke hak il -l<f , '.Am B|& * A s**;v- ~__Kleuren wit en zwart. Mt 36/41. garnering.Kleur zwart. Mt. 36/42. Kleuren wit, rood, zwart en naturel. MÜIMr -" . M WkM & A^_2L» " ■ r"A
I I Adviesprijs 39,95 Adviesprijs 54,95 _ Mt. 36/42. Adviesprijs 39,95 jS& .ma* MM-é?* * '-_P _T^tteV<aflBiF* ""**

■ Sportieve ballerina Trotteur sandalet■ ■ Jeugdig model met ribcord strikje ■ Fijne, vlotte voorjaarsschoen in . Trotteur pump
_■-■--■-■■■ en porozool. Kleuren wit en zwart. nubuck leder. Kleuren zwarten naturel. Vlot openteen model in anilme leder.

I if W^\ J' \ém W^^ Perfekte basketbalschoen i^9____Alj-lj-2 Jlmmmmmmmmmm v jgßßP^^^ w... | .^n»^ t*aaammm\Wmmaama*^ I De grote zomertrend. Kleurkomb. J! I_^^^^^f_r^ 'J MP^^ I * ■" ■■" ■' ■ . I wit/zwart/lila/groen en zwart/wit/ Jm Wt WW .
-I I tA****^^ I amwmaaaaamam*~~ | I|?Jlil!_IlE- *]ITITf4 I fuchsia/perla. Mt. 36/44. BP^i1 aamaaaamam ' , Romeinse sandaal IVIl*_■!*_■!■!1l»\wl . Adviesprijs 39,95 J| IP> rSII Fijne sandalet In ijzersterk leder. Kleuren zwart, .^^^^^^^Wl Bi[Deßeus29,- J|l l__A___p\ fr---| |

■■■■■■■■^-i Vlot, sportief model in leder met t>ru jn wjt |j| a en fuchsia Jllk .^^H Ük I*-*! FÉESTPRIJS J§§ m\W^m\ h_-J I
porozool.Kleuren wit, zwart en naturel. Mt. 36/41. ff_ ,:...■ E^^^Sffl W^jÊÈl m^*\\ JÜ^k E__.ll

I I I FÉESTPRIJS «ffh» . BijDeSKeus2s,- 9> /# j|K_ÉÉ__r C3i _-. ___-fll utI *"" ' MOEDERDAGPRIJS , W ____T^____l _-l ' L^ _T Ta'""'"' '^

gAt»a'mWWf V'H P^ I "^(jgUgg^ppp^^-^ Fantastisch fijne schoen in de kleurkomb. I Allround sportschoen in soepel leder.|a|3 W^^^^^ |l ■ . II grijs/groen, grijs/paars en grijs/fuchsia. Kleurkomb. wit/kla/groen, wit/bleu/navy,
I |^^"^ _. ... „ ' ■ Mt. 36/41. Adviesprijs 39,95 , wit/lila/viola en wit/grijs/perla. Mt. 36/45.I p"^ Keilballerma . Jeugdige ballerina , FÉESTPRIJS Adviesprijs 54,95 -ju ,_^ Sleehak ballerina ■ Modieus schoentje met leuke strik- Lekker linnen schoentje met gekleurde Aa*mA\Atmm. FEESTPRUS wST1 f I ' Leuke vlotte schoen in leder met i garnering. Kleuren wit en naturel. noppen. Kleuren zwart, wit, rood en rosé. , m Mm\m __ - \ I _o^_P^ ■ ÜS»I I L-b-bb-bb-I I vlechtmotief Kleur naturel. Mt. 36/41. Mt. 36/42. Adviesprijs 44,95 Mt. 36/41. Adviesprijs 19,95 mmM mw__J_^%_Mil^_l \^»__ _V' \A__B_fc_l I Adviesprijs 39,95 Bh De Reus 35,- I Bij De Reus 10,- ' Wr^^^mk m\\mmÊ mm __s§NT'*«tó___i W 'I kmmSt^m^ FÉESTPRIJS «if FÉESTPRIJS , FÉESTPRIJS l mmm*~M SPA tik W^ils^*V^^P% I

f^**"**<M3M_Bli^^^^ i^mmmllm'*mmmm^ | kijflgtja^siyj^ng Kleurkomb. j
I I I D_H__t_-«_»K_ri m ,,ii Fijne sandalet I F^naririllP «iandalPt wiVfuchsia/zwart, wit/viola/grijs en Ja% [£aU jPertekte voetbedmuil I Perf ekt modei in sterk leder met bspaariiie sanaaiet zwart/rood/kobalt. Mt. 23/35. .✓<"»» \ __■_!" __Ë?1 ' ' vMoerdS»urwruri,ne EHSï"" 36%2 ro'i^s^^rd^oTiotief. sjaffiw a<3?*^PÏ =

aaaawaaaaaam _XX '\\ ,^«wH IS^X 3^B_BBb' __wi m___ _P^^"^ I P^^_fe^'''___j _»l X. " 'A--**^ -̂^^

! ei- h !"7^^liWrf
i^^^jDe Schoenenreus!

■ .^^_--^^k. I Vlotte teenslipper 1rii"J-I*J"l>1J7m\*l l Met die fijne massage noppen.
_

B
_

|BMaHnß—i—.^——j_aH
___

B
_

■L^^^ Leuk sleehak model in de kleuren _■■*^m-a-i^Hfl Kleurkomb. grijs/kobalt, marine/wit, P_i2__t7i-T2T_«l3li*_^lK_llltWtTTtTSll K__■ 1 zwart en wit. Mt. 36/42. I*>l . wit/kobalt en wit/viola. Mt. 36/46. ,
Adviesprijs 19,95 .__ Adviesprijs 17,95 Drri/ .. , , , ,

I I bn De Reus 12,50 KÜ-^ _é*HIIIP%r FEEsfpßus I BEEK, Makado-winkelcentrum I

1 Ky^jj E I LU-" HEERLEN, Geleenstraat 39/41
N Itf — r -J igPP^ ■ - imrmri Maastricht, Muntstraat29-31

I V_J I f Wp^ I ROERMOND, Steenweg 8 I
| | C P^ ' L^S »v^::^^"'"'l SITTARD, BrandstraatB |

' ï — 1 ■ M I I "^-^^.^ ..„—J&*~^ Aanbiedingen geöen fmza 13 mei '89, 20iang de voorraad strekt.
I ,

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.
En wie durfter iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
ttiee. Maar door datsoort automobilisten
Worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JENIET MAKEN

|f%r Wft/// Veilig Verkeer Nederland

-~V~~^~VH (Af/kofw) RF ? KR-Whprkxmpr» Z-mhhi^^m Mit Digital-Memo 2 Titel speicher- -T^^^r~Wß ij.imj ~ ~ nUi --/AT'^ a^T22^ h nu . . _P^f^_^_i bar. 6fach-Motorzoom. Mit Macro. ■ __""*'J1* __2____ KV Ml4D*to^A WJtAljm _r7»VJ3 Automatische Scharfeinstellung, lr»>_'>J Cotor-PortlMi
-im
, ■ ■* '■ Motor. Inkl. 2 Agla XRIOO,I3MBKlEmhUri-Farhn,"- _TA > -S-J Bdichtungsregelung und Weißib- "■' * ' ■ 37-cm-Btock-ïi"»on-Farbröhre. PAUSecamI -C-iJiHflilliJJuCi l | "v-''llme' gieich. EDIT-Search. Nur 1200 g. Kabettuiw. Scart-AnsctUuß.

$ m Sudw hr inn nn,?j <- ___T!T^^__f ' "' ''«-baullosende Gralik. Paralleie und--JL—.d L»__Ji''__J C_»c,„ _, cur oei or ** HillliUf tJUIJ J.l'J,WMI

& f* Commodore 1802 ' ,—IIÉHffS^^HfTTIi5 ?
, __-l--fc--Wrf

- £"r° , ArCoT°A 379- I i«*/ü' Snab 7-62 TaschaAA I WÈwW'w%ggij BONDWEI LBWB TH Tasten SicunaoraBildorqualitët! 0&2-» AmamamamamaWamamamaWaWmmummmmmmma—l Home-Computer.fcnw.edergabe. JfT, lir wideo-Cmcort.r 89; |?!|7WrT^MBLaptop Tragbarer <S& ogft,^ __B _^^^^ _^_3 _P
1 [cai_i_ Diskßttenlo 3,5" 7/195 „,»„, m . =ü_- i^i-C*r"V_. * haaWÊi Personal-Computer CMDCDI G-ïïl-VlIl»-) Dl I IC/1 "TftPgaW^M MM W| W«^c- W 5A,K.S.P... 08-m"- HOS mBJLJL*JJSÊÊk80 CBB Microprozessor, 4.77 *>Ur.K! JfiK-^-LLi-ll rLUb 4 <w»_g "I I I 4"I * È kaWI -ERE. DlU.nen ,0 5.25- AÏQ "*°-*"»«""' P/ J L ._ Jo*. 8 MHz(-_*»>. IMB- Öl=S^S^ J^ÊmJJU^i^Jk^maaaW- Ww-Pick T. __«____ ICF-C 200 W tm?"o""'''0""''' "* 'Ï^SSSmB», RAMi LCD-Bildschirm mit fl Datum outdeiRücksene 9x13 _*_% V_é_U_UU_y_3_Si_U_ü_l 5
e *—■ ' Uhrenndin -~.,, ■ B —- —- ;?tHintergrundbeleuchlung. Q Soflkomen womKß^i^Vi mm9ammmmw^'mummmmmmmmM mm.| O Commode. MPS ,230 SSSiwi,., "_*" A^TTT „WWB. Hautwe.k72oKß.3.s" ogSip,, !££ /V 9 V «_'_* \ _A_*| MatrixdruckertfOZ/sec. uTd-dW /109_ /fifefe_Stel£fe^-^.SBm*-A?n-MR-Harrt-ni.ik pi-qp- "T" r^^ WJH ka* F M aT M -k.I NLOaSZ/secSenelleijnd J»Q 2 Hell.gkeSL W/* li^t^^A^,tltl _!+>>_*Tiabaute Akkus zur Stromver- Bupjm_*B_n« jßj,j?lo_»C_ M / --> ~" -k,
I OiskenenboxSSSO «g. tadlo-_»r_i_tttlan *AO mF'^L, ~,, . tJ33BfW-Basic 33.2. Aochen H^rxoaonrott. *--«■—.-»—-—

'— " = ' ' j I j Telefono24l/402716 Telefon 92406/7274 Teleton 02451/7074



Limburgs Dagblad

VAKANTI EVI ER EN BEGINT BIJ C&A! I

Modieus katoenen pakje met strakke rok Vlotte zomerbroek met komfortabele Badpak in zwart met neonaccenten Leuke stippenblouse in diversekleuren Wijdekatoenen doorknooprok op strak- Charmante zomerpullover van acryl,
en licht getailleerd jasje. _B_flfe elastische band.Kreuk- _B_ffe 36-44 _fl% mm Polyester/viscose. 38-46 éfW kW ke heupband met ceintuur. _|^_g^ Keus uit diverse fantasie- _ffe_gfe
40-46 2-Delig<. /||JB lookkatoen 36-46 £Ë%Mm «-%-■ t*ï** 38~46 VUb strepen. S-XL «Ofc"f_J# *fX» ||J« WhWmmWo V#l Aktieprijsnü2voor v7#H:

' ~l
~*vss*o'^m^ka\ .^^^^K _s__laaaamma^^ Uf'* "' '-'^'■■"■'^BH Bfioo^/.':->?'3sy.-:'■ "vsBBo&y.-&-;':'' xto^SS ' '-'■"^WpWßßoöKy.Mß^^^

Snoezige overall van katoen bedrukt met Wit T-shirtvan mooiekatoe- MÊ \ f'!^^!^^Ék lm __ff ____i__..__!__B il I T-shirt metzwart/witte W/4_| Zwart/wit katoenen hemd S*_F_(

■«_F# \ f /__t\ /^m§ mm/M® l^ /jam) Streepjes bermuda van ste- M_ffe Snowwashed black #%_#_| '
MMIP#:ox-^:'X->MOMrTI |P^':-:->: ;-'-v-'_.'*ï___ÉflH^^H ":"'"-**)ii*.- ...vaHfr. *y m. jwam ■■/i'^^v,'. F' -'^^_ 'v ?_ > __^^Ba-^' v iRv "^' "j____3_sv- ?SS£ï£f?i^vflsS&^fc--,.. ->;oootf?*BSffi—fl 'HeS ' gflpy .. V*^^i___fl fffffliMMrv^^^o.-. ..■ -\-jTpipmaam 88& fl^H _r ■;-. woSob^ "iftJ% "'Ssl aattSSÊS^ ' j__ -_■£'" ■ ■■^—>. _K_H_—Bo& -'' '-::::v:'-::;-;:^',;' ; w.A^iïijJH^^^B __^P::^^^^'■-'■''_P(HB__l SvrJ—, _"^ I X _^^ O Al Al I è^^\ II I L Jfei'"" .■ ■""■""«wBW?" . ':^BK-v ' i:ii3__B_B ■kWi ' >+y ■*'"!(?' ms*'-^^"' *?-r^^

'—y "rZtot' i t -'-'-$& -^^^aaaaaaa%%\ aar^^^]^t^^jaa Ifl T# 1 1 F 1 jm__L_^_H_^H_i aaaaamama^^~^ ___^_^_^_^_H F ft r^^_l -_$^ J_Br o x*_'',v* '' '■^&'"-? _B t_l . * -J^x /JÜlvïvl-.'.y^ flßM|^WiKflou*"''~^B

T-shirt jurk van gestreepte katoenen tricot Katoenen broek met surflabel Vjflfc KWHiI-^-^-ilB--^^'^^^^ Wijde katoenen kielbloes mAT T-shirt jurkvan katoenen \§mmWmmttmet surf label. 86-110 mmm en riem. 116-134 mmMmm mmmwß***^^^^^*^ Verzorgd door met borduur. 140-158 mMa\mw tricot. Fleurig gestreept !■
116-134 17.- ■*%_■ 86-110 22.- ■ __T# 164-17619.- ffV# of fruiüg bedrukt. lllfJlS_.*_/" Hogebloemengympen /* f- /^_IRKE REIZEN /^ Martinair Holland Katoenen strokenrok in bij- V_H 8^34 OtÈ lÜ

van canvas. 28-35 #*%_■ The otherDutch airiine passende kleuren. 140-158 |%a -iKnepnjs f"B*im\w_tj" 164-17617.- U# nU VO°f
-" i*_Slg|ji

Katoenen zomershirt bedrukt met een Geklede pantalon inklassieke rechte Fijn gestreept Canda poloshirt met bor- Zomers bedrukt T-shirt inkatoen kwaliteit. Katoenen zomerbroek in sportiefband- Dress-shirt met fijn streepdessin.
fantasiestreep. —^ —-, snit. Polyester. Metriem. _— mm duurembleem opzak jma.AWm. Diverse prints. H__-k plooimodel. _-^ mm Polyester/katoen. ■_.____ ,

24.- 45r 29.- 12.- 25.- ttt
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