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Onderzoek rijgedrag:
vrouwen gemiddeld
sneller dan mannen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het is een on-
terecht vooroordeel dat
Vrouwelijke automobilisten
net verkeer hinderen omdat
*e zo langzaam rijden. Ge-
middeld rijden vrouwen
zelfs iets sneller dan hun
mannelijke collega's. Welis-
waar zitten achter het stuurvan de snelste auto's over
"*et algemeen mannen. Maai'
dt' echte slakken op de weg
zÜn oudere mannen.

Vrouwen rijden minder
sportief, maar zijn over het
«gemeen collegialer op de
Weg. Dat blijkt uiteen uitge-
breid onderzoek dat de

Westduitse oliemaatschap-
pij Aiul heeft gedaan naai
het rijgedrag van vrouwen.

Daaruit blijkt verder dat
vrouwen per miljoen gere-
den kilometers vrijwel even
vaak als mannen belrokken
zijn bij een auto-ongeluk.
Maar .jonge vrouwen rijden

veel veiliger dun mannen
van dezelfde leeftijd. Bijna
vijf mannelijke tegenover
drie vrouwelijke van 18 tot
20 jaar raken betrokken bij
een ongeval. Oudere vrou-
wen hebben echter vaker
dan mannen in dezelfde
leeftijd met ongelukken te
maken.

Bovendien zijn de ongeluk
ken die vrouwen veroorza-
ken over het algemeen min-derernstig van aard. Ze ma-
ken vaker fouten met parke-
ren, wegrijden en afslaan op
een kruising, maar dat soort
fouten veroorzaakt over het
algemeen geen ernstige on-
gevallen. Daarentegen ver-
liezen vrouwen minder vaak
de macht over het stuur,
omdat ze te hard rijden en
zijn ze principiëler als het
gaat om niet rijden met alco-
hol. Bovendien rijden ze
minder vaak 's avonds en 's
nachts en dat zijn de tijd
stippen waarop de meest
ernstige ongevallen plaats
vinden.

Kortna vertrek president Mengistu naar DDR

Coup in Ethiopië
in kiem gesmoord

ïptHS ABEBA - Het Ethiopische leger heelt gisteren
"vkn P°gmM om het bewind van president Mengistu Haile
jiYlixm omver te werpen verijdeld. Onder leiding van en-
!X'e opstandige officieren werd liet ministerie van De-
t;„nxie in de hoofdstad Addis Abeba door ontevreden le-
«ïj genheden omsingeld. Dat gebeurde enkele uren na-

-5 president Mengistu Haile Mariam vertrokken was
n( °r een vierdaags bezoek aan de DDR.

;■" (Ie radio en televisie nor

'' uitzond en de verbindingen
'"'t buitenland niet werden ver-

-1 ('ii kon echter al snel worden
dffj^neludeerd dat de coup was mis-

Korte tijd later zond de radio
verklaring van de Ethiopische

jM_,'^'s'a'J(' u waarin werd ver-
*i». '"'d dat de regering een einde had

'lakt aan de poging het bewind
* nv t'r te werpen.

nadat de- president naar OostF'jn was vertrokken omsingel
lanks en pantservoertuigen het
'stcrie van Defensie. Twee ge-
svliegtuigen vlogen op dat-

-1,1 moment over het gebouw en
op de dag vlogen regelmatigv<'<'litshelikoptcrs over de stad.

Schoten
''S, ~Lanadese diplomaat, wiens

"or uitkijkt op het ministerie
Defensie, verklaarde een groep
'len le hebben gezien die scho-

or ' "p een limousine en dat enkele- Uten later zich twee tanks en

drie pantservoertuigen rond het mi-
nisterie opstelden.

In Addis Abeba bleef het overigens
rustig. De winkels waren open en
het leven in de woonwijken ging ge-
woon door.

De Ethiopische regering heeft te
kampen niet grote economische

problemen, waaronder voedselte-
korten, en ziet al jaren 'zijn gezag
aangetast door groepen guerrillero's
in het noorden van het land. Al en-
kele maanden gaan er berichten
over onvrede1 en een slecht moreel
in het leger, clat de situatie in hel
noorden heeft zien verslechteren.

Tigray
In februari leed het legereen gevoe-
lige nederlaag tegen het Volksbe-
vrijdingsfront van Tigray (TI'LK) en
moest de regering de hoofdstad van
de provincie ontruimen. Het TPLF
heeft sindsdien de provincie onder
zijn controle en ook de voornaamste
wegverbinding tussen Addis Abeba
en Eritrea waar Eritrese separatis-
ten al 28 jaar strijden.
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Oproep lot beëindiging hongerstaking

Concessies Peking
tegenover studenten

PEKING De Chinese leiding
heeft, gezien de dramatische hon-
gerstaking door studenten op het
Plein van de Hemelse Vrede, beslo-
ten concessiebereidheid te lonen.
Partijleider Zhao Ziyang gaf een
verklaring af, waarin op hun verlan-
gens wordt ingegaan en hun 'pa-
triottische geest wordt geprezen bij
deze eisen tot democratie en recht.
Zhao Ziyang garandeerde de stu-

denten tevens dat partij en regering
geen stappen tegen hen zullen ne
men. Hij riep hen ertoe op de hon-
gerstaking te beëindigen. Op het
plem zijn na vier dagen hongersta-
king door duizenden studenten
meer dan 000 hunner onwel gewor-
den en naar het ziekenhuis ge-
bracht. In Sjanghai betogen duizen-
den studenten om sympathie te be-
tuigen. Zij belegeren het gebouw

van de stadsregering.
Gisteren sprak Zhao Ziyang tijdens
zijn gesprek mei Sovjetleider Mr
chail Gorbatsjov wel van de nood-
zaak van politieke hervormingen,
maar benadrukte hij tevens le wil
len vasthouden aan de leidende rol
van de partij.

In het gesprek liet ook Gorbatsjov
zich uit over de massale acties van
de studenten in Peking, die demo
cratie eisen, maar hij deed dit op di-
plomatieke wijze. „Wij hebben ook
onze heethoofden," zei Gorbatsjov
volgens zijn woordvoerder Gennadi
Gerasimov. Daarmee doelde hij
evenwel niet op alle Chinese stu-
denten, zei Gerasimov met nadruk.

" Zie ook pag. 5

Twee verkeersdoden in Kelpen
KKI.PKN Op de rijksweg Weert-Roer-
inond ter hoogte van Keipen (gemeente
Grathem) zijn in de nacht van maandag op
dinsdag even na drie uur twee inzittenden
van een personenauto door een ongeval om
het leven gekomen. De slachtoffers zijn de

25-jarige vrouw M. Ngamelubun uit Echt,
die de auto bestuurde, en de 35-jarige A.
Cox uit Roermond. Volgens de politie is de
auto door te hoge snelheid uil een flauwe
bocht gevlogen en daarna tegen een boom
gebotst.

" De botsing met de boom kostte de twee inzittenden van de auto liet leven.
Foto: JAN PAUL KUIT

Veroordeeld
De moord werd zowel door christe
nen als door moslims veroordeeld
„Wc zullen nooit afwijken van de
gematigde koers die- onze betreurde
groot-moefti heeft uitgezet," ver-
klaarde waarnemend premier Salim
Hoss van de moslimregering in Li-
banon. De bom explodeerde op 100
nieter afstand van het huis van

Hoss. net als Khaled een Soenniet.
De niet Syrië geallieerde moslimmi-
lities in Libanon beschuldigden de
christelijke legergeneraal Michel
Aoun van de moord op Khaled
Aoun legde de verantwourdelijkl
heid voor de aanslag impliciet bij
Syrië, hoewel hij dat land niet bij
naam noemde.
De aanslag komt op een moment
dal de Arabische Liga zich extra m
spanningen getroostte om lul zes
dagen oude bestand in de Libanese
burgeroorlog le consolideren.

Soennitische groot-moefti onder slachtoffers
Autobom doodt 22
mensen in Beiroet

BEIROET De geestelijk leids-
man van de Libanese Soenni-
moslimgemeenschap, groot-
moefti tiassan Khaled, en 21 an-
dere mensen zijn gisteren om
het leven gekomen bij de ont-
ploffing van een zware autobom
in het door Syrië gecontroleerde
westelijke deel van Beiroet. Vol-
gens de politie raakten 75 men-
sen gewond.

De bom ontplofte om 13.00 uur
(12.00 uur Nederlandse tijdl in de
drukke woonwijk Aishe Hakkar,
toen Khaled van zijn hoofdkwartier
voor de lunch naar huis reed. De
groot-moefti, zijn chauffeur, zijn
zwager en een vierde inzittende van
zijn auto werden gedood, evenals
vier politieagenten in een jeep die
voor de auto uil reed.

Tot nog toe heeft niemand de ver-
antwoordelijkheid voor de aanslag
opgeëist. Volgens een politiewoord-
voerder is bij de autobom een lading
van meer dan 150 kilo TNT ge-
bruikt

De 68-jarige gematigde leider van
de 900.000 leden tellende Soenni
moslimgemeenschap had zich
steeds een voorstander geloond van
een vreedzaam samenleven van
christenen en moslims in Libanon.

" Van het
flatgebouw

waar de
bomauto voor

geparkeerd
stond kivam

de gevel naar
beneden. In

een straal
van 50 meter

werden
gebouwen

zwaar
beschadigd.
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'Sovjelunie stopt
militaire hulp

aan Nicaragua'
WASHINGTON De Sovjetunie
heeft zijn wapenleveranties aan de
Sandinisten in Nicaragua sinds 31
december 1!.8« stopgezet. Dat heeft
de Russische president Gorbatsjov
zijn Amerikaanse ambtgenoot Bush
enkele weken geleden per brief
meegedeeld, zo meldt de krant Was-
hington Post. Het blad citeert voor
dit besluit, dat in Washington noch
m Moskou officieel is medegedeeld,
anonieme Amerikaanse regerings-
bronnen
Gorbatsjov heeft vorige week tegen-
over minister van Buitenlandse Za-
ken James Baker bij zijn bezoek aan
Moskou bevestigd dal de Sovjet-
unie niet langer wapens naar Mana-
gua stuurt. De CIA heeft nog niet
kunnen bevestigen of inderdaad de
wapenstroom naar Nicaragua tot
stilstand is gekomen. Volgens de
Washington Post zal het enkele
maanden duren voordal de Ameri-
kaanse inlichtingendienst voldoen-
de informatie heeft.
In 19H8 heeft de Sovjetunie voor
ruim een miljard gulden aan wa-
pens geleverd aan Nicaragua. Bo-
vendien heeft dit Middenameri-
kaanse land nog eens f 1 miljard aan
economische steun gekregen. Het
Russische besluit is niet van in-
vloed op de economische hulp.

Koel van Duijn
sprak DSIM'ers

uitvoerig toe
HEERLEN Voormalig Provo-
leider en huidig gemeenteraads-
lid van Amsterdam. Roel van
Duijn, heeft gisteren op de eerste
aandeelhoudersvergadering van
DSM met een uitvoerig betoog
aandacht gevraagd voor het mi-
lieu. Hij diende zelfs drie moties
in die echter niet werden behan-
deld.
Slechts een enkeling op de ver-
gadering waardeerde het optre-
den van Van Dui.jn. De meeste
aandeelhouders moesten er niets
van hebben. Het bestuur van
DSM zat er een beetje beteuterd
bij. maar stelde ook vast dat
spreker enkele zaken door elkaar
gooide.

0 Zie verder pagina 7Roel van Duijn
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strips en in gesprek

De actie als wapen
Op pagina 10 van uw dagblad van
__5 april geeft u een kort verslag van
le BRD-ministers in de VS in ver-
oand met de SNF-wapens. Er is
toch nogal wat aan de hand! Een
meerderheid van de bevolking van
Je BRD wilde die vermindering
van wapens, minister van buiten-
landse zaken Genscher maakte
zich daar sterk voor. Zó sterk, dat
oondskanselier Kohl dat stand-
puht ook tot dat van zijn gehele re-
gering maakte.

Dé 9RD is gevoeliger voor de vre-
desaanbiedingen van de USSR,
niet zo Oostindisch doof als de VS,
waar slechts bot wordt 'afgewacht.
Overigens nam de regering in Bel-

gië een zelfde standpunt in als de
BRD.
Ons land, waar sedert enige tijd een
(nu demissionair) minister de scep-
ter zwaait wiens naam associaties
oproept met het balken van een
ezel, staat in de voorste gelederen
om de wapenfabrikanten met nieu-
we miljoenen- en miljardenorders
terwille te zijn; geld, dat onder
meer moet worden onttrokken aan
de pot, waauit de verplegenden
hun zo noodzakelijke drastische
loonsverhogingen dienen te ver-
krijgen. Wat een fantastische actie-
bereidheid in die kringen, wat een
acuratesse en respectabele besluit-
vaardigheid!

Wanneer dan ook nog bekend werd
hoe de Belgische kompels massaal
optreden tegen de loer die hen
wordt gedraaid door, geheel tegen
eerdere, afspraken in, plotsklaps
de enige twee mijnen niet in 1996
doch in 1992 te gaan sluiten, dan
kan men stellen dat in de drie ge-
noemde landen BRD, ons land en
België, maatschappelijk bewust
geworden bevolkingsgroepen flin-
ke stukken strijd weten te organi-
seren, wat blijk geeft van een be-
hoorlijk groot zelfvertrouwen.

Ondanks alle grote of kleinere ge-
leerden die als broodheren van het
kapitaal zich in de voorbije decen-
nia hebben uitgesloofd om Marx
(het communisme) dood en uit de
tijd te verklaren, spreken de zich
her en der ontwikkelende acties
een geheel andere, duidelijker en
overtuigender taal.

De tijd van de 'verklaarders' van de
wereld lijkt goeddeels achter ons te
liggen; steeds meer mensen komen
er, door de materiële nood gedwon-
gen, achter dat het voortaan slechts
zal kunnen gaan om het 'verande-
ren' of dwingen van overheden, die
de belangen van de werkers niet se-
rieus wensen te nemen, omdat zij
nu eenmaal niet tegelijkertijd het
kapitaal en de arbeid kunnen die-
nen ook al doen zij nog maar al te
graag alsof!
ROERMOND AndreLangen

Verkiezingen
De politieke partijen beloven weer
vaii alles nu de verkiezinen voor de
deur staan. Het CDA en de WD zijn
a. eer volop in derace om de mensen
zaid in de ogen te strooien. Er wor-
den via de media nu weer beloften
ge<iaan, diegeen werkelijkheid wor-
den.

Als je nagaat wat er de laatste jaren
in het kabinet is voorgevallen, dan
vrjag je je af hoe die mensen aan
eefi ministerspost zijn gekomen. Als
zij het kabinet uitgetrapt worden
vojjr de miljoenen die zij ten koste
van de belastingbetaler over de balk
hebben gegooid, krijgen ze toch
wéér een prachtig baantje toege-
schoven. Dus geen centje pijn.

Als je dat gehakketak van Voorhoe-
ve! hoort en ziet, vallen je de schoe-
nejn uit. De man geeft nooit direct
een eerlijk antwoord, maar zegt
steeds: „Daar kan ik nog geen ant-
waord op geven, het moet eerst nog
in de Kamer besproken worden".
Èn Lubbers 'steelt' maatregelen die
reeds in het conceptverkiezingspro-
gramma van de VVD staan. En zo
worden wij, de gewone mensen,
steeds belazerd. Je moet eens zulke
streken bij je baas uithalen. Dan
kjrijg je een schop onder je achter-
werk en kom je in de goot terecht."
HEERLEN F. van Pol

Demonstraties
Eind april konden wij weer 'genie-
ten' van grootscheepse demonstra-
ties tegen de apartheid in Zuid-Afri-
k^, georganiseerd door enkele zich
progressief noemende personen en
organisaties. Eens te meer heb ik
n^ij danig geërgerd aan de zonder
nteer eenzijdigeen drammerige ma-
njier van ageren. Bovendien treft het
rftij zeer dat zich democratisch noe-
mende personen en partijen provo-
cerend optreden als zij het hebben
dver een volledige blokkade van het
__jhell-lab te Amsterdam-Noord.

Een dag tevoren werd een van de ac-
tievoerders, een zekere mijnheer
Flint (nooit van gehoord) geïnter-
viewd door Koos Postema, waarbij
bleek dat deze de acties van de
Rara-groep niet afkeurde maar als
een andere keuze bestempelde.

Mijn antwoord: ik ben tegen apart-
heid (wie niet?), maar ook tegen
deze manier van demonstreren en
actievoeren. Kortom, ik heb er mijn
buik van vol!

MUNSTERGELEEN M. Hirsch

W Demonstranten blokkeerden eind april het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord en stuit-
ten op een groep ME-ers.

in gesprek

Vakantie(geld)
Het is weer de tijd dat wij de
vakantiegeld-uitkering in ont-
vangst mogen nemen. Het va-
kantiegeld werd ingevoerd om
de werknemer, die het gehele
jaar zijn werk had verricht, in
de gelegenheid te stellen om
op een voor hem/haar gepaste
wijze met zijn gezin te genie-
ten van een welverdiende va-
kantie. Het voor dit doel ont-
vangen vakantiegeld heeft hij
hard nodig om deze - in het
belang van zijn gezondheid -
te maken kosten te financie-
ren.

Maar wat is het geval? Hij krijgt
maar de helft (of minder) netto in
handen van het aan hem toeko-
mend bedrag, omdat de wettelijke
heffingen aan belastingen etcetera
hierop worden ingehouden. De re-
geringsleiders die destijds het va-
kantiegeld op deze wijze invoerden
moeten wel uitermate doortrapt ge-
raffineerd zijn geweest om op deze
wijze over de rug van de vakantie-
vierder (hardwerkende burger) een
extra belastingbuit binnen te halen.

De burgers werden gesust met de
woorden: Wees blij dat wij dit voor
julliebereikt hebben; voordien ont-
ving je helemaal geen vakantiegeld.

Dit zyn dezelfde dooddoeners, als
het doordrukken van een loonsver-
hoging van 5 procent waardoor een
inflatie (geldontwaarding) van 7
procent zou ontstaan. Dit betekent
vooral voor de laagstbetaalden een
hoge prijs: een 2 procent lagere be-
steding. Mijn mening is dat het va-
kantiegeld, wat danin plaats van nu
8 procent 5 procent mag worden, ge-
heel onbelast en netto mag worden
ontvangen. Er is tot heden nog geen
enkele regeringsleider geweest die
de moed heeft gehad om de be-
staande onredelijke toestand met
betrekking tot het vakantiegeld
recht te trekken.
Het zou een goed punt kunnen zijn
in het aanstaande verkiezingspro-
gramma!
GELEEN F. Offermans

In deze rubriek neemt de redactie brieven van lezers op. De re-
dactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. De brieven dienen
betrekking te hebben op publikaties in deze krant. Zij dienen kort
en zakelijk te zijn. Brieven die te lang zijn worden ingekort of gere-
tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in deze rubriek wor-
den niet toegestaan.

EG-binnenmarkt
De proclamatie van de voor 1992
vastgestelde voltooiing van de EG-
bini»enmarkt maakt vele Europea-
nen nerveus en wekt tot nu toe bin-
nen de perken gebleven angsten op.
De media, die geen onderwerpen
zoals boter-, suiker- en fruitberg
meer bij de hand hebben, storten
zich nu op andere, ogenschijnlijk
bedreigende en negatieve aspecten
van de Europese integratie.

Dagelijks horen en lezen de burgers
van Europa, dat de buitenlanders
hun arbeidsplaatsen en woningen
afnemen, en dat ze zonder het te
merken, overvleugeld worden door
de buitenlanders.Langzaamaan ra-
ken zelfs die burgers opgewonden,
die tot dusverre zonder merkbare
nervositeit en gewetensbezwaren
'overzeese' cultuurproducten con-
sumeren in andere werelddelen uit-
gestrekte landerijen bezitten, met
hun kapitaal hele kuststroken opko-
pen en bebouwen. Wij kunnen niet
eens meer door deEG-binnenmarkt
of door de naar ons toekomende
buitenlanders multicultureel wor-
den. We zijn het reeds!

Misdadigers naar binnen? Men zou
bang zijn, dat de EG-binnenmarkt
voor misdadigers de deur wijd open
zou zetten. De misdaad zou zich nu
grensoverschrijdend kunnen orga-
niseren en zonder risico banken
kunnen overvallen en ongestoord
verdovende middelen kunnen me-
n uitvoeren.

Over dit thema hoorden wij een be-
windsman zijn inzichten geven. De
expert waarschuwde voor verijlde
conclusies! Met de mening des
volks in zijn achterhoofd en die ver-
moedens die de Nederlandse ziel in
boeroering zou kunnen brengen,
verkocht hij echter onzinvolgens de
tijdgeest en ten behoeve van de ge-
wenste komende verkiezingen.
Ook die strategen bij de politie we-
ten dat de specialisten onder de
misdadigers de grenzen steeds meer
als bescherming, dan als hindernis
gebruiken, waarachter men zich uit
de voeten kan maken met zwart
geld, slechte daden en met een
slecht geweten. Indien de recherche
zich de kennis van vreemde talen
eigen had gemaakt en zich van een

grensoverschrijdend opsporings-
en computersysteem had voorzien,
dan zouden de misdadigers met of
zonder de EG-binnenmarkt, niet te
lachen hebben.

Men moet zich dan ook afvragen
waarom uitgerekend de Europea-
nen zo kleingeestig met hun zelfbe-
wustzijnen hunzogenaamde identi-
teit omgaan. Ze kunnen toch van
hun eigen geschiedenis leren hoe
men hele volksstammen onder
dwang als slavenarbeider naar
vreemde landen heeft geëvacueerd,
hoe men van de ene op de andere
dag taal, godsdienst en cultuur on-
der dwang invoert, hele volksstam-
men of minderheden onderdrukt of
uitroeit. Ook dit is recente geschie-
denisen moet nog door de Europea-
nen worden verwerkt, evenals de
verschrikkelijke daden van Stalin,
Hitler,Khomeini etc.
NIEUWENHAGEN H. Smeets

" Van de boter-, suiker- en
fruitberg naar mogelijke
negatieve aspecten van de
Europese integratie. Het bo-
teroverschot zoals dat op de
archieffoto te zien is, lag op-
geslagen in het Gelderse
Eist.

PvdA
De PvdA zal tijdens en na de ver-
kiezingen de eis handhaven dat de
koppeling tussen lonen en uitke-
ringen wordt hersteld. Wat van die
beloften terecht komt, weten we
van het kabinet van Joop den Uyl
in de jaren zeventig. Die deed die
uitspraken, ook voor de verkiezin-
gen. Toen hij eenmaal in het zadel
zat, was zijn eerste daad zijn salaris,
dat van de Kamerleden, de leden
van Gedeputeerde en Provinciale
Staten en de gemeenteraden, met
30 procent verhogen.

De communist Bakker stemde nog
niet tegen. Wat kreeg de gewone
man en de minimumlijder? Een
aalmoes, net genoeg om een pakje
boter te kopen. Na zijn vier jaar
wanbeleid zat de Nederlandse staat
met een schuld van 43 miljard gul-
den. Hier moeten onze achterklein-
kinderen nog aan terugbetalen. Ik

hoop dat de jongeren, die toen mis-
schien nog in de wieg lagen en nu
opgezweept door de linkse bonden,
de straat optrekken en hier eens
goed over nadenken.

Neen mijnheer Kok, die valse pro-
paganda van Lenin en Engels is al-
lang achterhaald. Met deze ideolo-
gieën wordt in Rusland, alle staten
achter het IJzeren Gordijn, China,
Cambodja, Birma, Algerije enz. al
de vloer aangeveegd. Zelfs in rood-
Amsterdam, waar de onderwereld
meer regeert dan het gezag, was
bijna geen mens meer de straat op
te krijgen op 1 mei 1989.
Zelfs de heerKok moest dit beken-
nen. Ik zeg: weg met het rood
staatskapitalisme, weg met rechtse
dictaturen in Chili of waar ter we-
reld ook, weg met apartheid, weg
met rode doctrine, weg met fascis-
tische doctrine.
Te beginnen in Limburg.
MAASTRICHT H.Janssen

Kunst
Mijn reaktie betreft de ingezj
den brief van 3 mei, waarin J
Post uit Landgraaf zijn meri
gaf als reactie op het artikel 'J'
geren: alleen kapsoneslijers $
naar kunst kijken.

In dit artikel heeft hij het o'
'echte kunst' en verwijst hij Ti
de grote meesters van vervloj
tijden. Ik respecteer zijn mert
hierover.
Waar ik meer moeite mee het.
de zin 'Het wordt de hoogsteti
dat men eens het kaf van het Ij
ren gaat scheiden, voordat de'
genwoordige jeugd helemaal \
gevoel voor echte kunst k*1
raakt.

Er zouden lezers (en missch»
ook jongeren) bij kunnen zijn»denken dat deze man gelijk he*
Ik weet niet of de geachte h*
J.J. Post bekend is met het begl;
'Ent arteteKunst' en met de soC
le driegeleding 'Vrijheid <j
geest; Gelijkheid in het recht»
ven en Broederschap in het e<
nomische leven. De menselÜj
vrijheid is de elementaire vr*
van de kunst.

De 'Nationaal-Socialisten' da<j
ten hier anders over en verbraJJden op 20 maart 1939 1004 schM
rijen en beeldhouwwerken 1
3825 aquarellen, tekeningen 'grafieken.
Wat dit totalitaire regime in &

later stadium nog meer heeft V
nietigd is ons allen wel bekend
Dat de jeugd en ook vele voW
senen niet beseffen hoe bela^
rijk dezevrijheid in dekunst i&
in mijn ogen te wijten aan de loj
van de geschiedenis en de rol d
het onderwijs hierin speelt.

Tot slot een citaat van Josel
Beuys (Documenta 8), waarin Jpositie van de kunst zoals ik g
ervaar, duidelijk wordt: „So 4
der Mensch nicht da ist, sohcw
erst entstehen muss, so m^
auch die Kunst entstehen, de1!es gibt sic noch nicht".

BRUNSSUM A.J. DezeM

Oplossing
van

gisteren
-h vb-
-orde I ij k
-mei -one
-oas e - a i

- g I -en--
I ei draad
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ent-tres

recept
Varkenssteaks met
salami en kaas
Benodigdheden voor 4 personen: 4
varkenssteaks van elk 125 gram, 75
g salami (aan een stukje), geraspte
belegen Goudse kaas, 1 ei, droog
broodkruim of paneermeel, 100 bo-
ter.
Snijd de steaks aan de zijkanten
open met de punt van een scherp
mes. Doe het zodanig, dater als het

ware zakjes in het vlees ontstaan.
Dep vlees droog met keukenpapier.
Hak de salami totkruimels en schep
er IV_> eetlepel fijngeraspte belegen
Goudse kaas door.
Stop in elke varkenssteak een deel
van het mengsel. Druk het vlees
daarna goed op elkaar. Haal de
steak door losgeroerd ei en druk het
daarna met de platte hand stevig in
het broodkruim of paneermeel.
Verhit boter in de koekepan en

wacht tot het schuim begint weg te
trekken. Temper de warmtebron en
bak de steakser in 10 tot 12 minuten
aan weerszijden goudbruin en gaar
in. Laat de steaks na het bakken
even op een stuk keukenpapier uit-
lekken.
TIP: In plaats van salami kan de
steak ook gevuld worden met een
mengsel van kaas en fijngekookte
of rauwe ham.
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Bezwaren
Li^ e Tweede Kamer zijn trouwens
Wy bezwaren ontstaan tegen deL[jernisering van de Leopard-
L..^ s. een project dat '1,2 miljard

kost. Volgens Bolkestein
(W besloten kunnen worden min-
iL tanks te moderniseren en min-
l,j. tanks met nachtzichtapparatuur
sjte rusten.

" Zie ook pag. 5

Deetman beschikbaar
Voor ministerspost

.^HUIZEN - Minister Deetman
Onderwijs stelt zich, als hij

Larvoor wordt gevraagd, beschik-
tel-als minister in een nieuw kabi-
Hj ' Hij zei echter te aarzelen het mi-(terschap voor Onderwijs en We-
de Schappen voor een nieuwe perio-
Mli'3'1 ver Jaar op z"n schouders te
ta en nemen. Deetman liet dit gis-
{\avond weten op een CDA-
Lj^verkiezingsmanifestatie in

t De demissionaire be-ndsman liet doorschemeren meer
Bo elenvoor een andere ministers-

' 'J. Hij wilde echter niet zeggen
'k departement hij ambieert.

Alkmaars systeem
tegen fraude
aangeprezen

ALKMAAR - De
Alkmaarse Gemeen-
telijke Sociale
Dienst heeft een
computerprogram-
ma gemaakt waar-
mee het veel gemak-
kelijker is geworden
steunfraudeurs te
pakken. Het systeem
is zo doeltreffend dat
het ministerie van
Sociale Zaken en

Werkgelegenheid
heeft besloten de
verspreiding ervan
financieel te onder-
steunen. Naar het
zich laat aanzien zal
het Alkmaarse sys-
teem de standaard
voor alle sociale
diensten in geheel
Nederland worden.
Het ministerie heeft

besloten geld be-
schikbaar te stellen,
waardoor het com-
puterprogramma te-
gen kostprijs (f 1950)
aan andere gemeen-
ten kan worden aan-
geboden. Ook uit-
voeringsorganen als
het Gemeenschap-
pelijk Administratie
Kantoor (GAK) kun-
nen van het Alk-
maarse systeem pro-
fiteren. „Een ander
voordeel is, dat de
privacy beter is ge-
waarborgd dan bij
de ouderwetse pa-
pieren dossiers," al-
dus GSD-directeur
D. Vrauwdeunt.

Israël slart diplomatiek offensief
Palestijnen tegen
verkiezingsplan

RAMALLAH-WASHINGTON - Pa-
lestijnen uit de westelijke oever van
de Jordaan hebben het Israëlische
plan voor verkiezingen in de bezette
gebieden verworpen. Dit hebben zij

de Israëlische minister van Defen-
sie, Yitzhak Rabin, tijdens een ge-
sprek laten weten. Ook de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie PLO
heeft de Israëlische plannen afge-
wezen.
De Israëliche militaire autoriteiten
gelastten maandag 15 Palestijnse
activisten naar hun hoofdkwartier
bij Ramallah te komen voor de ont-
moeting met Rabin. Tijdens een
twee-en-een-half uur durend onder-
houd zette de minister het zondag
door de Israëlische regering aan-
vaarde plan uiteen. Een afwijzing
van het plan noemde de minister
een historische vergissing.

„ledereen verwierp het zoals het is
voorgesteld," zo verklaarde de bur-
gemeester van Bethlehem Elias
Freij. „Niemand wees het principe
van vrije en en democratische ver-
kiezingen af, maar iedereen ver-
wierp het Israëlische plan," aldusFreij.

De PLO wil alleen met verkiezingen
instemmen wanneer Israël zijn troe-
pen eerst terugtrekt uit de bezette
gebieden en er internationaal toe-
zicht komt op het verloop van de
verkiezingen.
Israël zal de komende twee weken
een diplomatiek offensief lanceren
om steun te verwerven. Premier
Shamir en verscheidene andere
vooraanstaande kabinetsleden zul-
len in de VS en West-Europa details
van het plan nader toelichten. De Is-
raëlische ministers van Buitenland-
se Zaken en Defensie willen het
plan nog deze week in Washington
presenteren.

Bezuinigingen over gehele leger spreiden

Bolkestein wil taken
defensie handhaven

4v HAAG - Demissionair-jA^Uster Bolkestein van De-
s,, nsie wil de bezuinigingen als

°' LV°l§ van een geringere groei
* yf de defensie-uitgaven over,^dmacht, luchtmacht en ma-
°m Verdelen- Aan net afstoten
ijft taken of subtaken - zoals
«£e in NAVO-verband zijn af-JrsProken - is hij niet toe. Bol-
eC s^ein zei dat gisteren bij deiCesentatie van een rapport
;JWo- e Teldersstichting overUigheid en West-Europa.

llïa h°°fdtaken die Nederland
/Lj- " 0-verband heeft zijn de ver-Jpnging van het Nederlandse vak
|jj*s centrale sector in de Duitsendsrepubliek (vooral land-
i^ ent),cnt), de luchtverdediging (lucht-
jj ent) en de onderzeebootbestrij-
jj 8 (marine). De bewindsman wil
H^aken blijven uitvoeren. Hij be-
Ha?ukte dat hij bijvoorbeeld de
l^r1-'nepatrouilledienst, die wordt
.gevoerd met dertien Orion-vlieg-

-Ben, wil handhaven.
% ug* «et ogenblik studeren Bolke-

lri en zijn departement op de
jepg hoe de geringere groei van de
jj lensie-uitgaven, een procent per

<£■ in plaats van twee vanaf 1991,__ bezuinigingen op het Defensie-Ij*11 1989-1998 verwezenlijkt kan
|1_rC*en' e bewindsman noemde
Pl? Mogelijkheden een minder snel-
K^odernisering van de Leopard
k^nks en een minder snelle aan-
L?P van F-16-jachtvliegtuigen ter

van vredesverliezen.

binnen/buitenland

'Wasverzachters
niet zacht voor

het milieu'

JfJSWUK - Wasver-«chters belasten de ri-
teren en meren metstoffen die daarin lang-
ham worden afgebro-

n en bovendien zeer«"tig zijn voor wateror-ganismen. Het is beter
* kiezen voor een min-
-** zachte was, zoschrijftK. van Leeuwen
*an de Directie Stoffenn Risoscobeheersingan het ministerie van"Wieubeheer in het°'ad H2O van de Ver-*niging van Waterlei-dingsbedrijven (Ve-wm).

Wasverzachters zijn ky-
tionische oppervlakte-
actieve stoffen, zoge-
noemde kat-OAS, waar-
van in Nederland jaar-
lijks ongeveer twee mil-
joen kilo wordt ge-
bruikt. Een kation is
een positief geladen

ion. Deze stutten wor-
den alle geloosd in het
afvalwater. Dit wordt al
dan niet gezuiverd in
een rioolwaterzuive-
ringsinstallatie, waar
ongeveer negentig pro-
cent van de stoffen ach-
terblijft in het slib.

De zeepfabrikanten zijn
het niet eens met de
conclusies van Van
Leeuwen. Dr A. de Jong
van Unilever en ir N. de
Oude van Procter &
Gamble, deskundigen
op het gebied van was-
middelen en milieu, zijn
van mening dat Van
Leeuwen zich baseert
op gebrekkige basisge-
gevens over kat-OAS.
Er zullen naar hun oor-
deel eerst metingen
moeten worden gedaan
van de reële concentra-
ties van deze stoffen in
Nederlandse opper-
vlaktewateren.

Minister Van den Broek in briefaan Kamer:

'Weerklank voor idee
vervanging Lance-raket'

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Premier Lubbers en
minister Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) hebben bij bezoeken
aan Londen, Bonn en Washington
'een zekere weerklank' gevonden
voor ideeën over de vervanging van
de nucleaire Lance-raket. Minister
Van den Broek heeft dit de Kamer
gisteren in een brief meegedeeld.

De bewindsman schrijft dat de pre-
mier en hij streven naar 'een in-
houdsvolle consensus' over de
kwestie, die de NAVO verdeeld
houdt. Vooral West-Duitsland voelt
niets voor een snel besluit over de
vervanging van deLance-raket door
een nieuwe raket voor de korte af-
stand. De korte dracht-wapens moe-
ten volgens Van den Broek niet al-
leen de defensie op peil houden,
maar ook de wapenbeheersing die-
nen. De achterliggende gedachte is
om deze kernwapens te vervangen
door de middellange dracht-wa-
Dens.

De minister wijst erop dat binnen
de NAVO op zich geen verschil van
mening bestaat over onderzoeks- en
ontwikkelingsinspanningen van de
Amerikanen voor een opvolger van
de Lance-raket.

Besluit
Pas in 1992 zal formeel een besluit
moeten vallen over de produktie
van de nieuwe raket. Tevens zal, al-
dus de minister, met het Oostblok
gestreefd moeten worden naar het
bereiken van gelijke aantallen wa-
pens aan beide zijden, en wel op een
zo laag mogelijk niveau.

Een van drie gegijzelden later bevrijd

Westduitsers in
Libanon ontvoerd

SIDON - In de buurt van de Libane-
se havenstand Sidon zijn gisteren
drie Westduitsers ontvoerd. Een
van de ontvoerden, de 26-jarige Pe-
tra Schnitzler, werd later bevrijd
door een Libanese militie die meen-
de een paar dieven te hebben aange-
houden. Schnitzler werd twee we-
ken geleden ook al ontvoerd, even-
als de gisterenweer ontvoerde 48-ja-
rige administrateur Heinrich Strue-
big. De identiteit van de derde ont-
voerde is nog niet bekend. De ver-
antwoordelijkheid voor de ontvoe-
ringen is nog niet opgeëist.

De auto waarin Schnitzler werd ont-
voerd werd aangehouden door twee
leden van de militie van de Islamiti-
sche Groepering, wier aandachtwas
getrokken door de witte Mercedes
die met grote snelheid in de richten
van noord-Sidon reed. Nadat ze de
auto met schoten in de lucht tot
stoppen hadden gedwongen, zetten
de inzittenden het op een lopen.
Daarop begon Schitzler op het dek-
sel van de achterbak, waarin ze ge-
vangen werd gehouden, te bonken,
en werd ze bevrijd.

Schnitzler en Struebig werken voor
de hulpverleningsorganisatie AS-
ME-Humanitas. Zij werden op 4 mei
in dezelfde omgeving ontvoerd,
maar tien uur later weer vrijgelaten.
Tegelijk met hen werd toen de 21-ja-
rige Markus Quint ontvoerd; deze
werd pas afgelopen zondag per-
soonlijk afgeleverd bij het hoofd-
kwartier van ASME door Nabih
Berri, de leider van de sji'itische
Amal-militie.
Volgens Palestijnse veiligheids-

functionarissen hadden Struebig en
Schnitzler destijds verklaard dat ze
waren vrijgelaten om de eisen van
de ontvoerders bekend te maken;
deze eisen kwamen erop neer dat
een mildere straf werd geëist voor
Mohammed Ali Hamadi, een Liba-
nees die in de Bondsrepubliek te-
recht staat wegens zijn rol bij de ka-
ping van een Amerikaanse Boeing
in 1985. Bij de kaping kwam een
Amerikaan om het leven, en tegen
Hamadi is inmiddels levenslang
geëist. De rechter zal vandaag uit-
spraak doen.

" Dit is Nicole
Faunce, twee

weken jong en
mogelijk de

kleinste baby
ter wereld. Het

meiske is
slechts 25

centimeter
lang, weegt 420

gram en ligt
momenteel in

het
Australische

Sydney in een
couveuse. Als

blijkt dat
Nicole

inderdaad 's
werelds

kleinste is,
krijgt zij een

vermelding in
het Guinness

Book of
Records.

Akkoord bezuiniging
medicijnen onder
druk EG aangepast

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Apothekers die goed-
kope geneesmiddelen voorschrij-
ven, mogen 20 procent van hetprijs-
verschil ten opzichte van dezelfde,
maar duurdere medicijnen, in eigen
zak steken. Dat is vijf procent meer
dan eerder is afgesproken in het zo-
genoemde Omnipartijen akkoord
(OPA) over bezuinigingen bij ge-
neesmiddelen. Dat financiële ver-
schil is afgedwongen door EG-com-

missaris Brittan. Anders was de EG
niet akkoord gegaan met het Omni-
partijen-akkoord. Dat blijkt uit een
eerst gisterenbekend geworden
brief van Brittan aan de betrokken
staatssecretarissen Dees (WVC) en
Evenhuis (Economische Zaken).

Het Omnipartijenakkoord moet een
bezuiniging van 420 miljoen gulden
opleveren. Die komt door het voor-
stelvan Brittan niet in gevaar. De in
het akkoord vastgelegde gemiddel-

de daling van geneesmiddelenprij-
zen met 7 procent is inmiddels door-
gevoerd.
In zijn brief stelt Brittan dat het
OPA de vrij marktwerking aantast.
Bovendien wordt de Nederlandse
geneesmiddelenmarkt afgegren-
deld voor produkten uit andere lan-
den. Dit alles is niet in overeenstem-
ming met het EG-verdrag. Toch wil
de EG-commissaris het akkoord
een kans geven, mits de financiële
stimulans voor apothekers om
goedkopere geneesmiddelen te ver-
kopen, niet zou dalen van 33 naar 15
procent, maar op 20 procent zou
worden gezet. Met dit systeem zou
een jaar moeten worden proefge-
draaid.
Een zegsman van Dees liet gisteren
weten dat alle bij het OPA betrok-
ken partijen inmiddels hebben in-
gestemd met het verzoek van Brit-
tan.

Angola kondigt
vredesplan aan

LUANDA - Angola heeft gisteren
een vredesplan aangekondigd dat
een einde moet maken aan de der-
tien jaar oude burgeroorlog in het
land. President José Eduardo dos
Santos van Angola presenteerde het
plan tijdens een eendaagse confe-
rentie van zeven Afrikaanse rege-
ringsleiders in de Angolese hoofd-
stad Luanda.
Tijdens een persconferentie ont-
vouwde Dos Santos zijn vredesplan
dat uit twee delen bestaat. Het plan
beoogt een einde te maken aan bui-
tenlandse inmenging in de Angole-
se burgeroorlog tussen de rege-
ringstroepen en de leden van de Na-
tionale Vereniging voor Totale On-
afhankelijkheid van Angola (UNI-
TA). De UNITA vecht al sinds 1975
tegen de communistische regering
in Luanda en wordt gesteund door
de Verenigde Staten. Angola wordt
onder meer gesteund door Cuba.
Daarnaast moet het plan ook de
voorwaarden creëren voor een lang-
durige vrede in het land. Dos Santos
gaf niet aan op welke wijze het vre-
desplan moet worden uitgevoerd.

Brand
Het luchtverkeer tussen Neder-
land en alle bestemmingen in
het verkeersgebied van Lon-
den is gistermiddag bijna één
uur volledig stil komen te lig-
gen door een brand in de ver-
keerstoren op de Londense
luchthaven Heathrow en het
aangrenzende gebouw van de
luchtverkeersbeveiliging. Over
de oorzaak van de brand was
gistermiddag nog niets bekend.

Revanche
Tsjechoslowakije is in het
geweer gekomen tegen Ne-
derland. Het wil in het kader
\/an de daartoe strekkende
akkoorden van Helsinki ge-
ïnformeerd worden over het
optreden van de politie in
Amsterdam tegen betogers
bij de Shell-blokkades al-
daar, enkele weken gele-
den.

De Tsjechen staan - dat heeft de praktijk van de laatste veertig jaar
afdoende bewezen — onder de verdedigers van de mensenrechten
niet bepaald in het voorste gelid. Het tegendeel is zelfs waar.
De manoeuvre van Praag is dan ook niet ingegeven door oprecht
medegevoel jegens de actievoerders bij Shell. Niets van dat al.
Praag wil doen geloven dat Nederland zich schuldig maakt aan
datgene waar het de Tsjechoslowaken (terecht) van beschuldigt:
schending van fundamentele, individuelerechten. Maar die vlieger
gaat niet op.

In tegenstelling tot de situatie in het totalitaire Tsjechoslowakije
waar de geringste vorm van verbaal protest al voldoende is om
hard aangepakt te worden, is betogers in ons land met zijn onbe-
twiste democratische vrijheden heel wat geoorloofd en moeten de-
monstranten het toch behoorlijk bont maken, wanneer politie en
ME tegen hen in actie komen.
De Tsjechoslowaakse manoeuvre kan daarom niet anders gezien
worden als de revanche van Praag op een soortgelijke Nederland-
se stap ten gunste van mensen die enkele maanden geleden te
Praag, tijdens een herdenking van de dood van Jan Palach, op
volstrekt waardige manier voor meer vrijheid in hun land opkwa-
men en daarbij door de politie bruut uit elkaar geslagen werden.
Een van hen was de schrijver Vaclav Havel die toen opgepakt
werd en veroordeeld en nog steeds vastzit.

Al met al een doorzichtige uitval van een regime, dat schendingen
aan Nederlandse zijde suggereert, maar intussen echt wel beter
weet.

F.S.

punt
Eis

De vakbond van journalisten
en die van het personeel van de
audiovisuele afdeling van de
Britse omroep BBC hebben het
ontslag geëist van het hoofd
van de omroep, Marmaduke
Hussey, en van de directeur-ge-
neraal, Michaël Checkland. On-
geveer 12.000 van de de 28.000
werknemers van de British
Broadcasting Corporation zijn
afgelopen weekin- staking ge-
gaan, waarbij zij een loonsver-
hoging van 10 procent eisten.
De directieweigert echter terug
te komen van haar besluit een
verhoging van 7 procent te bie-
den.

Guatemala
In Guatemala heeft een militair
tribunaal 13 officieren in staat
van beschuldiging gesteld we-
gens verraad en muiterij. De
aanklacht houdt verband met
een mislukte poging tot staats-
greep op 9 mei jongstleden.Aan
de couppoging werd binnen
enkele uren zonder bloedver-
gieten een einde gemaakt door
de troepen, die trouw bleven
aan de drie jaaroude burgerre-
gering van president Vinicio
Cerezo. Het was de tweede
couppoging binnen een jaar.
Ook de eerste poging mislukte.

Kritiek
De Joegoslavische krant Borba
heeft onthuld dat in de provin-
cie Kosovo Albanese nationa-
listen wekenlang zonder vorm
van proces onder huisarrest
zijn geplaatst. Volgens Josip
Vrhovec, voormalig lid van het
presidium van Joegoslavië is
zulks noodzakelijk om de orde
te handhaven in Kosovo. De Al-
banese nationalisten werden in
maart onder huisarrest ge-
plaatst, nadat in de provincie
onlusten waren uitgebroken na
het besluit van het parlement
een deel van de zeggenschap
over de autonome provincie
over te dragen aan de deelrepu-
bliek Servië. Bij botsingen met
de politie kwamen toen 22 Al-
banezen en twee agenten om.

Protest
Charta 77, de Tsjechoslowaak-
se burgerrechtenorganisatie,
heeft in een open brief aan de
autoriteiten geprotesteerd te-
gen het bezoek van de Roe-
meense president, Nicolae
Ceausescu, aan Tsjechoslowa-
kije. Ceausescu wordt vandaag
voor een werkbezoek van een
dag in Praag verwacht. In de
brief aan partijleider Milos Ja-
kes noemt Charta het bezoek
'uitermate ongelegen' gezien de
'publieke verontwaardiging in
de wereld over het Roemeense
beleid op het gebied van de
mensenrechten.

(ADVERTENTIE)

mat/m vrvan 14.00 tot22.00uur...voor een vertrouwelijk gesprek
hart tot hart^—^. a

(ADVERTENTIE)

\py^evenslljn
(Ms°Ê§Ê(ffl§

ma t/m vr van 14.00tot 22.00 uur
...voor een vertrouwelijk gesprek overgeloof, problemen, verslaving, opvoeding, eenzaamheiden alles waar uwhart vol van is

_t^ CCD

Woensdag 17 mei 1989 "3

(ADVERTENTIE)

Pêvê(*)nu met gratis

BIJLAGE__________________________ UuWM^tWummmmmM
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®piccolo s
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren 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 geplaatstover 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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 154599

DAKDEKKERSBEDRIJF DeProficiat Nok, voor al uw dakdek-

'"' werkzaamheden, met de

J
langste schriftelijke garantie.

uWK Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.. JL « I Voor SIERBESTRATING,

mb«i V terras, oprit en vakman-t* schap. Stratenmakersbedrijf
► Nico Gerards. Vrijblijvende_____ Ir prijsopgave en advies. Tel.

045-313956.
iBSHJ Voor VAKBEKWAME bin-W^A nen- en buitenschilderwerk-
l ÉÊÊÊÊ zaamheden: 045-210020.

Hartelijk Gefeliciteerd Voor al uw behang- of
bij het zien van SCHILDERWERK, kunt u
Ahraham voor nadere prijsopgaves-vuiaiiaiii brief sturen naar poStbus

van Karin en Roos. __ 2658, 6401 DD, Heerlen.
Prnfiriat TUINVERZ«RGING, aarvnunoicu leg afrast sierbestrating
GuUSÏe enz 9°ed werk is niet duur. .' . bel 045-272093 na 18.00 u,van Annemie,. kinderen en a|| een op werkdagen.— ONDERNEMERS, in mid-

Personeel aanbod ?,en en kleinbedrijf opgelet!"*"w aaiiuuu Nu automatlseren van uw
-r,„.. dq_i cncM „j_. k^„ administratie is tijd en geld£„P BE„S' aLhJLn besparen. Interesse: Belgen gord.jnen maken. voor meer info 04498-52270Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave. Voor al uw dakwerk. DAK-
Schillings Interieur, Sunplein DEKKERSBEDRIJF Schrip-
-39, Nieuwenhagen, tel. 045- sema, Deken Deutzlaan 228
312613. Kerkrade. Tel. 045-463900.

Personeel gevraagd

Hotel - Restaurant - Wintertuin - Zalen
zoekt op korte termijn: Zelfstandigwerkende kok M/V;

Buffetchef'Medewerker algemene dienst M/V; kelners -café - restaurant/gastvrouw. Sollicitaties binnen 3 dagen
richten aan: Hotel Crasborn t.a.v. Dhr. P. Parren. Hoogstr.

6, 6017 AR Thorn. Tel. 04756-1281.

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.— 1

Grote Bouw- en architectenbureau
Dter- Inrkpv gehlen-gans b.v.,L/löU UUOKtJy Trichterweg 125, Brunssum

Wedstrijd vr voor Du'tsland timmerlie-... ..' „ den, metselaars en ijzer-met leuke prijzen!! vlechters (handlangers on-Deelname info: 045-455185 nodig te soll.), ook colonnes
Bar Ma Cherie vraagt MEIS- °mg. Keulen-Mönchenglad-
JES voor de middag- en bach. Tel. 045-229529 of
avonduren. Intern kosteloos 229548.
mogelijk. Tel. 045-241829. Schoonmaakbedrijf Fortron
BARMEISJES gevr. voor BV vraagt DAMES voor de
bar Madame Butterfly. Per- middag- en avonduren. Er-
soonlijk melden va. 19.00 varing strekt tot aanbeveling
uur Hommert 24, Vaesrade. maar niet verplicht. Panden
De Valkenier vraagt voor i" rt
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WERKERS M/V en alge- CAO' „ ";
meen medewerkers M/V, Ift. gnSen' '16-20 jr.Sollicitaties na tel. Kan'ooruren'afspraak 04406-12289. Vertrouwelijke gastvrouw of
M«t cnn«i npur phai ip telefoniste voor privéhuis teFEeUß?^zfv Van g^ Kerkrade. Tel. 04490-23203
bewijs) Werkzaamheden: VAKANTIEWERK: Gezocht
het afhalen van groente- en een rustige en nette D.J.
fruitprodukten op diverse voor onze disco in Oosten-
veilingen in Nederland en rijk, juli en aug. Tel. 04493-
-bezorgen van deze produk- 4170.
ten elders. Prettige werk- «_,.., -.-.««.t k-ntc—<,*__.,__,__

Shi°eendeQOl°f°mf"- «ST'-" "elne^HeSegJBS.kS&S^.iai!£ Aken, tel. 0949-241-33643
9

richten aan: Groothandel Gevraagd nette vrouwelijke
Sutherland, t.a.v. Pascal FRITUREHULP voor maand
Sutherland p/a. Burg. Hou- dinsd., dond., vrijd. Telef. af-
benstr. 22, 6124 BE spraak tussen 10.00-13.00
Papenhoven ' uur 045-750483.

Ingenieur, M und R Techni- Meisje als hulp in FRITURE
ker und E-Techniker für gevraagd. Solliciteren v.a.
Planung. Verfahrenstechnik 16 jr., werktijden: 1e week
und Anlagenbau ggf. auch dinsd., woends., donderd.,
als freie Mitarbeiter und 2e week vrijd., zaterd., zond.
Subunternehmer gesucht. van 17.00 tot 24.00 uur.
GIMRET mnH & Co. KG, Aanmelden persoonlijk
Gut-Damme-Str. 11/13, Kerkraderweg 72 A, Heerlen
5100 Aachen. Tel. mo.-fr. Frituur Molenberg.
0241/152006. . .. . , =j 'Te huur gevraagd
Gevr. nette vriendel. VER- 'KOOPSTER afd. vleeswa- Net werkend ECHTPAAR z.
ren en cassiërre voor 20 u- kin. zoekt huis te huur in

ren per week. Liefst met erv. Hoensbroek of omgev.(op-
Br o nr B-0800 L.D. Post- knappen geen bezw.) Reak. ,
bus 3100,6401 DP Heerlen. Br.o.nr. B-0804, LD, Post-— ! bus 3100, 6401 DP Heerlen. |
Met spoed gevr. j. man tot Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
30 jr. voor COLPORTAGE in '89 te Sittard: Eensgezins-
Duitsland. Goede provisie woning. Huurpr. tot ’ 650,-.
en gratis verblijf in hotel. Tel. Br.o.nr. B-0760, Limburgs
0949-240327572. Ma t/m Dagblad, Postbus 3100,
vrij, tuss. 10 en 12 uur. 6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
Heerlen, Weltertuynstraat 67

Diverse studentenappartementen met woon/slaapkamer,
kitchenette, douche en toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl. voor-

schot stook- en servicekosten.
\

Nuth, Parklaan
Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap- .
kamers, douche en berging. Huurprijs / 524,80 per maand
excl. voorschot stook- en servicekosten.

Kerkrade, Schaesbergerstraat 2
Diverse kamers met woon/slaapkamer en medegebruik
van keuken, douches en toiletten. Huurprijzen vanaf

’ 370,- per maand mcl. voorschotten energie- en
servicekosten.

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer met woon/slaapkamer en medegebruik'
van keuken, douche en toilet. Huurprijs per maand ’ 335,-

-incl. voorschot energiekosten.
UITSLUITEND VROUWELIJKE STUDENTEN!

Inlichtingen en bezichtingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN.

Tel, kantoor: 045-417085.
Qittor/H e n- 'n Hoensbroek Cen-OllldlU trum i_2 pers. APPARTE-

nabij station, ruime zit./ MENT. Inl. 045-212706, na
slaapk. voor alleenstaande 17.00 uur.
Tir§fmnmnU^Me

in
b
Tad,k- Te h. per 1 juni Luxe FLAT,f

04490 10792
ui,St" om9' "°rk- Voor 0U"

W4au lU'^- dere pers. Nw. compl. keu-
Te huur APPARTEMENT v. ken, gr. woonk. eetk. en
alleenst. of paar te Kerkra- slpk, m. rolluiken ’ 850,- mcl
de-Vink. Tel. 045-725667. cv p.mnd. Markt 20 Hoens-
Heerlen: te huur Sittarderw./ k„4 biL AH: TeL 045"
Grasbroekerweg APPAR- 213031. Het geh. ligt in een-.
TEMENT. Woonk., keuken, tr. m. groenvoorz.
balkon, douche, 1 slaapk. en Te h. per 1/6 APPARTE-
berging. Tel. 04490-43275. MENT Kerkrade, 1è 2 pers.,
KERKRADE. Te huur voor /SfO." P- m"d

n]_l^ "u,u'"

net meisje of jonge vrouw, sub, mog., Tel. 04492-1822.
woonk. m. keuken, douche, Te h. in Heerlerheide 1 pers.
W.c, balkon, met eigen in- APPARTEMENT mcl. c.v.
gang. Tel. 04748-2679. ’500,-. Tel. 04492-1900.

Onroerend goed te koop aangeboden
Snel en goed uw OUDER woonhuis te koop

hl lic vorUnnan'? 9©vraagd. Achterstallig on-riUlS VerKOpen f derhoud geen bezwaar.
Jos Storms Onr. Goed. Aanbiedingen aan: Wijman
Past. Vonckenstr. 44, & Partners Vastgoed. Tel:

Geleen. Tel. 04490-42550. 045-728671.
Geen Verkoop! Heerlen: Te koop luxe
~ .. halfvrijst. woonhuis, bwj.üeen KOSten. 1974, met cv., l-vormige

woonk. plm. 35 m2. met

~ „ marmer vloer, mooie aan-■,U W.H ,ee2 hu,s k°Pen?„ geb. keuken 4x4 m. (merkU wilt Uw huis verkopen? A k) blauw/ wit) 3 sl.Vraag vrijblijvend info. pkSi met essenh. parket-
Onr QOed vloer, z. mooie badk., vlizo-

*_ .. trap n. ruime zolder, garage
maatschappij ra cv., tuin. Ged. voorzien

■ o* i van rolluiken en thermo-
J3C Otei phane. Vr.pr. ’ 149.000,-

Verzekeringen - finan- k.k. Tuinstr. 10 Heerlen. Te
cieringen - hypotheken. bez. na tel. afspr. 045-

Schelsberg 132, Heerlen. 217426.
Tel. 045-721866. Te huur aangeboden; zeer

sfeervol ingericht gezellig
BOERDERIJ te k. 12 ha CAFÉ, vele mogelijkheden,
weide, België. Tel. 09-32- te Hoensbroek. Meer info;
87880282. tel. 09-49-240572747.

Bedrijfsruimte
Unieke kans voor enkele ondernemers. Te huur

Gemeubileerde kantoorruimte
in landhuis te Hulsberg (Nuth). Vanaf ’ 750,- all in, per

mnd. Huurderkan onbeperkt gebruik maken van de in het
gebouw gevestigde juridischeafdeling.

Voor meer informatie: Bedrijfsadviescentrum
St. De Wissengracht, tel. 04405-2545.

Wonlngruil
.Heb ruime eengezinswoning Met een PICCOLO in het
in Reuver en wil ruilen met Limburgs Dagblad raakt u
eengezinswoning in ECHT, uw oude spulletjes 't snelst
evt. met garage (mag ook kwijt. Piccolo's doen vaak
ouder huis zijn) Tel. 04704- wonderen... Probeer maar!
5749. Tel. 045-719966.
-■1.M..— . . II ■■■ . . .

Kamers aangeboden/gevraagd
Student en studente zoeken Kamer te huur, eigen toilet
apart 1 kamer in MAAS- en douche, warm en koud
TRICHT. 030-613493. water, r.t.v. en tel. aansl. ge-
Te huur mooie gemeubi- br. v. keuken, gestoff. GE-
leerde kamers met CV gebr. LEEN 04490-42015 v 9-18 u
van tel. keuken en douche te Tö . . ~,,_ UCCD

,
EklKerkrade Tel. 045-452128. Te n- n centrum HEERLEN-

gem. kamers met gebr. v.
STUDENTENKAMER te h. keuken c.v. en douche. Tel.
in Heerlen en kamer te h. in 045-717525Voerendaal. Inl. na 19 u.
045-750229. Goed gem. ZIT/slaapk., cv.,
Te huur ZITKAMER met a- douche en keuken Pannes-
parte slaapk. te Hoensbroek heiderstr. len 19, K rade.
Na 14.00 uur 045-229654. Kamer te huur, Dr Ca,

sstr
Gem. KAMER volpens., hui- 13, Schaesberg, bij station,
selijk verkeer en bewassing tel. 045-721658. Na 18.00
te1.045-753136. uur. Tel. 045-313898.
1 I—i—.

Bouwmaterialen
AFWERKPROFIELEN in KANTELDEUREN, roldeu-
hout, kunststof, alum. Geur- ren, sectiedeuren met of
ten, 045-212531, Hommer- zonder afstandsbediening in
terweg 27, Hoensbroek. 23 maten direkt leverbaar.

xsasKsa at iftSaS
.__-,_,__.. 0-7 u«__.._.K,r._.i_ auto. Fa. Straten, Ei kskens-terweg 27, Hoensbroek. weg 18, Geulle. 043-641044
VOORDEUREN, stijldeuren, Wat VERKOPEN? Adver-
buitendeuren, vouwdeuren teer via: 045-719966.
in elke maat en houtsoort. ;3T_zrrrr—- —
Ook compleet afgehangen. SCHERPE prijzen Dak- en
Geurten, 045-212531, v oe[Plaat 19 "m,f 43150 P-
Hommerterweg 27, Hoens- P|aat- Vl°erP|a^e" ’ 1'57
broek Pmtr- mcl. BTW. Ook alle

'■ dakmaterialen, lichtkoepels
DAMOISEAUX Heerlen ver- etc. Houthandel Rinkens,
koopt en verhuurt meer dan Eygelshovenerweg 60,
u denkt! (Verhuur zonder Übach O Worms. Tel. 045-
-borg). Tel. 045-411930. 319846.

Kanteldeuren en rolluiken I ~ ...n u _
bestellen? STRATEN Voer- HOPDy/P.n.Z.
endaal bellen Ook voor in- SCHUURTJES, tuinhuisjes,rüfïSs 7!nT£nWe9 8°- kippe-enhondehokken.'ve-
Tel. 045-750187. ,e^fm ree(js vanaf f 195 ..

aZIUZIïJZ. Houtbouw Übachs, Eygels-Heparaties hovergracht 39, Kerkrade-
TV/VIDEO reparatie. Zonder Vink, tel. 045-460252.
voorrijkosten. Görgens. Tel. Met een PICCOLO in het
045-314122. Limburgs Dagblad raakt u
Voor al uw koelkast- en uw oude spulletjes 't snelst
DIEPVRIESREPARATIES, kwijt. Piccolo's doen vaak
Vroko tel 045-441566 of wonderen... Probeer maar!
461658. Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

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

Geldzaken

’ 25.000,- lenen
kost bij ons nog steeds 60 mnd x ’ 548,86,12.0% jaareff.
rente. Ook als u 65 jaarbent geweest kunt u aanvragen.

Bel ons even:
Setiakawan Fin. Mij Tilburg.

013-350105.
Na 17.00 uur 045-720755

SPAARBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in het
hoven, 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt u
sentijdse) verzilvering, uw oude spulletjes 't snelst
hoogste waarde, discreet, kwijt. Piccolo's doen vaak
contant, gratis goed advies wonderen... Probeer maar!
voor daarna. Boschdijk 363. Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties

Tip voor ondernemers
een abonnement op het maandblad DE RECHTGAZET
geeft u het recht een jaar lang onbeperkt telefonische

juridisch advies te verkrijgen voor ’ 390,- per jaar.
Voor meer informatie: Bedrijfsjuridisch adviescentrum St.

De Keizersgracht, tel. 04405-3205.
Over te nemen winkel, kle- -*— — —r—«—ding en naaibenodigheden. Landbouw
Omgeving Hasselt Kermt _________________________________________
09-3211-250057. _~ AAr,_Fnte en consumptie AARD-
Wat VERKOPEN? Adver- APPELEN te koop tel.
teer via: 045-719966. 04456-238.

Auto's

Audi 100 SC 1987
overdrive, 136 PK, km.st. 50.000, schuifdak electr/kantel,

sportvelgen, brede banden en meerdere extra's.
Kozole BV. Tel. 045-321088.

Van 11 t/m 20 mei
Grote Suzuki

Nieuwshow
van HLM in
Oirsbeek

Suzuki Alto v.a ’ 12.695,-
Suzuki Swift v.a ’ 16.750,-
Suzuki Samurai VANv.a ’ 19.995,-
SuzukiVitara v.a ’ 35.990,-
Suzuki Carry VANv.a ’ 13.020,-

Kijk en vergelijk
Nieuw of gebruikt

Openingstijden 9.00 tot 18.00 uur
Donderdagavond k.a. tot 21.00 uur

Provincialeweg Zuid 91
Oirsbeek

ETC Trading BV.
Voor provincie Limburg kunnen wij op korte

termijn de nieuwste mercedessen in alle types binnen
plm 6a 7 weken leveren. Met hoge kortingspercentages.

Tevens ook:
FORD ESCORTS, AUDIS, OPELS, VWS, BMWS,

PEUGEOTS, CITROÈNS, HONDA CIVICS, MITSUBISHIS
Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 é 3 jr oud zijn.

Inruil is hier ook bij mogelijk.
Alles valt onder BOVAG-garantie.

Gespreide betaling mogelijk.
Info: 045-218710.

Faknr. t.n.v. ETC 04498-56793.
Telex 36493 TCZ/NL

Auto's. HALLO opgelet, wij HONDA Civic automatic, 4-
betalen ’3OO,- tot 20.000,- drs., blauwmet., APK 5-'9O,
voor uw auto. 045-411572. pr. ’1.750,-, i.z.g.st. Lam-
MITSUBISHI Colt '80 P'steriestr. 2, Hoensbroek.

££5_5" IM^_ 3I°ZS 11 Honda PRELUDE '83 kl.; ?.M^o31! .1® champagne, LPG i.z.g.st.£Hf2'": £M? DS!!ort.. 22 ’8.250,-. 04492-3234. M
’5.750,-; Opel Rekord '80 - ■

’ 3.250,-; Volvo 240 '78 Mooie ACCORD EX bwj. '80

’ 1.500,-; Opel Kadett 1.6 D APK 4-'9O, pr. f 2.150,-. Tel
'83 ’ 7.750,-; Ford Granada 045-422610.

rinf/nS^8" 111 Lancia THEMA V 6 autom.°la
n
n"f** Bi5°ZA 1986 1e eigen. kl. grijs, i.st.Volvo 343 78 ’ 900,-, Volvo _ ,a25 000 f T

,
264 GLE '80 ’ 5.000,-; Dat- -=JA

Ul ' el
sun Cherry '81 ’3.500,-; U44a^'"4-
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek. DEMONSTRATIEAUTO'S
04492-3582. 560 SEC dcc. '87, 500 SL'
Te k Peugeot 309 GRD '87, 87, 190 E 16 kl. '89, 500 SE
75.000 km; Renault Expres '85-'B7, 4 keer 280 S en SE,
Combi eind '86, 50.000 km;. 82-83, 300 E '86, 280 E
Opel Kadett, model '85 Die- LPG '84, 300 D '85, 190 E
sei 118.000 km. CITY '86, 200D'83, 280 SLC '80,
GARAGE, Montfortstr. 3, 250 '81, 230 CE coupé '82-
Hoensbroek, APK-keu- 83, Jan van Cruchten. 045-
-ringsstation. 722844. Schandelerstr. 2
Te k. Fiat RITMO 70 CL, bwj Heerlen'
'83, 5-drs., 1.3 CC, pr. Te k. weg. omst. MER-
’4.250,-. Past. Kuilenweg CEDES 307 Diesel i.z.g.st.,
6, Hoensbroek. Tel. 045- APK gek. type '80, vr.pr.
210070 . ’4.500,-. Tel. 043-644172.

VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
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.
Te koop VOLVO 343, bwj.
79, LPG, trekhaak, ’ 900,-.
Tel. 045-740373.
Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
& Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
AUTOPARCK Kerkrade.
Ruime keuze uit plm. 50 jon-
ge streng geselecteerde oc-
casions. Nissan terrand king
cob piek up en winterkap, a-
parte am. uitv. '86; Porsche
924 grijsmet. pert. cond. '79;
Opel Kadett 16S cabrio.
14.000 km, kl. wit, '87; Ka-
dett LS limited 5-drs '87;
Kadett LS 13S club zilver
'87; Ascona 18S signaal-
rood LPG '87; Volvo 480 ES
sport 7.500 km nieuw '88;
Volvo 740 GL diesel zilver-
met. '85; Volvo 360 GLT in-
jectie 3-drs perf.cond. '86;
Volvo 240 Luxe LPG kl. wit
'86; Volvo 240 GL LPG o-
verdr. enz '83; Audi 80 1800
S '87 nieuste mod. lever-
met.; VW Golf GTI alle ex-
tra's, zeer bijz. uitv. '86; VW
Golf 1800 autom. Van uitv.
veel extra's rood '87; VW
Golf C met katal. roodmet.
'87; VW Jetta C 4-drs goud-
met. '86; VW Passat luxe
diesel 5-drs zilver '84; Fiat
Panda L college zilver nw.
'88; Fiat Uno goudmet. 45
shopping '88; Honda Civic
sedan LPG 16 klep. '88; Mit-
subishi galant 2.3 turbo die-
sel '82 1e eig. org. 80.000
km, serv. boekje, nw.st.;
Mitsubishi Lancer 4-drs au-
tom. '80; Peugeot 309 kl.
blauw '88; Seat Ronda 1500
GLX alle extra's '84; BMW
sedan 1800 CC 316 '86 kl.
rood; Ford Sierra 2.3 diesel
3-drs kl. wit '85; Ford Escort
XR3 inj. alle extra's kl. rood
'85; Ford Sierra 2.0 station-
wagen veel extra's i.nw.st.
'86; Ford Sierra 1600 coupe
kl. wit, zeer mooi '85; Ford
Escort laser en confort '86
goudmet.; Suzuki Alto GL
autom. 11.000 km '87; Su-
zuki Alto Luxe zilver '87; Su-
zuki luxe zilver '82; Nissan
Micra GL kl. rood '87 20.000
km; BMW 315 1.6 '83; BMW
316 XI blauw veel ace. '81;
Citroen BK kl. wit, zeer mooi
'85; Saab 900 Turbo zilver-
met. APC syst. '85; Opel
Kadett stationcar '81; Opel
Kadett sedan '87; Opel As-
cona 4-drs goudmet. 1600S
'84; Ford Mustang Ghia 6 cyl
'80 kl. wit enz. Autoparck
Kerkrade, Locht 44, Kerkra-
de. Tel. 045-426424. * 3
mnd totaal garantie * 12
mnd. garantie mogelijk (au-
to's van max. 4 jr.) * finan-
ciering tot 100% * reparaties- onderhoud - alle keuringen
* taxaties - export - ship-
ments * geopend van 9.00
tot 19.00 uur. * Donderdags
tot 21.00 uur * Zondags kijk-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; Opel; Ka-
dett GSI '84. Ford bus 9
pers. diesel type '88; Toyota
Celica bwj. '86; Opel Ascona
18 i '83; Mitsubishi Galant
'82; Opel Ascona 2 drs. die-
sel '83; Mitsubishi Sapporo
'79; Fiat Ritmo '82; Citroen
Charleston '84; Nissan
Cherry '83; Mazda 323 '78;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.
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
TALBOT Solara, 5-gang,
bwj. '84, APK gek., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 5.000,-. 045-223968
TALBOT Solara 1600 GTL,
5 speed, '80, pas APK, leu-
ke wagen, ’ 1.950,-. 04490-
-23619.
Te k. AUDI 80 bwj. aug. '84.
Diesel grijsmetall., trekh.,
93.000 km. gel. Suzuki Car-
ry 47.000 km. gel. bwj. '83,
Opel Kadett combi bwj. '81
Tel. 04490-52697.
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'B3; 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.

Opel Kadett
GT 1987, km.st. 17.000, nw.
st. Parallelweg 2, Susteren.
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
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 '90. 045-323178.
Te k. BMW 323 i, bwj. '85, kl.
zilver metall. met extra's, vr.
pr. ’23.750,-, 045-319279
na 16.00 uur.
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S '79; Honda Civic aut.
'79; VW Golf 1100 '77; Auto
Bianchi a 112 E '77, Kissel
42, Heerlen.
FIAT UnoXS7S 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Lelijk EENDJE 2CV6, '82, kl.
rep., pr.n.o.t.k., 045-725047
Te koop LANDROVER met
nwe. motor. T.e.a.b. Tel.
04492-1822.
Te k. Fiat RITMO 65 CL, bwj
'82 met trekhaak 1,5 cc, pr.
n.o.t.k. 045-250339.
Te koop BMW 316, APK tot
2-'9O, met LPG, bwj. '81.
Tel, na 1700 u. 045-424473.
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 of 04498-54510.
DRINGEND te k. gevr. alle 'type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
AUTOBEDRIJF E. Custers
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan; BMW
520i t'B3 m. stijl, alle extra's

’ 13.500,-: Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-; Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-; Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo, i.z.g.st.
’6.900,-; Opel kadett 1200
S t'Bo ’4.700,-; Volvo 340
2.0 t.'Bs ’8.900,-; Opel
Manta i-200 uitv. t.'79
’5.900,-; Opel Kadett 1300
S stationc. t.'Bl ’3.900,-;
Mitsubishi Colt t.'Bo in nw.st.
’3.250,-; Mazda 626 t.'Bl
’2.900,-; Daihatsu Chara-
de t.'79 ’2.400,-; Ford
Taunus 2,3 Ghia aut. t.'79
’1.700,-; Golf t.'79,

’ 1.700,-; Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-; Alfa Al-
fetta t.'79 ’1.900,-; Ford
Taunus GLS t.'Bo ’ 2.900,-;
Opel Rekord 20 S, LPG, t.
'79 ’2.200,-; Opel Kadett
coupé 1,6 Rally, bwj. '79
’3.900,-; Golf 1600 aut.
GLS 5-drs. t.'79 ’ 2.750 ,-;
Ford Fiesta t.'79 ’2.500,-;
Honda Civic t.'79 ’1.900,-;
Lada Stationc. t.'B4
’2.400,-; Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-; Honda Accord
t.'Bo aut. ’2.500,-; Simca
1307 t.'Bo ’1.200,-; Allegro
t.'77 ’900,-; VW Golf 1600
aut. t'7B Lz.g.st. ’2.500,-;
Ford Escort '79 ’ 2.100,-; 2x
Honda Civic t. '82 ’ 4.900,-.
Ford Capri t. '80 uitgeb.
’2.900,-; Opel Manta 1900
HB t'Bo ’ 3.900,-; VW Polo
t.'7B ’ 1.700,-; Citroen GS t.
'81 ’2.100,-; Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,- Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-;
Opel Manta GTE bwj. '75 i.z.
g.st. ’ 7.000,-. Div. goed-
kope inruilers. Alle auto's
met APK. Geop. ma t/m vr.
10-19.00 uur, zaterdag tot
17.00 u. Inr. en financiering.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wijkomen.
045-422610, ook 's-avonds.
Mitsubishi LANCER diesel
'84, metallic bruin, nw. mo-
del i.z.g.st. ’7.000,-. 045-
-210565.
Te k. aangeb. Mitsubishi
PAJERO 2.5 Itr. turbo die-
sel, bwj. '85, geel kenteken,
vr.pr. ’27.500,-, alle op-
ties. Tel. 04498-55474.
Mitsubishi LANCER bwj.'Bo,
met LPG, APK, i.z.g.st.

’ 1.500,-. 045-713208.
Te k. MINI-COOPER aut.,
bwj. '78, APK gek., ’ 1.100,-
Tel. 045-453089.
Nissan PATROL 1982, kl.
rood, i.z.g.st., 04492-3234.
NISSAN Micra DX, rood, 3-
drs., bwj. 09-'B7. Tel. 045-
-323189.
Te k. Opel ASCONA 1,6 S,
bwj.'B6, grijs metal. 5-bak,
60.000 km, ’15.500,-. Tel.
04454-1123.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12584, '83; Kadett 12
GLS '84 2x; Kadett 12S '83,
'81; Rekord 20 LPG '78; Es-
cort 1.1 L Bravo '82; Fiesta
10 L '83; Kadett 1200 '78.
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Te k. Opel CORSA 12 S
Hatchback, bwj. '84

’ 8.750,-. Laagstraat 40,
Steenberg Hoensbroek.
Te koop Opel KADETT bwj.
'77, APK gek., pr. ’1.250,-.
Tel. 04498-54885, na 17 uur
Te k. OPEL Kadett station-
car, bwj. '82, vr.pr. ’7.750,-
Te bevr. na 16.00 uur, 045-
-253624.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.

’ 13.750,-. 04492-3234.
RENAULT 5 TC, sept.'B6,
55.000 km., zuinig, radio/
cass., achterruitw., hoofd-
steun., z.g.a.n. ’9.997, 50.
Tel. 04490-53076.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.

Te k. FIAT 127 Sport m.'Bl,
APK 5-'9O, 60.000 km. gel.
2e eig., zeer mooi en zuinig
pr. ’ 2.950,-. 045-310406.
Te koop Fiat Ducato, verl.,
verh., bwj. '80, gesch. voor
CAMPER, repar. plaatwerk.
Tel. 045-716797.
Ford SIERRA 2,3 GLD, dcc.
'83, kl. metal. grijs, schuif-
dak weinig km., als nieuw

’ 10.000,-04492-3234.
Te k. Ford ESCORT Laser
1100, 5 drs., bwj. '85, kl.
grijs. Tel. 045-724850. G.
Flinckstr. 15 Hrln
HONDA Civic de lux 5-drs.,
bwj. '81, APK mei-'9O, vr. pr.
’2.400,-. Da Costastr. 2,
Heerlen.
VW GOLF D, i.z.g.st., APK,
’1.450,-; Fiesta 1100S,

’ 1.250,-, APK. 04499-3398
MAZDA 323, '79, ’950,-;
Mini 1100 ’1.250,- Opel 2
Itr., ’ 1.150,-. 04499-3398.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgl loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.

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

Te k. gevr. loop-, sloop"
SCHADE-AUTO'S. Ik W
de hoogste prijs in LirnD
Tel 045-254049.
Te k. gevr. oud IJZEfI
metalen, sloop en scl*
auto's. Tel. 045-272
b.g.g. 272516 ook 's av;
Te k. gevr. sloop-
SCHADEAUTO'S
’lOO,- tot ’5.000,-.
04490-43481. ,
Te k. gevr. SCHADE- s»
en loopauto's, in- en
koop gebr. auto-onderd»
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sH
en SCHADEAUTO'S, te
afg. vrijwaring RDW.
045-727711/216475.

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kof
Alle typen bedrijfsad
bussen en bestellers, Jbusjes, open laadbak!
Gesloten en verhoogde
stellers en bussen. Orril
wers voor campers, k"
bestellers. Diverse luxe
tos enz. Donny KLAS-
BV. In- en verkoop. Mej
senerweg 219, MaastiJTel. 043-635222 of <1
634915. J
Te k. BEDFORD geisoU
sloten wagen, bwj. '73, tj
wel een opknapbeurt nol
moter is i.z.g.st. en kan]
alleen gekocht worden,]
st. 108.000, zeer gunf
pr. Geleen, 04490-433%

Auto onderdelen en accessoires:- ■'■■■■■ ■■■■■ ■'■ in., i ■ —*I

uitlaat kapot?!
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, r*
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlatei1
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend'
10.00 - 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Bosal uitlaatpotten en pijpen,

montagedelen (gealuminiseerd)
2 jaar garantie, grote voorraden.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Te k. SPORTVELGEN en
brede banden voor Mini, pr.
’4OO,- tev. gebruikte on-
derdelen voor Mini op voor-
raad. Tel. 045-444481.

Aanhangwagens
■ MM .1.1.1 MINIMI.—

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

(Brom)fietsen
VESPA CIAO v.a. ’1.125,-.
Bromfietsspecialist Math.
Salden. Limbricht.
Te koop div. VESPA'S Ciao.
H. Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Te koop z.g.a.nw. CROSS-
BROMMER Derby, km. st.
700. Tel. 045-314901.

YAMAHA DT 50 MX, bwj.
'85, zeer mooi. Tel. 045-
-411905.
Brommer te koop YAMAHA
4 versn. zeer goed ’375,-.
04406-12875.
Te k. DAMESBROMMER, i.
nw.st., ’450,-. Kerkstr. 33,
Übach o. Worms.
KOOPJE! Vespa Bravo met
sterw. i.z.g.st., vr.pr.
’600,-. 045-710146.

Vakantie

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.
Le Touquet (N-Frankr.) te h.
5 pers. app. centrum Zeedijk
043-213542.
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. juni/sept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7/15.7
’998,-. Lang weekend/mid-
week ’198,-. Herfstvak.

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.
vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795,-,
23.6./7.7. ’598,-. 30.6/14.7

’ 698,-. Lang weekend/mid-
week ’198,-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
EIFEL/Moesel/Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij, mei ’ 350,- p.w.
Lang weekend/midweek
’l9B, -. 3 wk juni/sept.
’795,-. 24. 6./8.7. ’ 845,-1.
7/15.7 ’998,-. Herfstvak.
/375,-p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130

u

Caravans
Nieuw

Homecar v.
Caravans JHandelstr. 8 Nuth t.o, Si

Makro. Tel. 045-2433% jd;
Nieuwe TOERCARA^] fri
te huur mcl. voortent, W
kast, kachel, en verzeke^ <
Bartels Caravaning, HJmerterweg 256, Amstenf»
Tel. 04492-1870. 0,
Inkoop, verkoop, verhuufl"l
onderhoud van cara"*»
Bartels Caravanning, JjH.
Dealer van Caravelair, «<
te en Eccles caravans. <i &
plm. 50 gebruikte toerc*|gtvans in alle prijsklas5! \K
BARTELS CaravannjJ \xHommerterweg 256, t fy]
stenrade. Tel. 04492-1 8 \{
Donderdag koopavond^,
CARAVANS 1989. VoJ at
wagens: Alpenkref*
Nieuwe kleurenkombirtfj
in grijs en bruin. Nog en* j-
modellen met voorjaars"
ting tot ’455,-. Carav»
Burstner, Hobby, Kn*JNog enkele overjarigeJj .
dellen met extra kon*
Voortenten: Brans, Gel j
Isabella, Trio, Walker- ' *yens onderhoud, repa'j 'en remmentest. Carav s
Import Feyts, Hoofdst'' v
84, Amstenrade.
04492-1860. y -JAARSTALLING (afg^
ten) voor caravans, W
e.d. te Sittard, ’ 150,- "
BTW. Tel. 04492-2601^:
Te k. plm. 8 lichtg. To^
CARAVANS o.a. Knaus.'
Kip, Tabbert, 1.V.A., **|
sterland vanaf ’ 1.250,'.-
-’8.750,-. Ook inkoop-
-045-323178. J
Mei aanbieding: SSK Sj
BILISATOR (WestfaliaL
voor ’ 365,-; voorte^
vanaf ’ 695,-. carav'
accessoire-shop Ban
Hommerterweg 256, Antenrade. Tel. 04492-18JJM
Te k. VOUWWAGEN
jak, Markanto-Majeur,
gebr., als nieuw, 24 Jj
voort., luifel, 3-pits gasc?
fort. Te bevr. 045-4166 j%
Te k. luxe STACARA^'
met tuinh. en voorbod.
kindervriend, camping ,<].
Limburg. Tel. 045-31490/
Te k. 3 pers. TOURCAJj
VAN Adria 75 ’1.25Marconistr. 221, Hoensg>

Kontakten/Klubs
Vrouw, 28 jaar, volslank,y
gebonden, goede algen"^,
ontwikkeling, vooral Wj
melijkü Ik heb één h
bleem: ik ben gek op
nen, veel mannen!! Be'
eens op

box
06-320.325.43 - 50 c.p/j^
Zin in sex met iemand dj*..

nog niet kent? Probee'^iemand te versieren bi)

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 W\

ook met zn tweeën enjj^
Glibberen en glijden d<^

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cP^Voor sexcontacten me' j
tienen of met 'n paar ap(

Bel op en spreek 9^/
Voor Piccolo's

zie verder pagina e
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Waardering
j* formele normalisering van de
eirekkingen tussen beide landen

maakt een eind aan dertig jaar one-
nigheid tussen China en de Sovjetu-
nie.Gorbatsjov sprak voor de televi-
siecamera's zijn waardering uit voor
„kameraad Deng", omdat hij „het
initiatief had genomen tot de toena-
dering tussen China en de Sovjet-

Zichtbaar gespannen herinnerde
Deng eraan dat hij driejaar geleden
via de Roemeense president Nicolai
Ceausescu een boodschap aan de
Sovjet-leider had gestuurd. Daarin
werden de Chinese eisen vervat
voor een normalisering van de rela-
ties tussen beide landen: de terug-
trekking van het Sovjetleger uit Af-
ghanistan, de vermindering van
Sovjettroepen langs de gemeen-
schappelijke grens en de terugtrek-
king uit Cambodja van Moskous
bondgenoot Vietnam.
De terugtrekking van de Sovjets uit
Cambodja is inmiddels voltooid en
met de vermindering van de Sovjet-
troepen langs de gemeenschappe-
lijke grens heeft de Sovjetunie on-
langs een begin gemaakt.
Na afloop van het banket in de Gro-
te Hal van het Volk had Gorbastjov
een gesprek met de Chinese pre-
mier Li Peng over bilaterale relaties
en internationale kwesties.

Verspreiding
raketten

bedreiging
Van de redactie buitenland
NDEN De verspreiding

/ an- technisch geavanceerdeJ-r ategische kernraketsyste-en bedreigt gaandeweg dej^'ligheid van tal van landen-
o*et Britse jaarboek 'Jane's

jj ,trategie Weapon Systems'
jj at gisterenis verschenen,
0 eldt dat de laatste jaren
il ,leeds meer landen raketten
6 °t hun beschikking hebben.

h & zich is dit volgens het jaarboek
jrj'et van al te grote betekenis wan-
K*|r de wapens een korte reikwijdte
3. ebben en betrekkelijk onnauw-Jj eUrig zijn, maar de ontwikkeling
Jwat steeds meer in de richting van
4 r°tere reikwijdte en grotere nauw-
'i prigheid."
\ II? net afgelopen jaar doken in het
liedden-Oosten Chinese CSS-2-ra-. L^ten op. In sommige gevallen be-
ll j, cru dat ook de aanschaf van
t Dit soort tendensen
i e,'kt de denuclearisering van de
i ;l°ornmachten tegen, aldus het< Jaarboek.
i .
!Vu stens "*5 landen bezitten of ont-
-1 Spk e'en volKens Jane's ballisti-
I jl^eraketten voor de korte afstand.
I JjMle landen moeten zich bewust
I J^ van deze veranderende situa-
I s

e >' aldus de schrijvers. Strategi-
I vche verdediging is niet langer het
1 °Orrecht van de supermachten.

Betogingen
Ook tijdens de tweede dag van het
bezoek van Sovjetleider Gorbatsjov
aan China was het centrum van Pe-
king het toneel van massademon-
straties. Tienduizenden studenten,
arbeiders, leraren en journalisten
demonstreerden op het Plein van de
Hemelse Vrede en in de straten van
de hoofdstad voor meer democratie
en vrijheid in China.
Aan de hongerstaking van Chinese
studenten op het Plein van de He-
melse Vrede, die zaterdag begon,
nemen inmiddels naar schatting
meer dan SOOOmensen deel.

Aan de demonstraties namen ook
journalisten van het Volksdagblad,
de Chinese partijkrant, deel. Zij wa-
ren duidelijk herkenbaar aan het
spandoek dat zij meedroegen en
waarop in grote letters 'Volksdag-
blad' stond geschreven.

Als gevolg van de massademonstra-
ties moest deautokolonne van Gor-
batsjov uitwijken. De Sovjetleider
werd via een zijingang de Grote Hal
van het Volk ingesluisd. Een krans-
legging die was voorzien bij het Mo-
nument voor de Helden op het Plein
van de Hemelse Vrede, is afgelast.
Het monument vormt het middel-
punt van de aanhoudende betogin-
gen.

Beschuldiging Amerikaanse ambassadeur:

Generaal Noriega gaf
'opdracht tot moord'
WASHINGTON - Generaal Manuel
Antonio Noriega, heeft vorige week
geprobeerd oppositieleider Guiller-
mg Ford te laten vermoorden. Dit
heeft de Amerikaanse ambassadeur
in Panama, Arthur Davis, bij zijn te-
rugkeer in de VS gezegd.

Tijdens een persconferentie bij zijn
aankomst op de luchtmachtbasis
Andrews sprak de diplomaat van
een weloverwogen poging tot
moord op Ford. Bij de inmiddels
ongeldig verklaarde president
schapverkiezingen was Ford een
van de kandidaten voor het vice-
presidentschap. De verkiezingen
vonden vorige week zondag plaats.
Bij de aanslag afgelopen woensdag
door leden van een door Noriega ge-
leide para-militaire groep kwam een
lijfwacht van Ford om het leven. De
man beschermde de politicus met
zijn lichaam, toen de militieleden in
de auto schoten, aldus de ambassa-
deur.
Davis werd vorige week door presi-
dent George Bush naar Washington

teruggeroepen uit protest tegen het
bedrog bij de presidentverkiezin-
gen en het geweld tegen de Pana-
mese bevolking.

AMBASSADEUR DAVIS
...Noriega beschuldigd...

Versterkingen
Bijna alle 1900 Amerikaanse militai-
ren die president Bush naar Pana-
ma had gestuurd, zijn op hun plaats
van bestemming aangekomen. De
1400 Amerikanen die buiten de Ka-
naalzone wonen, zijn volgens het
Pentagon inmiddels op Amerikaan
se bases in de zone ondergebracht.

De Organisatie van Amerikaanse
Staten zal vandaag in Washington
bijeenkomen om de situatie in Pa-
nama te bespreken. De Amerikaan-
se regering liet maandag weten dat
zij hoopt dat de OAS het bewind
van Noriega zal veroordelen.

Aanbod
De president van Venezuela, Carlos
Andres Perez, bood maandag Pana-
ma's sterke man politiek asiel in zijn
land aan. „De genet aal heeft mij niet
om asiel gevraagd. Maar als de
komst van Noriega een oplossing is
voor het Panamese volk, dan zullen
wij hem opnemen. De deuren van
het land staan open," aldus de presi-
dent.

binnen/buitenland

Geen overeenstemming over kwestie Cambodja
Betrekkingen China
Sovjetunie normaal

Van de redactie buitenland
EKING - China's sterke man Deng Xiaoping en Sovjetpresi-
ent Michail Gorbatsjov hebben gisteren formeel de normali-

sering van de betrekkingen tussen de Volksrepubliek en de
°vjetunie bekrachtigd. De twee staatslieden bereikten echter

*een overeenstemming over de kwestie Cambodja. Dit is mee-
s^deeld door Li Zhaoxing, woordvoerder van het Chinese mi-
serie van buitenlandse zaken.

!*: kwestie Cambodja is een van de|j'angrijkste gesprekspunten ti.j-ens de eerste Sovjet-Chinese top-
loeting sedert dertig jaar. China,^'t herhaaldelijk de Sovjetsteun

liii °n e Vietnamese aanwezigheid
|„ Cambodja een van de obstakels
setioemd, die een volledige norma-
Sering van de betrekkingen tussenj.jj'de landen in de weg staan. Viët-,a,n kondigde eerder dit jaar aan

v
a* het zijn troepen voor het eind

jr
ai} september uit Cambodja terug-

Anti-apartheidsacliriste

Helen Suzman
uit politiek

KAAPSTAD - Helen
Suzman, die jaren-
lang in het Zuidafri-
kaanse parlement te-
gen de apartheid
heeft geijverd,wil af-
scheid nemen van de
politiek. Dit hebben
parlementaire zegs-
lieden in Kaapstad
gezegd:De 71-jarige
Suzman zaal zich bij
de parlementsver-
kiezingen van ti sep-
tember niet herkies-
baar zal stellen. Suz-
man, veruit de be-
kendste blanke anti
apartheidsactiviste
in Zuid-Afrika, zit
sinds 1953 in het par-
lement. Vanaf 19(il

was zij dertien jaar
lang de enige verte-
genwoordiger van de
liberale oppositie in
het parlement.
Haar aartsvijand
president P.W. Bo-
tha betitelde Suz-
man sarcastisch als
„moeder-overste"
wegens haar tirades
tegen de leden van

zijn Nasionale Party.
Suzman was een
vooraanstaand lid
van de Progressieve
Federale Partij, een
blanke oppositiepar-
tij, die vorige maand
samen met een aan-
tal andere liberale
groeperingen opging
in de Democratische
Partij.

'Ontkiemend verzet' slaat toe

Vernielingen bij
Shell-dochter

Van de redactie binnenland
DEN HAAG - Een actiegroep
met de naam 'Ontkiemend
verzet tegen Shells biotechno-
logie' heeft naar gisteren be-
kend is geworden- in de nacht
van zondag op maandag bij
drie bedrijven van Shell-doch-
ter Nickerson Zwaan in Ba-
rendrecht, Tuitjenhorn en
Stompwijk vernielingen aan-
gericht.Nickerson Zwaan legt
zich toe op plantenveredeling.
In Tuitjenhorn zijn volgens
een woordvoerder bij het vere-
delingsstation aldaar onder
meer plastic kasjes en een bas-
sinkleed vernield.

Biotechnologie noemt het „Ontkie-
mend verzet" in een verklaring aan
het ANP „de deur openen naar het
volledig kunstmatig produceren
van voedsel, waardoor gelijktijdig
de vernietiging plaatsvindt van be-
staande tuinbouwmethodes en de
groeiontwikkelingvan planten door
natuurlijke factoren wordt uitgeslo-
ten." Slechts enkele grote bedrij-
ven, waar Shell er één van is, heb-
ben de mogelijkheid om te investe-
ren in deze technieken. Volgens de
actievoerdersbetekent dekeus voor
deze technologieën automatisch de
vernietiging van alle bedrijven die
deze stap niet willen of kunnen ma-
ken, met name de boeren in derde-
wereldlanden.
Het 'Ontkiemend verzet' heeft geen
andere keus, aldus het pamflet, dan
onmiddellijk in te grijpen en alle
middelen te gebruiken om dit pro-

Schade
Volgens algemeen-directeur M.
Vogt van Nickerson Zwaan zijn in
Stompwijk de kantoorruimtes on-
der water gezet en is er met verf en
polyurethaanschuim gekliederd. In
Barendrecht zijn de actievoerders
vermoedelijk gestoord, er is daar
weinig schade aangericht. Er is vol-
gens Vogt gepoogd een kas in brand
te steken en op kassen is met verf

„hier kweekt Shell onderdrukking"
gekalkt. De schade is nog niet be-
paald, die in Stompwijk noemt Vogt
aanzienlijk.
De Nickerson-groep is een volle
(100 procent) dochter van Shell. Het
hoofdkantoor staat in het Engelse
Cambridge. Het bedrijf heeft vesti-
gingen in bijna alle Westeuropese
tanden. In al die landen hebben,
voorzover Vogt bekend, geen ge-
richte acties tegen Nickerson
plaatsgevonden. Vogt zegt zich ove-
rigens niet bewust te zijn van het
feit dat plantenveredeling „iets ver-
keerds" zou zijn.

Teldersstichting:
'Besparingen

eventueel
bij marine'
Van deredactie binnenland- j

DEN HAAG - Als de noodzakelijke
groei van het defensie-uitgaven, jjiitl-
blijft, moet Nederland nadruk lea-
gen op de taken van de land- eri_d£
luchtmacht in 'de centrale sectorj,
West-Duitsland. Dat betekent; dal
besparingen moeten worden gevrij-
den in- het afstoten van marineti
ken.
Dat zegt de Teldersstichting, '£ejt
wetenschappelijk bureau van.;dè
VVD in een rapport over de veilig-
heid in West-Europa. Het rappoct ïp
gisteren aan minister Bolkesteiii
(Defensie) aangeboden.
De Teldersstichting spreekt zich'örf
omwonden uit voor modernisering
van de Amerikaanse kernwajïènl
voor de korte afstand die in Europa
zijn gestationeerd. Het aantal këïrfladingen van deze wapens kan vtfoij-
den verminderd, maar daarom r.
ten de resterende korte-afstandswa-
pens van goede kwaliteit zijn. aldus
het rapport. Het idee dat deze"»Sv4pens via onderhandelingen vollédifc
zouden moeten verdwijnen, diërï
volgens het rapport krachtig te y£o_j-
den bestreden.
De liberalen beoordelen het nieOtw*
denken en handelen in de Sovjei
unie positief, maar dit moet volgen^
hen nog geen aanleiding zijn tot
radicale koerswijziging in het Wésft
europese veiligheids- of Oosteiirri
pabeleid. Daarnaast vindt de Tel-
dersstichting het van het groolstl
belang dat West-Europa en de,-VS
hun fricties, bij voorbeeld over dé
defensie-inspanning van de Eürc*
pese NAVO-bondgenoten, binne*
de perken houden.

Miljardenplan
bestrijding

criminaliteit?
Van de redactie buitenland ** I

WASHINGTON - De Amerikaans*
president George Bush heeft een }■._.
miljard dollar (2,5 miljard gulden)*
kostend plan aangekondigd om"Ste
criminaliteit in de VS te bestrijden.

De president wil „de straten (op de
criminelen, red.) heroveren door
meer gevangenissen te bouwen,
meer politie in te zetten en het aan-
tal kogels dat een vuurwapen mag
bevatten, te beperken.

Doodstraf
Bush riep het Amerikaanse Con»es
op met hem samen te werkenfbij
een nieuw „offensief' tegen de itfis-
daad. Wetswijzihgingen moeten
volgens de president daarbij de mo-
gelijkheid bieden gewelddadige
misdadigers makkelijker ter dood
te veroordelen. Op moorden die met
hal('automatische en automatische
wapens zijn begaan, zou in het hele
land de doodstraf moeten staan en
de laagste strafvoor het gebruik van
deze wapens zou tot 10 jaar verdub-
beld moeten worden, aldus Busfcu
Hij kondigde op een herdenking
voor 151 vorig jaar neergeschoten
politieagenten aan dat het geldTJë-
steed zal worden aan 825 nieuwelar-
beidsplaatsen bij de federale poliïfjè,
voor lfiOO officieren van justitie^en
voor nieuwe gevangenissen ;;djje
plaats moeten bieden aan 29.000';3e-
vangenen.

Omstreden
Het meest omstreden punt in~het
plan van de president is zijn voor-
stel de invoer, fabricage en verkoop
van patroonhouders voor meer dan
15 patronen te verbieden. De presi-
dent lijkt hiermee het gevaar van
het gebruik van (half)automatisehe
wapens te beperken zonder deze
wapens zelf aan banden te leggen.
De machtige Amerikaanse wapen-
lobby verzet zich tegen een moge-
lijk verbod op halfautomaüscheava-
pens. Sinds maart geldt voor 'deze
geweren een tijdelijk invoerverbod.

" Hand in hand staan Sovjetleider Michail Gorbatsjov, Chi-
na's sterke man Deng Xiaoping en Gorbatsjovs echtgenote
Raisa in de Grote Hal van het Volk te Peking, gisteren, voor de
aanvang van het galadiner.
Eerder op de dag had het echtpaar Gorbatsjov zich in de Chi-
nese hoofdstad onder het volk gemengd. Dat gebeurde na af-
loop van Gorbatsjovs ontmoeting met Deng. Op weg naar het
gastenverblijf liet de Sovjetrussische president zijn limousine
stoppen om met omstanders te kunnen spreken. Vriendelijk la-
chend riep hij [hallo' tegen de omstanders en schudde de hand
van menige Chinees. Circa 500 omstanders begroetten Gor-
batsjov met 'welkom, welkom' en klapten voor hem. Raisa Gor-
batsjov deelde een handtekening uit aan een omstander. Gor-
batsjov was zeer tevreden over zijn korte ontmoeting met de
Chinese bevolking. Toen hij weer in zijn auto plaatsnam zei
hij herhaaldelijk: 'zeer goed, zeer goed.

(ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

Mei-juni-juli iedere zaterdag en
zondag va. 19.00 uur *

dineren mcl muzikale opluistering
van live muziek <>p ons overdekte
verwarmd tuinterras temidden van

de kasleelgrachten.
Speciale aantrekkelijke menu's.

Uw reservering:
(145-213076 dhr. Moonen

kasteel I

Woensdag 17 mei 1989 "5

(ADVERTENTIE)

igflDE SCHOENENREUS!
I f Af^k I Hoog model in raffia uitvoering. Leuke vlotte _4Êr^ AWIl# 1 voorjaarsschoen met speels vlechtmotief in de J_wr _$&

' I Jeugdige sandalet iiHmTTliütfiiTirir

Ol Leuk, vlot schoentje in nubuck leder met j^ÊÊÊ I■ porozool. Div. modellen. WÈKleuren zwart, naturel en purple ____%%. ___<__d_Él _^ iMt. 36/42. Adviesprijs 49,95 '___\ WF
IV. _^ I Bij De Reus 39,- *^H Bel
>^ NU SLECHTS «f. Wp\^) '

____________________ BH__________:^^ï__S^o^_h____^'^_ü______l

'l Jfi SCnOfiÜPIlrPLl^ BEEK.Makado^nkelcen.rum |
I"^ ■^_r^_Tl -.X-Tl ■■ Weth. Sangersstraat 37 ROERMOND, Steenweg 8

E7SV7SffT77^n777Tl!lV7ffff7T?__fSTm HEERLEN, Geleenstraat 39/41 SITTARD, Brandstraat 8
E££^^24£^l^ll^E^£llU£JA24h__________. MAASTRICHT, Muntstraat 29-31 WEERT,Langstraat 50-52 ■

Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 20 mei as, zolang de voorraad strekt.

I laotecolos
1

Limburgs dagblad



Kontakten Klubs

Babbelbox
el de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naareen

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dolten met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
S EXSPEL

en erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
aarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt aan
uw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
ers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Jpeel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!

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

50 et. p.m.
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 tm vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.
Tel. 04755-1854.

Power hour bij
privéhuis Michelle

met nieuwe Rowana
jong en sexy

tel. 045-228481/229680

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

Tm vr. van 12.00 tm 02.00 uur 's nachts.
FLIRTEN met zn tienen, Dag & Nacht
Flirt-Box 06-320.330.01

Nieuw, Nieuw, Nieuw!

Contactburo Yvonne
Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.

Geopend va. 18.00 uur.
Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven?

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

Contactburo
imburg. Bemidd. privé adr.,
trios en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

let zn allen over sex praten
ïn afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Sexlijn 14
Debbie?
50 ct'min 06

320.320.14
Tieners

3RATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
'iditel pag. 34010, 50 et p/m

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

J2B 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

320.324.01. ...Soft
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.

De meisjes yan
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.

320-327-27
06 " 50 CENT PER MIN.

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.

In 't
Boxie

zitten altijd wel dames die
het ook lekker vinden!!

06-320.325.13 - 50 et p/m
Voor 'n adembenemend
hoogtepunt!! Spreek 'ns af!!

Gay-oproep
U kunt vandaag tussen 12-

-17 uur gratis uw contact-
advertentie inspreken op
020-204998. Reakties via
06-320.322.07 - 0,50 pm.
Ta de de da de da hhhü!
Aanvallehhhhhhhhhhü!
't Stoeipoesje

06-320.325.11
voor scherpe voorzetten en

overtredingen
50 et p/m

De Kleeflijn
afstand houden is altijd
moeilijk, maar vooral wan-
neer het er zo hee aan toe
gaat dat deramen beslaan!!
06-320.325.12' 50 et p/m
Sexcomputers! ha,ha,ha!!

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

(domme)blondjes zoekt? bel
Calcutta

06-320.320.13-50 cpm
Wil iedereen op zn beurt

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

kruk! ja, nu ik 06-320.325.33
50 cpm

De Beurtlijn

Al spreekt ze 'n taal die je
niet begrijpt, sex, echte sex

daar heb je geen taal
bij nodig!! I

Zoenbabwe !
06-320.325.22 - 50 cpm (

Sex, drugs en rock 'n roll, 'das normaal!! Sex, hard,
harder, hardst, das

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 cpm.

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

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

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

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

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

320.320.24.
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

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

Escort Service Sexy
045-459597

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

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

stort in
mekaarlijn

06-320.322.77 - 50 cpm
Heb jij een sexverhaal te
biechten? Doe het niet op
tape!! Doe het live!! Veel
spannender!! En .... direkt

reaktieü
sex biechtbox
06-320.325.14 - 50 cpm

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

Charm. vr. L. benen, vol
slank ontvangt

privé
van 12-20 uur.

Tel. 04406-41916.
Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ....?

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
50 et p/m

Nieuw Privé
Bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’lOO,- all-in.

06521-27896.
PRIVÉ

meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.

Nieuw-Nieuw
Monica, Daisy, Lydia en Jo-
landa. 045-227734/228738.

Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.

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 graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

Nieuwe meisjes aanw. zat.
en zond. 14.00-24.00uur

ma. t/m vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen.
Tel. 04490-42315.

De Sabbelbox
live sex met zn tienen, geen

chaos, geen bandjes, wel
meisjes!!

06-320.325.69 50 et p/m

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 5, 50 et p/m

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 6, 50 et p/m
Bij de slager trok ze een
nummertje! Wat kocht ze?
06-320.323.55 Jouw

Sexverhaal
inspreken 010-4297085.

In de

Ritsbox
kun je alles op tafel leggenII
06-320.325.31 - 50 c.p/m,
ook met knopen hebben wij
geen problemen, zolang het
maar open kan!!

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

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
Zoek je 'n lekker ding?

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact!
(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!

06-320.320.55
kim gr. borsten zkt sexvriend

Erotische-Afsprakenlijn

06-320.325.80
Meisjes zoeken sex-contact
met jouw! Tippelbox. 50 cm
06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
spreek af met meisjes van
plezier 06-32033066-50cm

Privé Yvonne
De enige echte inKerkrade.
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez.
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et p/m)

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurter in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m)

Wip-ln 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)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.
06-320.326.27 (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)

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)

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben

nog gelijk ook. En eh...
jekan ongezien meedoen.
06-320.324.30 (50 et p/m)

Sexsurprise
Box

waar je de onverwachte
afspraken versiert waar ze
op de andere boxen alleen

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

Thai-Prive
voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Blondy Sexy
Ster, Nieuw af 10 uur. Tel.

045-721759

St. Tropez Bar
Ouderwets gezellig.

ledere dag geopend ook op
zond. van 21-5 uur.
Putstr. 40 Sittard.

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

West. Tel. 045-412762.

Anita
Privé en Escort ook zat. Tel.

045-352543.

De Pretbox
lekker lok maken! 06-

-320.325.44
leuk kletsen 50 et p/m

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Peggy
Privé ma. t/m vr. 11-18 u.
tev. assist. gezocht. Tel. .

04490-74393.

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur. Pri-

vé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Nieuw
Wij zijn dag en nacht geop. -met 3 meisjes SM en mas-
sage. Rijksweg-Zuid 1318,
Geleen. 04490-48448.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Nachtvlinders
bij Madame Butterfly.
Open va. 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade.

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!

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van
adressen, Geleen, tel.
04490-50921.

Contactburo
Maastricht. Bemiddel, in

Priveadressen. 043-635264

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;
groepssexparty v. heren-

dames en paren. led. vrijd;
parenparty met SM. led. zat;
parenparty, 1e maandag v/d

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

(Huls)dieren
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11A Tel. 04459-1237.
Te koop nest YORKSHIRE-
TERRIERS. Tel. 04743-
-2303.
Te k. Duitse HERDER teef,
4 mnd oud met prima stamb.
uit eig. kennel.o4s-254943
Te.koop YORKSHIRETER-
RIËRTJES, zeer mooi en kl.
Tel. 04490-71833.
Weggel. omgv. Schinnen
POEDELTJE gesch. plm. 8
jr., kl. abr., teg. bel.terug te
bez. 04493-2097.
Te k. jonge HENNEN met
hele snavel. Moonen, Einig-
hauserweg 4a, Guttecoven.
04490-24401.
Goed tehuis gez. voor jonge
MECHELSE Herder gesch.
v. dressuur, tel. 045-321231

In en om de tuin

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,60 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,80 per stuk,
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 3,20, koernest zak 25 Itr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW.
Ook tuinverlichting, vijvers en pompen.

Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij Herschi)
Tel. 045-213877.

1 ste soort GRASZODEN HOUTHANDEL Landgraaf
’3.50,- p.m 2 afgehaald, voor al uw bouw- en tuin-
boven de 50 mtr. gratis hout. Tuinschermen in vuren
thuisbez., ook gehele tuin- en eiken, op maat gemaakt,
aanl. goedkoop, ook voor Nieuwe eiken bielzen, bor-
straatwerk. Tel. 045-323178 derpaaltjes enz. Buizerdweg

8, Ind.ter. Abdissenbosch-(TUlN)HOUT, blokhutten, Landgraaf. 045-318518.
bielsen, schermen, palen, ■rolborders enz. Vakkundig Een PICCOLO in het Lim-
hoge druk geïmpregneerd, burgs Dagblad helpt u op
thuis bez. Impreg, In de Cra- weg naar snel succes. Bel:
mer 104, Hrl. 751687. 045-719966. ■

Huwelijk/Kennismaking

Nette HEER, 47 jr. zoekt
49-Jarige man zoekt LE- kennismaking met serieuze
VENSPARTNER, kleur, nat. dame, evt. huwelijk, kind.
en kinderen geen bezwaar, geen bezwaar. Br.o.nr.
Br.o.nr. 80802, LD, Postbus 80801, LD, Postbus 3100,
3100, 6401 DP Heerlen. 6401 DP Heerlen.

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.

Nieuw: ALLEENSTAAN- PARTNERSTRUST. Huw.-
DENCLUB Eldorade, iedere relatieburo. Info: 045-
-woensdagavond dansavond 210627. 'met orkest. Woensdag 17 — ~ ; i
mei orkest Bonjour. Gelieve Als u ons voor 12 uur s mor-
bewijs van alleenstaand ?ens bel, staat uw PCCO-
mee te nemen, zonder legi- de volgende dag am het
timatie geen toegang. Uw Sr'^urgs Dagblad. Tel. 045-
-clubpas ligt klaar. 719966.

Mode Totaal
Te koop

Exclusieve Bruidsmode
slechts eenmaal gedragen, alles gestoomd,

nieuwste modellen.
40/60% onder nieuwwaarde

Mode Waagenaar, Witte Vrouwenstraat 23,
Utrecht, 030-313032.

Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bmidsstoffen en Te k. 4 DAMESTENNlS-
damesstoffen. Enorme ROKJES, mt. 40-42 en ten-
keuze. Kerkstr. 302 Bruns- nischoenen mt. 39. Tel.
sum. Tel. 045-272677. 045-444527.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERWAGEN met Piccolo's in het Limburgs
toebehoren z.g.a.n. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-045-312909. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

(i.H.o.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
NEW LOOK BV Schaes- STUCADOOR kan nog alle
berg. Gevelreiniging, uit- stucadoorwerk aannemen,
kappen, voegen, steigerver- Tel. 045-462428.
huur. Tel. 045-312154 of ~7 7—~~,—
045-312709 Oprit- en erfverharding.— ■ _„_,, „_,„-,.... Gratis prijsopgave. P. Zwei-Voor al uw NIEUWBOUW phenning STRATENMA-en verbouwingen: Bouwbe- KERSBEDRIJF. Tel 04492--drijf Baburek. Tel. 045- 5316ibgg 04493-1038.216969 E-2

-..epwcgo—Z—7,—r Hans L,PS voor timmer-,
Uw DIEPVRIES, koelkast, dak en zinkwerk met garan-wasautomaat ook bedr.- ,ie. Vraag vrijb, a

a
dvjes/

install. defect? Garantie op offerte. Bel 045-453818de reparatie, geen voorrij- —kosten en korting op onder- Diepvries- en KOELKAST-
deIen. Bel direct 045- REPARATIE zonder voorrij-
-726206. kosten. Bel Geleen, 04490-
STOELMATTERIJ vern. rie- 45230. Service binnen 24 u.
ten en biezen stoelen met OPRITTEN en terrassen in
gar. Bel. 045-418820. klinkers of sierbestrating vr.
Voor al uw dak- en ZINK- &°!jH: tuinfoa

on'|| 045"
WERK. Dakdekkersbedrijf 326574 b.g.g. 423699.
R.M. Schripsema, Teutele- Dakdekkersbedrijf M. Haas
broekstr. 32, Kerkrade. Bel voor al uw DAKWERK-
voor vrijblijvende prijsopga- ZAAMHEDEN, nieuwbouw
ve tel. 045-459647. en renovatie. 045-451862.

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).

Koop nu een kwaliteiskeuken
voor een kastjesprijs

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei (10.00 tot 18.00 uur),
staan er 18 SHOWROOM-MODELLEN (van klassiek tot
modern) voor snelle beslissers. ASTO sluit de showroom in

Schaesberg, dus op is op.
ASTO Keukens B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg

Voor 'n mooie sortering Te k. leren BANKSTEL
VLOERBEDEKKING en 3-1-1. Tel. 045-443816.
gordijnen gaat U naar Te k weg verbouwing com.
Woninginrichting Howa. M. pL SLAAPKAMER, eethoek,Snijders, Nieuwstr 12-14, buffetkast ujt grootmoeders-Hoensbroek. Te1.212900. tijd Tevens | iken bankstel
Te k. TIENERKAMER. Tel. en salontafel en eiken TV-
-04490-16206. meubel. Tel. 045-228333.

KEUKENS laag in prijs met BANKSTEL ’ 225,-; eik.
garantie. R/J Handelsonder- eeth. ’ 375,-; slaapk. wit
neming, Stationstr. 294, ’ 375,-; ant.kast ’ 350,-.
Nuth. Tel. 045-242602. Kouvenderstr. 208, H'broek.

Zw. mass. eik EETHOEK m' ££"f 1 T7S - Pik salontafel elecforn- /225'"- camP-f^'masfeik'dSÏS koelk. ’ 150,-045-725595.
kast zr. mooi ’ 825,- 2 zits Piccolo's in het Limburgs
bank chesterfield ’875,- Dagblad zijn groot in RÈ-
-045-323830. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

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.

TV/Vldeo
■■■■■■■:■■— ■■■■■-— -—'■ —— ~-~~~~~~~~~~±-±~~~~~.

Te k. K.T.V., Video en ste- Goede KLEUREN-TV'S met
reo-inst. Bijv. stereo telet. garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr. va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
K.T V va ’ 75,-. Gem. bet. tv's. Occasioncentrum Geel,
financiering mog., ook voor Grasbroekerweg 25, Heer-
uitkeringsgerechtigden len. Tel. 045-724760.
R.T.V. Van Voorst, Ganze- KLEURENTELEVISIES,
weide 48 Heerlen. Tel. 045- phj|j ps, Blaupunkt, ITT van-
-213879. af ’ 95,.. Radio/tv Frank BV,
Wat VERKOPEN? Adver- Bokstr- 33 Heerlerheide.
teer via: 045-719966. "- 045"213432-

Braderieën/Markten
4 juni a.s.

Grote Rommelmarkt
Hanenhof Geleen

Org. Accordeonorkest Geleen.
Nog enkele stands te huur. Uitsl. voor verenig, en particul.

Inlichtingen: W. Vleugelere, 04490-76476.
Fender GITAAR met ver- Te k. DRUMSTEL Pearl Ex-
sterker voor ’ 30,- p. mnd. port geh. compl., mcl. bek-
Drumstel compl. met bek- j<ens, 6 mnd. oud. Weg. stu-
kens voor ’3O,- p. mnd. die. 045-315502 na 18 u.
Keyboard voor ’3O - p. P|ANO'S huur met koop-mnd. Orgels voor ’ 30,- p. recht van ’ 65,- tot ’ 200 -mnd. Verder alles op mv- p m Gratjs transport. Alleziekgebied. Muziekhuis merken gebruikte piano's
Lyana, Mauritsweg 48 /450 . per Van UrkStem. Tel. 04490-33227 Westersingel 42, R'dam(donderdag koopavond tot 010-4363500
21.00 uur). — ——;—._,,..—r— Weg. omst. te k. Elektrisch
Wat VERKOPEN? Adver- ORGEL, merk Gem; Koopje!
teer via: 045-719966. Tel. 045-312909.

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!!!
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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.

Diversen
■

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht. „

Hoonhout
Akerstr. N 328, HoensbroeK _,

Tel. 045-228211. _
1 kg veulen

braadlappen

’ 12,98 en 1 kg.
veulenpoulet

’8,98.
Slagerij van Sloun

Kerkstraat 35, Bom. j
Tel. 04498-55474. _ ]

GEBIT gebroken? Klaar ter- I
wijl u wacht. Borsboom * ,
Moers, Streeperstr. 29.
Schaesberg. 045-315921._ 'Linnen TASSEN met uw re- N
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; i
De massage van VERONI- ]
QUE is meer dan uniek. Tet-I
045-228481. V
KAMER te huur per uur met I
video en douche. Tel. 045-
-229680. „
Nieuw Nieuw Nieuw! UnieK
en enig in Z. Limburg. Totale j)
ONTSPANNINGSMASSA- j
GE eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489. _
HELDERZIENDE waarne-
ming & spirituele genezing.
vlg. afspr. Tel. 04490-73101

Kunst en Antiek
Te k. mooie MECHELSE fEethoek (met 4 stoelen) Pr-

’ 950,-. Tel. 045-753204. !
Huish. artikelen

Te k.. 4 pits GASSTEL en
stofzuiger. Tel. 045-214619.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE'
SULTAAT! Bel: 045-719966

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., pos«-
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen. _
Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastf-
80A Heerlen, 045-714666^
Ik bied ’l5O,- tot ’450,-
-voor een album met oude
ANSICHTKAARTEN van
voor 1940. 01719-17568._
INBOEDELS, meubels etc-
etc. tussen 16.00-19.00 uur-
Tel. 045-219704.

_^

Wij kopen TV'S vanaf 16
kan. Ook defecte video's en
stereotorens. Tel. 04406'
12875.

$
9

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en: onderwijs vanzelfsprekend-
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14-

-3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822
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Matig bezochte eerste aandeelhoudersvergadering

Roel van Duijn pleit
milieu bij DSM

j. Van onze redactie economie
„Mede-aandeelhouders, we hebben een aandeel

( o°ht in allerlei vormen van milieuverwoesting. Het is be-Kstigencj vast te stenen dat dit bedrijf'zo onverantwoord met
j j^üuromgaat." Het 'groene' Amsterdamse gemeenteraads-

van Duijn maakte gisteren van de eerste openbare
eJjergadering van het chemieconcern DSM gebruik om eena°oi te houden voor het milieu.

Bes e' maar serieus bedoelde
ij: s van aandeelhouder Van
[. Werden echter niet in behan-
SjB. genomen. President-com-I ,r is W. Theeuwisse vond dat zij
u_, "uishoorden in een aandeel-
Ij er^verga dering, die ten slotte
jj.Politieke bijeenkomst is. Bo-
fj^ri stelde het bestuur vast dat

u'jn dingen door elkaar gpoi-

Lg aandeelhouder herin-
Van Duijn aan een recente

itj alt van bestuurslid Selman
lU *n hergebruik van tien procent
Hg 'ude kunststoffen een bespa-„ °Pk>vert van anderhalf miljoen
e]dKunststof per jaar. Van Duijn
"is?- c'aarom voor statiegeld op
ijf st°ffen in te voeren. „Het be-lOf^'sultaat zou dan zijn: eenm<-> ontlasting van de natuur en

DSM zou niet meer hoeven te inves-
teren in nieuwe krakercapaciteit."

De voormalig provoleider had het
verder over de grondwaterveront-
reiniging bij Urmond. Het water is
daar ernstig verontreinigd met sul-
faat, ammonium, minerale oliën, to-
lueen en benzeen. Van Duijn: „In
Urmond wordt gevreesd voor een
tweede Lekkerkerk. Kan ons be-
drijf, dat voor de buitenwacht wel
een Milieuteehnologieprijs uitlooft,
zelf niet die prijs verdienen door
deze schade te herstellen?"

Het Amsterdamse gemeenteraads-
lid diende ook een motie in tegen de
nieuwe plycarbonaatfabriek in
Delfzijl waar dichloormethaan zou
worden geloosd. Verder vond hij
dat de produktie van kunstharsen,
die gepaard gaat met veel giftige
reststoffen, gestopt moet worden.
„Jammer voor ons dividend, maar
zon omschakeling zou een daling
van de waarde van onze aandelen
meer dan goed maken."
Het Amsterdamse gemeenteraads
lid kreeg de matte door slechts
honderd personen bijgewoonde
vergadering echter niet mee.
Slechts een enkeling applaudiseei-
de na Van Duijn's toespraak. Diver
se aandeelhouders gaven hardop en
uitvoerig blijk van hun alkeer tegen
de manier waarop Van Duijn 'hun'
DSM aanklaagde.

Zor»;
Het DSM bestuur, dat de escapades
van Van Duijn een beetje beteuterd
bekeek, deelde zijn zorg voor het
milieu. Bestuursvoorzitter H. van
Liemt schatte dat DSM per jaar het
niet gering genoemde bedrag van
ongeveer 250 miljoen gulden aan
milieuzorg besteedt, waarvan 150
miljoen gulden in Limburg. Het be-
drijfzoekt naar veiligere en schone-
re produktieprocessen en nieuwe
materialen die minder belastend
zijn voor het milieu. Met het oog op
mogelijke concurrentievervalsing

drong bestuursvoorzitter Van
Liemt overigens aan op Europesi'
regelgeving ten aanzien van milieu-
maatregelen.

DSM gaat voor de jaren 1990 voort
met de uitbreiding van het concern.
Hoog op de lijst staan onder meer
vergroting van de energiebelangen
en verdere internationalisering. Na
het afstoten van enkele belangen is
het zorgenkind meststoffen nu in
een goede uitgangspunt voor de ja-
ren negentig gekomen, beweerde
Van Liemt.
Wat de dividendpolitiek betreft
kondigde Van Liemt aan dat in
augustus een interimdividend zal
worden betaald. Dat was overigens
al voorspeld bij de beursintroductie
begin dit jaar. Het dividend in
augustus zal een derde bedragen
van het dividendover het voorgaan
de jaar (1988: f 4,80). Van Liemt
wees er op dat het dividend dat de
laatste jaren aan de staat is betaald,
bescheiden is geweest in verband
met de moeilijke jaren die vooraf
gegaan zijn.

"Roel van Duijn zorgde gisteren op de eerste aandeelhoudersvergadering van DSM voor op-
sch iidding door het milieubeleidvan het concern - waarvan hij aandelen cadea u luid gekregen -
aan kaak te stellen. Kot<>: DRIES LINSSENDSM wint bij

gbeursgangDAF
tachtigmiljoen

j^ftLEN DSM verwacht in

' bij de introductie van dedelen van vfachtwagenfabri-
/L* DAF op de beurzen van
bo j*erdam en Londen een
W nsl te maken van onge-
le fBO miljoen. DSM bezit 16
Ver£er>t van de aandelen DAF' en
p.g ,pt daarvan ongeveer 60
a^n^nt. Het bestuur houdt vast
w de voorspelling dat de netto-
ge,.'st over dit jaar wezenlijk ho-
tyjf, *a' worden dan de record-
k-if Van f622 miljoen van vorig
W.*n die prognose is de ver-
Vjh °^e boekwinst op de verkoopv" handelen DAF begrepen.

beurs- overzicht
Angst
AuC?TKRDAM Angst voor ver
%kK van de ol'l'ic'(:'l(-' rentetarie-
it), hield het Beursplein maandag
&lo ' IV(-'U- De dollarsteeg de af-
V^P<-'n dagen met drie cent en ge-
Sfch" Wordt voor renleverhogin-
tt) °'Ti de dollarkoers af te rem-
(iJ: Dat zou bijvoorbeeld donder-
en' 11 Wt'st-Duitsland kunnen be
b(jc

,el, nadat de woensdag te pu-
ft^ L'ri'n handclseijfers van de VSo''Jk nog van invloed zullen
V()i„.üP de dollarkoers. Ons land
Va n h

doorgaans de verrichtingen
do Westduitse centrale bank.

'tl A

'% sle''dam tilde de hogere dol-
d(.| 0<-''s bij het begin van de han-
ft)a. de internationals omhoog,r o°k z'-' moesten spoedig prijs-

c' koersen vun de obligae.n nu de forse daling van
tith yor'Ke week nieuwe dalingen
dt. Zo moest de meest verhandel-

de jongste 7 pro-
%,! lening, 0,45 punt terug. De

s °p dekapitaalmarkt is inmid-
°Pgelopen tot 7,35 procent.

§et u "del op het Beursplein nam
Jaf(j lBe het omzetcijfer van f 1 mil

Waarvan ruim de helft in aan-
H\j^n> geen grote vlucht. De stem
\ Ssindex daalde met anderhal-K>nt tot 177,3.
h^^klijke Olie, het meest ver-''de aandeel, liet een stijging
iH rian twee kwalt>'s Óp f 135.H0.'ijst V? nummer twee op de rang
fe unilever, voegde dat bedrag
f U^, koers toe en kwam uit op

60- De andere internationalser> echter prijs.
l& d
'j d '°kulc markt raakte Aegon

Cijf, t- Publicatie van de kwartaal
h^s f 1,10 kwijt op f 99,80.

een boekwinst van f HO
%i °n verwacht op de verkoop
"><.seaandelen DAE en die de prog-
fef van winststijging handhaaft,
VJ °.40 prijs op f 131,60. Pak-[ '3i 9

daa'de van f 139,50 naar
*W. '^ L'n dat houdt dus rekening
f 5 udend met het ex dividend van
bfs*n daling in van f 3,30. VNU

r reat'ef groot verlies te zienVhL 2'80 °P f 101^0. Volmac
Ni* uk verhandeld en gaff 1,70[ JS°Pf 61,40.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 100.00 00,80
Ahold 11)8,20 108.51)
Ak/o 140.00 147.80
A.B.N 41.60 41,31)
Alrenta 161.20 161.10
Amev 48,00 47.20
Amro-Bank 76,30 75,70
Bols 142.50 141,20
Borsiimij W. 146.00 146.50
Bührm.Tet. 68.60 67.70
C.S.M.ccit 64,71) 64,1)0

Dordtsche P. 24!t.50d 251.80
DSM 132.01) 131,60
Elsevier 60.00 67.01)
Kokkel eert. 42,10 42.011
Gist-Brut. e. 35.40 35.20
Heineken 113.30 112.20
Hoogovens 101,20 100,00
Hunter Dougl. 105,00 104.40
Int.Muller 03.00 01.60
KBB eert. 75,40 74,50
KLM 46.60 40.01)
Kon.Ned.Pup, 57.80 57.81)
Kon. Olie 135,30 d 135.80.
Nat, Ntderl, 6u.Hu 50,40
NM li 224.01) 222.00
NtdlloydGr. 402,00 401.00
\u\ Cate 02,01) 92,20
Otcv.d.Gr. 301,00 304,00
Pakhoed Hold 130,50 131.2HH
Philips 36.711 36.40e
Knheeo 104.40 10540
Rodamco 164,60 164.00
Rolinco 103.20 104,20
Rorento 61,50 61,60
Sterk VME 35.60 35.51)
Umiever 136.10 136,60
Ver.Bezil VNU 104.00 101.20
VOC 48.40 47.911
Wessanen 79,20 78.71)
Wolt Kluwer 180,111) 181.01)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 43.50 e 43.00
ACF-Holding 53.50 54,00
Ahrend Gr. e 207.00 205.1)0
Alg.Bank.Ned 41,10 40.80
Asd Opt. Ti. 24.00 23.80
Asd Rubber 8.20 8.10
Ant. Veilt. 340,00
Atag Hold c 88.511 80,50
Aut.lnd.R'dam 72,00 73.01)
BAM-Hulding 382.01) 383.00
Batenburg 04.50 04,51)
Beers 136.50 135.80
Begemann 105.00 103,00
Belindo 375.00 373.00
Berkei's P 6.55 6,20
Blvd-Will, 23.00 22.U0
Boer De, Kon 435.00 432.00(1

de Boer Winktlbedr. 60.20 59.00
Boskalis W. 16.80 1025
Boskalis pr 13.30 13.20
Beaat Bouw 1045.00 1035.00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
CalveDelltc 905,00 b 909,00
Calvépref.c 5000,00 5075,00

Center Palts ■ 77.70 "...811
Centr.Suiker 64.20 64,00
Chamotte Unie 12.20 12.21)

Chamotte div.B9 11,50 11,50
Cindu-Key 111,00 110.50
Clannindo 359,50 361,00
Cred.LßN 80.00 79,50
Crowjiv.G.c 110.00 104,00
Desseaux 208,00 208,00
Dordtsche pr. 247.50 d 250,00
Dorp-Groep 52.80 52.50
Econosto 238,00 236 nu
KMBA 134,20 134,20
Enral N i 47.511 48.1)11
Erikshold. 383.011 382,50
Frans Maas c. (iï.HU 67,00
Kurness 130.00 130,00
Gamma Holding 77.5(1 78.ni)
Gamma pref siBo 5,80
Getronits 2B.I») _i,:-,n
Geveke 39.00 38,50
Giessen-de N. 236,00 227.nn
Goudsmit Ed. 258.50 258.nn
Grasso's Kon. 80.51) 90,00
Grolsch ' ] 20.80 122 uu
GTI-Holding 184.50 184.50
Hagemeyer 89.50 89.70
H.B.C 213.50 2(10.511,1
HCS Techn 16,10 15.80
Hein Hold 95,50 93,3(1
Hoeks Mach. 185,50 180,011
Holdoh Hout 745.00 730,00
Holec 28.20 27,90
HAL.Tr. b 1018.00 1618,00
Holl.Am.Une 1020.00 1825.00
Heineken llld 95,50 93,30
Holl.Se., S 1,46 |,40
Holl. Kloos 400.00 410.00
Hoop en Co 12.01) 12.70
Hunter D.pr 6,05 6,80
ICAHiildniK 17.00 17!)(|
IGBHulding 57.00 siiiiu
IHC Caland 20.20 30.30Industr. M.v 104.00 193,50
Ing.Bur.Kondor 561.00 561.00
Kas-Ass. 43.50 42,30
Kempen Holding H.OO v.cv
Kiene's Suik. 1300.00 1300,00
KBB 75.80 75.80
Kon.Sphinx 100.00 98.50
Koppelpoort H. 277,00 278.00
Krasnapolsky 175.00 175,00
Landré & CA. 55.50 55.20
Macintosh 51.00 50,00
Maxwell Petr. 675.00 d 885.00
Medicopharma 76.00 75.211
Mclia Int. 7.00 7,00
MHV Amsterdam 2370 23,70
Moeara Enim 1145.01 M 1185.00
M.Enim 08-cert 14900,00d14950.00
Moolen en Co 30.50 20.70
Mulder Bosk. 49.50 10.50
Multihouse 11.50 11,311
Mynbouwk. W, 456.50 456.50
Naeff 225.00
NAGRON ■ 48.00 48.00
NIB 546.00 548,01)
NBM-Amstelland 10.50 10.20
NEDAP 301.00 302.01)

NKF Hold.cert. 3-14,50 345,50
Ned.Part Mij 39,00 37.411d
Ned.Springst 075i1.n0 0750.n0
Norit 783.0(1 708,110
Nutricia 220.511 227.u0d
Omnium Europe 16.00 16,00
Orco Bank c. 85.20 84.60
OTRA 652.00 656.50
Palthe 136,00 a 136,00a
Polynorm 08.30 98,30
Porcel. Fles 136,00 136.00
Ravast 57.50 57,50
Reesink 64.80 65.011
Riva 52,50 52,411
Riva (eert l 52,0(1 52.211
Samas Groep 68.80 66,20
Sanders Beh. 101.50 100.00
Sarakreek 20.70 20.70
Schuitema 1675 uu 1675,00
Schuttersv. 125.50 126,30
Smit Intern 37.80 39,70
St Bankiers c. 28,211 2740
Stad Rotterdam 152.00 152.00
Telegraaf De- 403,511 401.50
Text.Twenthe 249,00 249.00
Tulip Comp 64.00 63,00
Tw,Kabel Hold 148.01) 140 50
Übbink 120.50 124.00
Union Fiets. 16,35 16,05
Ver.Glasfabr 278.00 278.08
Veito 73.00 72.80
VolkerStev. 60.10 60,20
Volmac Softw 63,10 01.40
Vredestein 17.00 18.00
VRG-Groep 61.50 61,00
Wegener T\ 1 21)8,011 205,00
West Invest 3ii,00 30.00
Wolters Kluwer 179.00 180,50
Wyers 56.00 58,00»

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand I. 36,00 36,00
ABN Aand t 71.60 71.00
ABN Beleg I. 5-POO 54.40
ALBEFO 5240 52.50
Aldollar BF S 20.00 20,90
Alg.Kundscnb 231,011 232.00
AllianccFd 11.110 11,10
Amba 44.80 45.10
America Fund 305.00 310.00
Amro A.m F. 02.21) 02.40
Amro Neth.F. 73.10 74.08
Amro Eur.F. 68,50 68.40
Amvabel 08.31) 98.50
AsianTigersFd 63.10 64.10
BemcoAustr. 61.50 61.80
Bereiidaal llll.UO 110.00
Bever Belegg. _ 25.80 25.70
BOGAMIJ 110.50 110.50
Buizerdlaan 41.00 41.50
Delta Llovd 30.00 80.80
DPAIII. Gr.F. 23,40 24.00
Dp Encrgv.Res. 34.10 34.10
Fng-H0118.T.1 10.60 10.60
EMFrentt-lbnds 71.50 71.60
EurinvesKll 110.00 110,00
Eur.Ass. Ti 6,50 7.0(i

EurGrFund 57.00 57.20
Hend.Eur.Gr.F. 186.5(1 187.00

llenilcrson Spirit 76.50 76.50
Holland Fund 60.80 ' 60.80
Holl 01,1 Fonds 120.50 110.00
HollP.irF 112.00 112.00
Interbonds 560.(K1 558.00
Intcrefl 500 38.811 30.110
Inlerell Wan- 207,uu 300,00
Japan Fund 43.110 44.00
MX Inl Venl 62,00 62.00
Nal.Res.Fund 1420.00 1460.00
NMB Dutch Kund 36 211 36 20
NMBOblig.F 36.4 H 36.40
NMB Rente F 1112:111 1112.30
NMB Vasl Goed 30.80 40.10
Obam. Belegg 204,50 206.90
OAMFRniiri 14,60 14,55
Oi-cur.Ned.p 40.011 48.90
Pac.Prop Sec I 51.45 51.70
Rabo Olil mv 1. 75.10 75.10
Rabo Obl.div.l. 50.20 50,1(1
Reiitalenl Bel. 1349.30 1348.411
RentotaalNV 31,10 31.10
Rolinco cum.p 108.30 108.30
SciTcch 18.11) 18.20
Teehnologv F. 16.00 16.00
Tokyo Pac H. 270.00 275,00
Trans Kin F 73.1M1 73.011
Transpac.K. Sou.HU 590.00
Uni-lnvesl 116.50 114,50
Unico Inv.F 82.00 82.50
Unifonds 28.20 27.8 U
Vast Ned 118.3(1 118.5Ö
VentureF.N 41,511 42.01)
VIBNV 85.311 85,60
WHO Int 77.311
Wereldhave NV 204,30 204,30

Buitenlandse obligaties
B*. EEGB4GI 102.50 102.20
3'/2EngWarL 35,91) 36.1111
5'iK1865 iiiinii iio.llll

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32.00 33.00.1
Amer. Brands 67.70 60,50
Amer Expres 32,50 33.30
Am.TeL& Tel. 34.00 34.25
Ameritech 55,20 57.0Ü
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225.nu
ASARCO Ine. 28.80 20.110
Atl Richt 88.50 80.00(1
BAT Industr 5.35 5.45
BellAtlantic 81.50 83.80
BellCanEnterpr 37,110 38.nu
Bell Res Adlr 11,811 0.05
BellSouth 45.30 47.60
BET Public
Bethl Steel 22.111 23.20
Boeing Comp. 79,50 81,00
Chevron Corp. 53.75
Chrysler 23.00 24,00
Citicorp. 20,411 29.80
Colgate-Palm. 40.80 51.00
Comm. F.dison 34.00 34.75
Comp.Gen.El. 410.00 407.on

Control Data 10,75 211.25
Dai k-hl Yen 3350,00 3330,00
Dovt Chemical 00.711 94.10
üuPont 106.25 110.60
Eastman Kodak 42.80 42.40

IXI. 3.511
EuroacLZw.fr. 230.nu 230.00,,
ExxonCorp 41.0 U 43.H1)
Kll.l Paclnt 1.30
Fluor Corp, 25,00 25.30
Kord Motor 46.70 48.25
Gen Electric 50,40 51.70
Gen. Motors 40.00 40.25
Gillette 38,30 39.20
Goodyear 51,00 54.00
Grace.. Co 32,00 32.90
Honevwell 76.11) 79.50lnt.Biis.Mach 110.75 112,70
Intern.Flavor 53.60 54.70
Intern Paper 40.50 48.511.1
ITT Corp. 56.70 58.00
Litton Ind. 70,50 80.30
Lockheed 47.30 47.20
Minnesota Mimng 72.80 73.20
M,,1ul Oil 40.30 50.00
News Corp Auss 13.011 J3.no
\.nc\ 71.80 73.70
Occ.Petr.Corp 26.70 27.00
Pac. Telesis 38.70 40.00
P.& 0 B 7.00 7,0(1
Pepsico 40,60 52.25
Philip Morris C.' 13150 132,80
Phill. Pen. 22.50 22411
Polaroid 30,30 30.20
Privalb Dkr 300,00 3(12.00

QuakerOats 56,00 58.00
FURNabisco 85.00
St.Gobin Kir 588.00 592,00
Saralee 51.00 51.00
Schlumberger 38.00 30.10
Sears Roebuck 44.30 45.70
Sonv iven)
Soutlnv Bell 48.80 50.70
Suzuki(yen) 906,00 ljlO.oo
Tandy Corp. 43.00 44,10
Texacd 53.30 53,80
Texas Instr 39.50 41.31)
T.I.PEur 172 1.76
Toshiba Corp. 1200.00 1360.00
Union Carbide 30.50 20.50
Union Pacific 70.50 71.50
Unisvs 25.UU 25.50
USX Corp 33.60 34,20
US Wesl 65.10 67.20
Warner I.amb. 87.80 90.48
Westinghouse 5)1.21) 60.70
Woolworth 50.2 H 52.50
Xerox Corp 67.00 67.50

Certificaten buitenland
AMAX Ine 53.00 54.50
Am Home Prod. 195,00
ATTNedam 71.00 73,5 u
ASARCO Ine. 56.00 56.00
All. Richt. 103.50 108.50
BoeingCorp. 164,00 173,00
Can Pacific 37.00 38.00

Chevron Corp. 113.00
Chrysler 40.50 48.50
Citicorp. 61,00 64.00
Colgate-Palm. 109.00 111,00
Control Data 38.18) 39.00
Dow Chemical 194.50 201.80
Eastman Kodak 01.20 01.20
Exxon Corp. 80.00 01.50
Fluor Corp 49.00 53.Hu
Gen Electric 103.50 113.50
(len Motors 172.00 179.00
Gillette 82,00 84,00
Goodyear 100.50 116.00
llleo 63.31) 66.00
IBM 232.01) 241.00
Int. Flavors 108.00 118,50
ITTCorp 121.00 124.50
Kroger 22.00 23.00
1.,,,-klieeri 100.00 102.00
Mertk&Co 143.50 148.00
Mum Min 153.00 158,50
PepsiCo. 105,00 111.uu
Philip Morris C. 276.00 280.00
Phill, Petr. 46.50 47,00
Polaroid 76.00 77,00
Procler&G. 204.011
Quaker Oats 107,00 107,00
Schlumberger 80.20 83.00
Sears Roebuck 04.1)0 07.00
Shell Canada 75.00 76.00
Tand. Corp 01.00 04.01)
Texas Instr 83.50 88.00
Union Pacific 150.n0 154.00
Unisys Corp 53.00 55.00
USX Corp 71.50 73.00
Varitv Corp 420
Westinghouse 126,20 133,50
Woolworth 106,80 112.50
Xerox Corp. 135.00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsehe B 531.00 526.00
Dresdnerß, 317.00 315,00
Hitachi (500) 1450.00 1450.00
Hoechst 301.51) 301.00
MilsKl.óOO) 7011.00 700,00
Nestlé 7360.00 7325.00
Sieinens 530,00 520.00a

Warrants
Akzo 39,00 38.80
AMRO warr 1.55 1,55
Boganiu 5.80 5.50
Falcons Sec 18.30 18.20
Honda motor co. 2120.1)1) 2230.0(1
K I.M. 85-92 151.80 148.00
Philips 85-89 6.80 6.50
St.Bankiers a 1.10 1.05
St Bankiers b 2.80 2.80

Euro-obligaties & conv.
10'. Aegon 35 100.00 100.00
Aegon warr 12.50 12.50
10j,ABNB7 08.10 97.80
13Anicv 85 07.40 97,40

13Amev85 04.,5 04,75
10 Amevß.s 11)0,00 100,50

11 Amev 86 96.50 06.50
14'.Amro87 07.60 97.60
13Amro BankB2 10(1.50 100,50
lil'. Amro 86 «7.75 07,75
10Amro 87 06,25 06 25
s:'. Anno 86 07.75 07.75
Amro Bank «i 20,40 18,5(1
Amro zw 86 67,35 67.25
0 BMH ecu 85-02 08.51) 18,70
7 BMH 87 05,00 05,00
lO'i;KEG-ccuB4 100,25 100.25
O'.EIHeeuSS 101.70 101,711
12. HlAirl F 02.25 02.25
12 Nlllißi 85-90 101.50 101.50
IIV. NCUB3 100.25 100.25
10 NGU 83 100.50 100.50
2. NMB 86 84.00 83.70
NMB warrants v 64.50 64.25
B. Phil. 86 04.00 05.25
6.1 Pt111.83 " 05.31) 96.00
11 Rabo 83 101.00 100,50
9 Rabo 85 100.50 100.50
7 Rabo 84 102.00 IH2.hu
12. Unil 99,00 00 nu

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bi edeio aand. 5.80 6.00
Breder,, eert 4.10 4.50

11 Bredero 3.10 2.00
Breev aand, 12,80
Breev eelt 12,60 12.50
I.TVCoip 2.00 2.10
Rademakers 27.00 27.00
RSV eert 1.40 1,45
71,, RSV 69 92,00 92.00.

Parallelmarkt
Alanheri 20.40 20.40
Brighui.cr 68.80 68.80
Bcsotm Van c. 48.60 48.60
Comm.OblFl 9020 99.10
Conim.Obl.F.2 09.1 H 00.00
Comm.Obl.F_3 99.40 00.2 n
De One Electr. 27.00 2820
Dien Intern 119,00 121.00
DOCdata 35.50 35.00
Geld.Pap.e. 05.00 07.50
Gouda Vuuiv c OO.t. i 91.40
Groenendijk 34.80 34.10
Gioiitmijc. 144.80 143.00
Hes Beheer 294.50 202.50
Highl.Devcl. 12.00 b
Hoinhuigccit 5.00 5.00
lntotheck Gr 28.40 28.20
Interview F.ur. 8.20 8.10
Inv. Mij Ned 62,00 61.00
KLM Kleding 33.20 33,70
Kuehne+Hettz 36.51) 36.60
I.CICo.npGr. 41.(8) 41.20
Melle 26120 260,20
Ncdschiocf 112.00 llll.iio

s Elec. 11.00 10.00
NOG Bel.londs 29.80

PicMed. 11.80 11.90
Poolgarant 10.25 10.20
SimacTech 17.50 e 17
Text Lite 7.80
Verkilde Kon 244.(8) 2-L
Weweler 1)0.00 108.20

OPTIEBEURS
serie omzet v k sk.

Abn c jul 45.00 326 U.70 0.40
aegn c jul IIKJ.DO 3al 3.20 2.70
ak/o c jul 150,00 866 4.80 3.80
amro e jul 80,00 211 1,20 1,00
dII c mei 215.00 331 1.30 3.30
dll e |vn 215,00 361 2.00 4.20
dll e jim 220,00 530 0.70 1.60
dll c scp 205.181 265 10.50 a 13.30
dll e dcc 225.00 600 2.40 3.45
dll p jun 215.181 37(1 3.00 b 1,70
eoo c mei 290.00 785 4,30 2.50
coc , mei 205.0(1 1105 2,00 1,00
coc c mei 300.00 384 (1.60 0.30
ii». c jun 200.00 315 7.50 6.50
coc e iun 295,00 342 6.(10 4.20
coc p mei 285,00 572 0.70 1.00
coc p mei 200.00 348 2.00 2,50
coc p mei 205.00 660 4,5(1 6,10
coc p |vn 200.00 246 5.5(1 6.40
gist p jul 40.00 257 5.00 5.00
hoog c jul 05,0(1 245 0.80 9.00
hoog c ml 100,00 334 6.50 5.80
hoog c jul 105.(81 250 4.50 a 4.00 ■kt 100,00 1505 10.5(1 0.00
hoog c okt 105.00 360 8.4(1 7,40
hoog p jul 90.00 337 140 1.70
hoog p jul 05,00 801 2.50 b 2.70
hoog p jul 100.00 212 4.00' 4.20
hoog p okt 100,00 211 6.30 6.20
kim c okt 50.00 309 1.90 1.90
kim e 091 40.00 237 11.50 11.00
nly p aug 97.50 455 2.00 a 2.15
natn e jul 60.00 106 2.7(1 2,00
natn p okt 65.00 1524 6.00 b 6.30 I
phil c jul 40.00 398 0.80 0.70
phil c okt 35.00 10(1 4.40 4.00
phil c okt 40.00 320 2.00 1.70
olie c jul 130.00 725 8,40 a
olie c jul 140.00 569 2.60
olie c okt 140.00 617 4,6(1 4.60 -.
olie c okt 150.00 186 1.80 1.80
unil c jul 130,00 451 8.50 8.50 a
unil e jul 14U.181 266 2,50 2.40
umi p jul 130,00 207 1.20' 0.90
VOC c jul 30.00 275 19.00a 18.00 .'
voc e lul 35.00 1180 13.50 a 13.00
voc c jul 40.00 869 8.60 8,50
voc e jul 45.00 284 5.20 5.00 .
voc c jul 50.00 221 2.90 2,50

a laten g bieden +en-di».
b bieden h laten<e«-di«.
c=ex-claim k gedaan - h
d=«-dividend I gedaan . g
e-gedaan, bieden vk slotkoers vorige dag iI gedaan + laten sk=slotkoers gisteren

economie

Rood Testhouse
koopt Duits ETC

liik t
~ oocl Testhouse, een onafhanke-

JK testcentrum voor micro-elektronica dat
J de parallelmarkt van de Amsterdamseeurs is genoteerd, breidt het aantal aande--n met bijna 20 procent uit om de activitei-

*n van de Westduitse branchegenoot ETS
j,? te nemen. Ondanks deze emissie van'J 000 aandelen zal de winst per aandeel dit
&ar stijgen, aldus een bekendmaking vanood Testhouse. dat ook een vestiging in

heeft.
J3de parallelmarkt waren de aandelen vanood Testhouse vrijdag f 16 waard en de Ne-

derlandseonderneming stelt dan ook dat met
de transactie f4,8 miljoen is gemoeid.

De nieuwe aandelen komen in handen van
Chip Electronic Holding, dat meerdere elec-
tronicabedrijven in West-Duitsland omvat en
op haar beurt deel uitmaakt van het Agiv-

concern, dat tal van industriële belangen
heeft.
Tot eind dit jaarzal Rood Testhouse de acti-
viteiten van ETS in München voortzetten en
daarna worden ze naar Giinzburg, tussen
München en Stuttgart, verplaatst.
Rood Testhoude verwacht dat, overnemin-
gen buiten beschouwing latend, de omzet dit
jaarmet 20 procent zal stijgen en dat de winst
met minstens een zelfde percentage zal stij-
gen. Verwacht wordt bovendien, dat de nieu-
we activiteiten in West-Duitsland dit jaar al
een bescheiden winst zullen opleveren.

Malherbe in
Weert neemt
Bruna over

WEERT - De Malherbe Groep te
Weert, uitgever van boeken voor het
grote publiek, neemt de aandelen
over van het achttien werknemers
tellende A.W. Bruna Uitgevers te
Utrecht, die vooral bekend is door
uitgave van de Zwarte Beertjes poc-
ketboeken en de serie computer-
boeken Date Becker Nederlands.
A.W. Bruna, dat zich vorig jaarheeft
los gemaakt van de Friesche Pers,
wordt een Utrechtse werkmaat-
schappij binnen de Malherbe
Groep. Deze groep nam eerder De
Boekerij te Amsterdam over van het
Elsevier-concern en Unieboek in
Houten van het concern Bührmann-
Tetterode. In België heeft de groep
De Standaard (Suske en Wiske) in
handen. Door de overneming komt
de Malherbe Groep uit op een jaar-
omzet van f 132 miljoen en 204 me-
dewerkers.
Het is nog onduidelijk ofde Malher-
be Groep ook A.W. Bruna & Zoon te
België zal overnemen. Dit bedrijf
met vijf werknemers wordt moge-
lijk los geweekt van Bruna om zelf-
standig door te gaan

Speciale
beleningen van

’3585 miljoen
AMSTERDAM De Nederlandsche
Bank is de geldmarkt gisteren te
hulp geschoten door nieuwe specia-
le beleningen. In totaal werd f 3585,3
miljoen toegewezen tegen een rente
van (i,7 procent met een geldig-
heidsduur tot en met 23 mei.
Volgens geldmarktkringen is op de
eerste f' 50 miljoen van de inschrij-
vingen alles toegewezen. Daarbo-
ven werd 25 procent van de inschrij-
vingen gehonoreerd. Geldmarkt-
handelaren noemen de toewijzing
meer dan genoeg. Mogelijk dat de
centrale bank hierdoor wat ruimte
schept om via swap-transacties de
hoge dollarkoers wat in te dammen.

M. Kikken nieuwe
commissaris DSM
HEERLEN De heer M. G. Kik-
ken wordt met ingang van ] ja-
nuari 1090 commissaris bij DSM.
Hij volgt dan P. Kierkels op. die
binnenkort aftreedt in verband
met het bereiken van de leeftijd
van 72 jaar.
Kikken is medewerker van de af-
deling Treasury van DSM en
voorzitter van de Concern On-
dernemingsraad DSM. Per 1 ok-
tober verlaat hij DSM in verband
met het bereiken van de leeftijd
van (i() jaar.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-5-1989 om
14.30 uur bij de la Drijfhout, alles in
kv:
GOUD: onbewerkt . 26.140-.. 26.640
vorige ( 26.140/ 26.640. bewerkt ver-
koop I 28.240, vorige I 28.240 laten
ZILVER: onbewerkt I 360-1 430, von-
ge I 360-/ 430; bewerkt verkoop 1 470
laten, vorige I 470 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.12 224
Brits pond 3.4(1 3.71
Can dollar 1.77 1.89
Duitse mark(lOO) 110.65 114.65
lers pond 2.87 3.12
Austr. dollar 1.62 1.74
Jap.yen (10.000) 156.50 161.50
Ital. lire. 110.000) 14.75 16.15Belg. frank (100) 5.21 5.51
Port. esc. Il00) 1.27 1.45
Franse IV. < 100) 32.05 34.55
Zwits. tri 100) 123.75 128.25
Zweedse kr. (100) 31.75 34.25
Noorse kr. (1001 29.75 32.25
Deense kr. (1001 27.50 30.00
Oost.sehill.l 100) 15.74 16.34
Spaanse pes.ilOO) 1.74 1.89Griekse dr. (100) 1.24 1.44
Finse mark 1100) 48.75 51.75
Joeg. dinar 1100l0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.18025-18275
Brits pond 3,5875-5925
Duitse mark 112.700-750
Franse liane 33.310 33.300
Belg. franc 5.3835-3885
Zwits. liane 125.985 6.035
Japanse yen 159.45-159.55
Ital. lire 15,470-520
Zweedse kroon 33,320-33.370
Deense kroon 28.935-28.985
Noorse kroon 31.125-31.175
Canad. dollar 1.83675 83925
Oost schill 16.0190 (1290
lers pond 3.0090 019(1
Spaanse pes 1.8040-8140
Gr. drachme 1.2750 3750
Austr.dollar 1.6800-6900
Hongk.dollar 28,00-28.25
Nieuwz.dollar 1.32753375
Antill.gulden 1.2)00 2400
Surin. gulden 1.2100 2500
Saudisehe ria! 58.10-58.35
Keu «uiden 2.3450 3500

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001
algemeen 186.80 186.30
id exd.kon.olie 1-81,10.179.9(1
internationals 18(i.7(l 187.00
lokale ondemem. 188.90 187.30
id financieel 134.50 133.20
id niet-financ. 2-42.00 240.70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001

algemeen 239.20 238.60
id excl.kon.olie 221.50 220.30
internationals 247,80 248.30
lokale ondemem 229.30 227.00
id rinancieel 170.00 108.30
id niet-financ. 280.40 284,50
Stemmingsindex (1987= 1001
algemeen 178.80 177.30
intemation 183.50 182.80
lokaal 178.00 170.40
fin instel) 141.10 139.70
alg. banken 138.00 137.50
verzekering 142.70 140.90
niet-financ 189.80 188.20
industrie 178.50 177.40
transp opsl 228.90 224.30Centraal Beheer

verzekert ook
ziektekosten

Van onze redactie
economie

AMSTERDAM Naast
levens- en schadeverze-
keringen gaat Centraal
Beheer (CB) ook ziekte-
kostenverzekeringen
aanbieden. De nadruk
zal daarbij komen te hg
gen op collectieve verze-
keringen via bedrijven.
Maar met de overname
van Amsterdamse ziekte-
kostenverzekeraar Enzi-
co begeeft Centraal Be-
heer zich ook op de parti-
culiere markt. Via Enzico
zal CB ook voor het eerst
op grotere schaal ge
bruik j_;aan maken van
bemiddelaars bij hel ver-
kopen van verzekerin-
gen. Dat zei drs. A. H. A.
Hoevenaars van de Raad
van Bestuur van CB gis
teren hij d" presentatie
van hel jaarverslag.
Met een winststijging

van 3(i.9 procent (van 75
naar 103 miljoen gulden)
en een omzet van __,M mil
jard heeft CB volgens
Rvß voorzitter mr. H. B.
M. H. Boitelle „een re
cordjaar achter de mg".
Opvallend daarbij zijn de
goede resultaten op het
gebied van de schadever-
zekeringen. Bij een om-
zetstijging van 449 naar
515 miljoen gulden ging
de winst in deze sector in
een jaar tijd omhoog van
(i,2 .naar 40,4 miljoen.

De autoverzekeringen,
tot twee jaar geleden een
verliespost, hebben vorig
jaar voor het eerst weer
winst opgeleverd. Dat is
vooral opmerkelijk om-
dat elders in de auto-
branche nog steeds ver-
liezen worden geleden en
andere autoverzekeraars
hun premie dit jaar nog
hebben verhoogd. Vol-
gens CB, met 7 procent
van de markt de grootste
autoverzekeraar van ons
land, zijn de positieve re

SuItaten het gevolg van
een goede organisatie bij
het afwikkelen van auto-
schades, van de premie-
verhoging in 1988 en van
het nieuwe stelsel van
kortingen, tarieven en
opslagen dat volgens het
jaarverslag „meer recht
doet aan de feitelijke risi-
co's".
Ken behoorlijke winst-
stijging (van 1 naar 10,3
miljoen) leverde de auto
matiseringspoot van het
bedrijf op. Desondanks
zijn er vergevorderde
plannen om deze tak van
de onderneming over te
doen aan het automatise-
ringsbedrijf Raet. Vol-
gens Hoevenaar is auto-
matisering inmiddels
een dienst geworden die
te ver van de overige acti-
viteiten afstaat en daar-
om niet meer binnen CB
thuishoort.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM In het telefonisch
nvondverkeer kwamen gisteravond de
volgende knersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van die
dag):
Ak/.o 147.80(147.80)
Kon. Olie 135.60-136.00 1135.80)
Philips 30.40 gb-36,70 ui (36.40)
Unilever 136.60-136.80 (130.00)
KI.M 46.00 (40.(1(1)

NEW YORK Dow Jones
NEW YOKK 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 liet geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2453.63 1137.13 195.71 934 49
Hoogst 2469.76 1140 18 197 49 04134
Laagst 2439.88 U31.3| 19529 929.84
Slot 2453.45 1139 07 196.60 935.51Winst 11, A A
verlies "nv- '° 24 '2 09

(ADVERTENTIE)

I 75
Zakelijk

In onsjubileumjaar
heeft ook dezakenlunch
een extra feestelijk tintje

"Menu d'Affaires",
elke dagwisselend.

f. 52.50 p.p.

Kom ervan genieten
wanneer u maar wilt.

_ÊÊ_

prinses Juliana
hotplrestaurant

Waar heerlijk eten een traditie Is.
Valkenburg .i/dGeul-tel 04406 12244
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WINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
MEI '89.

793eStaatsloterij, 2e trekking 16mei 1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 054063
20 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 005849
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 008598

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 2763
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 341
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 679
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 070
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 817

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 02
20.000 prijzen van / 50,- op alle eindcijfers 23
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 72

200.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 0

Zetfouten voorbehouden.

GEEN MOOIER LOT
DAN *N STAATSLOT

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed
ervaren ijzervlechters en
leerling-ijzervlechters
Sollicitaties na tel. afspr. 045-254592 187350

Exclusief bi): | [

BBürgerspitalBasel
In het buitenland werken en ervaring opdoen, was
altijd je wens.
Dit is je kans:
In onze Leimenklinik, een Geriatriespital, met 140
bedden zoeken wij:

ziekenverzorgende m/v
Wij zijn een klein hospitaal en bieden je:
- een afwisselende arbeid in een klein team- scholingsmogelijkheden
- mogelijkheid een klein team te leiden- een aantrekkelijk salaris
Wat verwachten wij van jou:- diploma Ziekenverzorging- interesse in de ouder wordende mens- bereidheid in teamverband samen te werken
- initiatief tonen- goed aanpassingsvermogen- belastbaarheid- verantwoording kunnen nemen- kennis van de Duitse taal
Informatie wordt gaarneverstrekt door mw. Theres
Zigerlig, hoofd verplegingsdienst, tel.
09.41.61.23.44.44.
Als je graag voor 1 jaar in Zwitserland wilt werken,
ongetrouwd bent en jonger als 30 jaar, dan solliciteer
met je levensloop aan:
Personeelszaken van het Bürgerspital, Leimenstr. 62, .
CH - 4003 Basel, Zwitserland. 16aM2

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

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

Effgct. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100 000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vri|blijvend pnisopgave)

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 Jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair __,

_________-_-__-__-____________________________________________________________■
_-»l

MMT7 !frJ jJt7^l^^^^ 1 HERggQVERHEMDEN. \ | MEISJESMOtMËTI [_ TEENSLIPPERS. „

■___hr7ïT777T_7fr F^\\ JË& 'JÊ^k^rkTtien.' jtjisg^^"*/^ I. Jm'illiJljJm
-*^

_JM/ \\ W*m ÊT-^m Fleurig en kleurig f\/N^*J1 L'A'J Af 'JIITI IPL__^ r°OSJ >^ 24T/m35 95ct S

CTUS i&iCK&i i^________L^ liOp~Ci6SSin. vw. M\ks_ vH 1 #^"*^ \ ( r £^^_K^9_«a / / _j_b_^%_e* wAfVCt^S /^^C~~r

'l ■ É//SM.L. [ kompleet MARIO CUOMof DRESSMAN. j_\ Wm^TTl^^^^^m\*X \v. \\'ef\< Zomers in stijl. Korte mouwen, Perfékte pasvorm, korte \^_\\v \r jém ■_____] _________ LiF^lL M'
k\R \ *\ JkAC JIOC snit. Met ■JkAJE bleu,' _H_#^Ocl ■___________B__P^__PMHHP_l_______h__i_____H__l
LVV Al |95 CtW^.^yiyD innige groen l^jVDt—J 1:H1".'.1c1.-!tlli!lJ»s'fflia H
P^^mE» I"#l 37t/m44 |a» IA» |UZOI/WKGfIfZ/JNillsl/Mfff?gfr44lPfc|
—1:: : — ' 1

1

Voor de mooistekleuren betaalt u i
zich niet blauw bij de Hema.

__________________■___■_______

zo herkent u aanbiedingenin de Hema

I ;

_
''odËut

_14ï!> JL_L_Ji
Nylon boodschappentas met 3
voorvakken en rits. In 4 felle kleu-
ren.

voor ii^^
Pakje met 5 wegwerp duPPele
scheermesjes. Voorzien van be-

_. ischermkapje.

A^mUw

Uni herensokken. 100% katoen of
64% katoen/36% polyamide. In 10„__,„,_,,, _,!_». UZI» on „cverschillende kleuren. Mt 39-46

"1&7!T_JLV_/i __/_U^3 P^ffn Gevormde steunpanties.
Diverse bedrukte chmtz stoffen, Pffffil *I^j frlU'sA■ ■ 1 40 denier. Mt 38/40-48/50.
140 cm breed en luxe jacquard WmW^Ê a^^B -9-?S7.75-lÖ-T5 8.75
weefstoffen, 120cm breed.Kent u ___R^_^kCT^i_^__^m Pfl ■______ Steunkousen 70 denier
onze gordijnmaakserviceal? _ Pl'lMJf \W__TM Mt 81/2-11 XL. J&TSSJS

Onze rolletjes zijn net zo m^g^g^^t^^^^^^ goed als de grote mer-
ken maar stukken goedkoper. Deze week hebben we een speciale zomer-
aanbieding: 3 kleinbeeldfilms van 24 opnamen (100 ASA/ISO) van 21.75 voor 15-
En na de vakantie laten we u graag zien hoe goeden goedkoop onze afdrukkenzijn.

HEMAI ; Echt Waar Voor Je Geld
s

■ *

Knabbelen maar.
Ongezouten ofgezou- _---r—>*—____ Slagroom-aardbeien-
ten pinda's. Uit onze /^^^7^^-Wyr taart Cakebodem met
notenbar. 250 gram. /^-"^-^ÉÊL^>\ aardbeienkwark-

i <___- I " /iC^^S^K^.^ïXik Belegen Goudsekaas.
Ér^Z^y^Juwêw Ik 9 ««cu.7o

Parijzer boterham- r^JzT\ZLé£^mW Koff,e "Pittl9" Snelfilter-
worst. Vers van 't mes. lf:^Cy\K^^O^iU maling. Vacuüm ver-
-100 gram. iSel.- I\Y^^TJR^^ÊË pakt 500 gram
Cuvée Louis Chéde- %Jn7l^^^^%ËÊ 565 2V00r960
ville. Een jonge frisfrui- V*r^-c___^^ffLs^^ênP —^^^^tige witte of rode wijn. VM _t_i_Z~^\\WzZ_h- ftT*_fT_&KOOPJF

f y Ê^^^^KU^- jff^"lifi zohert-sm uaanbteangen in deHema

Zak a 500 gram. " ' Lste—W^ »«k _■ __■

-«»»■* HEMAAanbiedingen geldig t/m 20 mei 1989 89127-15/5 V&\ U/aar V/oor JeGeld

. .
f „i.vnk.^D.BW-- _. PICCOLO'S in het
vSuICCOIOS Limburgs Dagblod zijn groot in■■ fan— RESULTAAT. Bel 045-719966.

#' ALVERMAHHEN...in het AVERGAT
In een origineel en enig Vlaams dekor, de geheimzinnige grotten van Kanne, gaan de
Alvermannen aan de slag...
30 Limburgse ambachtslieden werken er, terwijl u toekijkt.
Wie zag ooit een wapensculpteur, een airbrush-schilder, een mergelbewerker, een
stukadoor, een chocoladefabrikant, een juwelenmaker en nog zoveel andere naarstige
ambachtslui doende terwijl zij hun beroep uitoefenen???
Een leerrijke uitstap voor u en uw kinderen op vrijdag 19 mei van 20-22 uur,

| zaterdag 20 en zondag 21 mei van 13 tot 19 uur te Kanne (Riemst). S

Woensdag 17 mei 1989 "8



Duitsland 1
"45 ARD-Ratgeber: Das internatio-aie Tv-Kochbuch. Vandaag een re-in^' uit Australië.2"2° Heute-

Il ,3 Probefahrt in Glück. Herh.
/<s Unter deutschen Dachern.Herh.

ïj-55 Urnschau.
Panorama. Herh..'"55 Persoverzicht.l[oo-13.05 Heute.

IS n ** Teletekstoverzicht.
ISn Ta9esscnau-«os Sinha Moca - die Tochter des

klavenhalters. Braziliaanse serie[yet Lucelia Santos, Rubens de Fal-
!►*"Marcos Paulo e.a.■30 Frauengeschichten: Ladyöump. Portret van Gertrude Wischin-
-1( ?er als popzangeres Penny McLean.
\* 00 Die Trickfilmschau.
lg'ls Zirkusgeschichten.

■^5 Geschichten von anderswo.
over verre landen.

I? fs Tagesschau.
\fs Philip Marlowe. Serie. Afl.: Der

le^igingelb
Ift'"» Ta9esschau.
Ift _; Hier und Heute- Actualiteiten.

52 Felicitas auf leisen Pfoten. Se-
J'| Afl.: Das Testament.

"*S Polizeiinspektion 1. Serie. Afl.:

JOn Pro9ramma-overzicht.j"00 (TT) Tagesschau.
;'0 ARD-Sport extra. UEFA-cup
j2v°etbal: SVB Stuttgart - SSC Napels.
j-00 lm Brennpunkt.
j,'30 Tagesthemen. Actualiteiten."00 "" Anton Dvorak. Celloconcertn b opus 104 van Dvorak. Uitgevoerd

het Omroep Symfonie Orkestar> Saarbrücken, 0.1.v. Myung-Whun

Chung en Mischa Maisky, cello.
23.40 Tagesschau.
23.45-23.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
v^ei- en CAI-abonnees:
**' kanalen zie schema exploitant

" ~ zwart wit programma
* = stereo geluidsweergave

1® = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
herland 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 en59
Duitsland 1:9, 12. 24en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
14 JS Schoolslag. Herh.

'*5 Allemaal beestjes. Kweken...
*=en koud kunstje, een dierentuin isst meer het dierenalbum van wel-®r- Naast vele andere functies is hetj|en soort couveuse voor moeder na-

lS,r 2e|f- Herh.l.*s Thuiszorg. Afl. 1: Een nieuweIs''k 0p... Herh.
n'^s De Smurfen. Tekenfilmserie«ar de verhalen van de Belgische
(J'Ptekenaar Peyo. Vandaag: Cow-

,§y Smurf/Koningin Smurfin.
j'0 Florian. 4-delige Westduitse

]f van IvanDaskalov. Deel 3.ürj Arnold. Amerikaanse serie. Afl.:q°°P doet leven. Met: Conrad Bain,uary Coleman, Todd Bridges e.a.
1> n-
-18^S Nieuws.

Oc Tik Tak- Anima,'eserie. Herh./U 5Merlina. Detective-reeks voor
Afl.: Dubbelspel. Met: Paullcour, Lea Couzin, Jan Reusens

Von maniaro- Nieuwsmagazine
.°r jongeren. Presentatie: ManuelaIg^Werde.""O Mode '89. Blikvanger, modema-
[V^ne. Hoofdthema: Portret over de
l_unpaertstraat in Brussel. Actueel:et linnenfestival in Monte Carlo; Re-ftage over de competitie Manne-HU|n worden 1989. Modespel met Hil-

de van Mieghem. Presentatie: Ghis-
laine Nuytten.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse

misdaadserie met Günther Strack,
ClausTheo Gartner, e.a. Afl.: Fasolds
droom. Dankzij dr. Renz' tussen-
komst wordt Rainer Fasolds gevan-
genisstraf van zes naar vier jaar te-
ruggebracht, zodat hij vrijkomt. Bo-
vendien blijkt hij er nog een tapver-
gunning bovenop te krijgen... Aansl.:
Uitslagen Nationale Loterij.

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

21.30 Japan: Voedsel voor de geest.
Britse documentaire van Shirley
Booth over de traditionele Japanse
keuken dieeen reflectie isvan de har-
monieuze verhouding van de Japan-
ner met de natuur.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Container. Praatprogramma

over beschaving. Thema: De betover-
de wereld van Art Deco. Presentatie:
Lieven de Cauter en Bart Verschaffel.

23.45-23.50 Coda: Strofen voor een
doode, van Jan van Nijlen.

Nederland 2
VERONICA
07.25-09.00 Goodmorning America.

Ontbijttelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

16.00 "" My Little Pony. Tekenfilm-
serie. Atï. Crunch, de steenhond (1)
Herh. '16.10 Superted. Tekenfilmserie. Afl.:Superted en het toverwoord (1).

16.25 The Last Starfighter. Ameri-kaanse speelfilm uit 1984 van Nick
Castle. Met: Lance Guest, DanO'Herlily, Catherine Mary Stewarte.a. De 18-jarige Alex, zeer bedrevenin videospelletjes, komt in aanraking
met een Centauri, die op zoek is naar
nieuwelingen. Voor hij het beseft be-
vindtAlex zich in de kosmische ruimte
met als doel de strijd aan te gaan omhet heelal te redden.

18.20 Brommer en motor. 10-dehge
serie over brommers en motoren in
Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl.2: De techniek van 4-takt
naar 2-takt.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De wedstrijd. Alex en
Mallory doen als eikaars concurren-
ten mee aan een wedstrijd. Beiden
zijn vastbesloten te winnen...

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

serie. Afl.: Hebben en houden. Nadat
Louis door sluipmoordenaars is ver-
moord, stemt Tubbs erin toe voor de
familie van Louis te gaan werken.
Voor Tubbs is dit een ideale manier
om te infiltreren en informatie aan
Castillo door te spelen.

21.25 Veronica Satellite. Programma
over de ontwikkelingvan de satelliet-

omroep in de afgelopen jaren, het he-
den en de toekomst.

21.45 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.30 Nightmare on Elmstreet. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1986 van Wes
Graven. Met: Amanda Wyss, Heather
Langenkamp, Robert Englund e.a.
Vier klasgenootjes blijken door de-
zelfde angstdroom te worden ge-
kweld. Kort daarop sterven er drievan
de vier en blijft alleen Nancy over. Zij
ontdekt dat de griezel uit hun ge-
meenschappelijke droom alleen toe-
slaat, als zij in slaap valt. Conclusie:
wakker blijven.

00.15-00.20 Journaal.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.00 Die Sportreportage: Verslag

van de internationale Duitse Tennis-
kampioenschappen voor dames, 2e
ronde, vanuit Berlijn. Commentaar:
Rainer Deike.

14.05 Von Weimar nach Bonn: Die
Aula. Bewerking, gebaseerd op de to-
neelversie van het Landestheater
Halle, van de gelijknamige sociale ro-
man van Hermann Kant, onder regie
van Horst Fliek. Met: Wolf Roth, Peter
Seum, Gerhard Dressel e.a.

15.45 ZDF-lhrprogramm: Werkennt
sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gamma.

15.55 Heute.
15.58 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Das überfahrene Lineal.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Hals über Kopf, jeugdserie.

Afl.: Gummibarchen. 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. Met: Andy Griffith, Nancy
Stafford, Kari Lizer e.a. Afl.: Der Mör-
dertrick (1) (om 18.15 uur onderbro-
ken voor Lottotrekking A).

18.54 "" Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Hitparade im ZDF. Muziek-

programma met Viktor Worms.
20.15 Studio 1 : Spuren - Fakten - Hin-

tergründe. Vandaag: Norwegische
Kriegskinder. Portret van een vrouw
die tijdens de oorlog geboren is uit
een Noorse moeder en een Duitse
vader, die ze na jarenlangzoeken op-
spoort. Presentatie: Bodo H. Hauser.

21.00 'Die 2. Engelse serie met Tony
Curtis, Roger Moore, Suzanna Leigh
e.a. Afl.: Der Mann mit dem Köffer-
chen.

21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Vandaag: Frieden in

Gerechtigkeit. Gesprek met Carl Frie-
derich von Weizsacker n.a.v. de
Europese Oecomenische Vergade-
ring die in mei 1989 in Bazel plaats-
vindt.

22.40 Wunderbare Visionen auf

dem Weg zur Holle: Das Kmo und
die Kampfe des Martin Scorsese.
Portret van deze beroemde filmregi-
seur.

23.25 Boxcar Bertha - Die Faust der
Rebellen. Amerikaanse speelfilm uit
1972 van Martin Scorsese. Met: Bar-
bara Hershey, David Carradine, Barry
Primus e.a. Arkansas in de dertiger
jaren: Vakbondsman en spoorwerker
Big Bill en zijn zwarte vriend Van Mor-
ton moeten toezien hoe een groot-
grondbezitter uit winstbejag iemand
de dood in drijft. Zij en nog een paar
anderen komen in opstand tegen de
onmenselijke omstandigheden waar-
onder zij moeten wereken.

00.50-00.55 Heute.

" Tony Curtis in 'Die 2. (Duitsland 2 - 21.00 uur)

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

Radio 2: .92.1 en 88.2 mHz (van 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: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne wil Alison uit Gordon's leven slui-
ten. May wil indruk maken op Neville
maar krijgt een koude douche.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Sportavond. Met 0.a.:

Voetbal: Stutgart - Napels; Finale
UEFA-Cup, rechtstreekse reportage.
Commentaar: Frank Raes. Aansl.:
Verkeerstips: Hard rijden op grote
wegen.

België/RTBF 1
15.30-16.45 Schooltelevisie. 17.15
Nouba Nouba, met Les enfants de la li-
berté, serie. Afl. 7; Martin, ses copains
et le chien, serie. Afl. 5. Herh. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, gevarieerd informa-
tief programma. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Bizness
news, zakennieuws. Thema: La grande
distribution. 21.05 Mon dernier rêve
sera pour vous, 6-delige serie naar het
werk van Jean d'Ormesson over het le-
ven van de schrijver Chateaubriand.
Afl. 2: Pauline ou La Gloire (1800-
-1803). Aansl: Uitslagen van de Natio-
nale Loterij. 22.00 Coup de film, film-
magazine. Presentatie: Terry Focant.
22.20 Cargo de nuit, muziek en cultuur
gepresenteerd door Jean-Louis Sbille.

23.05 Paardenkoersen, journaal en
weerbericht. 23.40-00.10 La pensee e
et les hommes.

TV5
16.10 Sylvie Des Trois Ormes. Franse
serie. 16.30La Cuisine Des Mousqoue-
taires. 16.45 Récréation. Ontspanning.
17.30 Des chiffres et des lettres. Spel.
18.00 Entre chats et loups. Franse tv-
film. 19.30 Papier Glacé. Vrijetijdsbe-
steding. 20.00 Temps Présent. Repor-
tages. 20.50 Portrait d'artiste Suisse.
Yvette Théraulaz. 21.30 L'Homme a la
recherche de son passé. Petra en Pal-
myre. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
Continents Francophones. 23.30-
-01.00 Edition spéciale.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO
°00 Vrouw-Zijn. Gevarieerd maga-zine voor vrouwen.10-45-li.oo TV-fruitmand. Program-ma met geestelijke liederen. Presen-

I3n_t: Heleen van Diik-■oo-13.05 Nieuws voor doven ens|echthorenden.
,a-°0 Man met visie: Dr. Paul E.
hreed. Portret van de man achter hetradionetwerk Trans World Radio.
/7 2 Highlight. Programma waarin

artiesten aan het woord ko-. "»n. Herh.
«"10 De natuur van Noord-Ameri-*a- Afl.: De zadelrob.

"35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
ten gevaarlijke reis. Ranger Corey
rJVart vraagt de baas van een sleep-
oootbedrijf hem te helpen bij eenr ansport. Wanneer de oude voorman°nderwegeen hartaanval krijgt, waar-schuwt Lassie Corey."00 Dr kan nog meer bij. Kinder-programma.

Journaal.

"45 Eindexamenjournaal. Nabe-chouwing van de vandaag gemaak-e eindexamens. Vandaag o.a. Ne-lei"lands en Handelskennis. Presen-
I8n^: Pieter-Jan Hagens.

"00 Tijdsein buitenland. Commen-
-18 inn Aad Kamstee9--■3O Jody en het hertejong. Teken-
-19 A1Serie- AfL: De jeugddroom.

Journaal.
19 Ronduit Radar. Jongerenma-

"'s Bunkeren. Actualiteitenpro-gramma.
"»5 De Campbells. Canadese se-
'e Afl.: Karakters in conflict. James
ntmoet Molly, een woudloopster die, r 9 op haar vrijheid gesteld is, maaran helaas niet goed met haar op-

lieten.■20 De Okavango. Sieraad van de
natuurfilm over deze rivier

21.21 Om Sions wil. Koor- en solo-
zang op locaties in en om Jeruzalem
t.g.v. het 40-jarig bestaan van de
staat Israël. Solisten: Femmy van der
Weg, sopraan en Hans Scheijen, ba-
riton.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actulaiteitenmagazi-

ne.
23.10-23.40 Mag ik es met je praten.

Mensen aan het woord met hun le-
vensverhaal.

" Robert Englund en Hea-
ther Langenkamp, hoofdrolrspelers in 'Nightmare on
Elmstreet'. (Nederland 2 -22.30 uur)

België/Télé 21

18.15 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. Herh. 19.00 La pensee
et les hommes. Lekenmoraal en -filozo-
fie. 19.30 Journaal met simultaanverta-
ling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Challenge. Sportprogramma,
met voetbal: UEFA Cupfinale: Stuttgart- Napels. Verslaggever: Roger Labou-
reur. 22.00-22.50 La cité sans voiles.
Amerikaanse serie. Afl. 28: Le calumet
de la paix. Met: Paul Burke, Harry Bel-
laver, Piper Laurie e.a. "

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 28. Herh.
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg II: Mathematik, trigo-

nometrie. Cursus wiskunde. Afl. 6.
Herh.

10.10-11.40 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 19.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow: Sehen

und gesehen werden. Populair we-
tenschappelijk magazine.

22.30 Rückblende. Documentaire
over Vincent van Gogh, die 100 jaar
geleden in de inrichting van St. Rémy
werd opgeborgen.

22.45 ■ Der Dieb und die Blondine.
Amerikaanse speelfilm uit 1945 van
George Marshall naar het toneelstuk
van Paul Armstrong. Met: Eddie Brac-
ken, Veronica Lake, Albert Dekker
e.a. De geschiedenis van Ogden, die
handig gebruik maakt van zijn klepto-
manische aanvallen. Als hij van zijn
psychiater te horen krijgt dat hij als
therapie verliefd moet worden, gaat
hij naarstig op zoek en ontmoet Sally,
die niet alleen door de politie wordt
gezocht, maar ook nog wordt gechan-
teerd door een gangsterbende.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur Nacht (eindtijd onbekend).

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 VARARa-
dio I Woensdageditie. (7.30 Nws.)
12.55 Meded. t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.05 Programma overzicht.
13.09 TROS Aktua. 13.25 Journa-
listenforum. 14.02 Programma
overzicht. 14.06 Binnenl. Zaken.
14.30 TROS Klantenservice. 15.45
Hallomet de TROS. 16.06Tijdsein
18.45 Waar waren we ook alweer?
18.57 EO-Metterdaad Hulpverle-
ning. 19.03 Hobbyscoop. 19.30Ak-
koord. 20.03 Langs de lijn. 22.03
Podium van de Nederl. lichte mu-
ziek. 23.06 Met hetoog op morgen.0.02 Volgspot. 1.02Romance. 2.02
Claire-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Ook
Goeiemoraen. 9.04 Muziek terwijl uwerkt. 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 Godslof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.00-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.02 De mor-genstond. 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04 Muziek motief. 10.04 Ex-presso. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Praise. 13.04 Toga Party.
14.04 Nozems-a-gogo. 16.04Janssen & Jansen. 17.04Ronflon-flon met Jacques Plafond. 18.04Driespoor. 19.03 Het Front. 20.03La Stampa. 21.03 De Wereldont-vanger. 23.03-0.00 Stompin'.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Schooltelevisie. Ik(ke) en de

rest, les 2.
09.30-10.00 Geef mij maar een boek,

les 2.
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 Hollandse nieuwe. Afl. 7:

Sport.
18.30 Rechtwijzer. Les 1: Samen wo-

nen.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.07 Studio Sport. Rechtstreeks

verslag van de EC 111 finale: Stuttgart -Napoli. (In de pauze: Socutera en
Evenementen STER-blok).

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Lockvo-
gel. 09.35 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Arger mit dem Gastgewerbe. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Ein Lebenszeichen von Laura.
10.50Teletip Natur. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 lm Feuer der Gefühle. Ameri-
kaanse oorlogsfilm uit 1986 van Karen
Athur met Cheryl Ladd, Lee Horsley,
Christopher Plummer e.a. Deel 2. Aan-
sl.: Tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05Niklaas, ein Junge aus
Flandern. Afl.: Unter dem Baum. 14.30
Catweazle. Afl.: Der Zaubertrank.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05Ge-
neral Hospital. Afl.: Heathers Intrigen.
15.50 Teletip Gesundheit. 16.00 ■ Pat
und Patachon. Afl.: Wirbel am Nord-
seestrand/Die Krabbenfischer. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu.
Afl.: Das ende eines langen Weges.
17.25 Teletip. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Planet
der Affen. Afl.: Familienbande. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. 19.30
Carson & Carson. Afl.: Die Vorwahlen.
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Spenser.
Afl.: Eine üble Affare. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 Rebellion. Engelse ge-
schiedenisfilm uit 1961 van Lewis Gil-
berg met Alec Guinness, Dirk Bogarde,
Anthony Qualyle. 23.15 SAT 1 Bliek.
23.40 Gefrier Schocker. Afl.: Das Ver-
machtnis des Falkners. 00.20-00.30
Programma-overzicht.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 19.
16.15 Vierlandereck. Herh.
17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-

liaans. Les 6. Herh.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 19. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 7: Der siebte Weg.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Der Sonne entgegen. Serie

met Ulli Faulhaber, Heinz Petters,
Raffael Wilczek e.a. Afl. 6: Des Mee-
res und der Diebe Wellen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Fragezeichen. Live discussie
0.1.v. Beatrix Reiss.

22.15 ■ Die Nachte einer schonen
Frau. Amerikaanse speelfilm uit 1923
van Charlie Chaplin. Met: Edna Pur-
viance, Adolphe Menjou, Carl Miller
e.a. Marie ontvlucht haar geboorte-
dorp en reist naar Parijs, waar zij de
minnares wordt van een van de rijkste
mannen uit de stad. Zij ontmoet haar
ex-verloofde Jean en moet dan een
keuze maken tussen luxe en geluk.

23.35-23.40 Laatste nieuws.

SSVC
12.30 For schools. Words and pictu-
res. Afl. 14: Spring.

VT12.45 For schools. Seeing and
doing.

13.00 Children's SSVC. Afl.:Chris
and Crumble.

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

13.30 Sportsmasters. Sportquiz.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my line? Serie.
15.15 Heirs and graces. Nieuwe se-

rie.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Rod,

Jane and Freddy.
15.55 Chucklevision. Nieuwe serie.

16.10 Tugs. Afl.: Regatta.
16.35 The Book Tower. Literatuur.
17.00 Press Gang. Serie. Afl:

Shouldn't Be Taller.
17.25 Home and Away. Documentai-

re.
17.50 Go for it. Familiespel.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.00 The Cook Report. Nieuw docu-

mentaire serie.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Tomorrow's World. De laatste

ontwikkelingenop het gebied van we-
tenschap en technologie.

20.20 Campbell s Kingdom. Ameri-
kaanse film uit 1957.

22.00 News and weather.
22.30 The Thatcher factor. Afl.: First

Lady of the Treasury.
23.20 Shady Tales. Afl.: Gordon Sha-

de.
23.30-00.25 Sportsnight. Met de fina-

lewedstrijd om de voetbalbeker voor
cupwinnaars.

Radio 4
7.00 Nws 702 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: Radio Kameror-
kest met viool. 11.20 Pianomuz.
11.50 Carl Philipp Emanuel Bach
herdacht. (36) 12.20 Promenade:
Kurt Weill. 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se. 14.30 Solisten 15.00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musicalmuziek.
18.00 Nws. 18.02 CeDéa. 20.00
Nws. 20 02 AVRO Familieconcert:
Radio Filharmonisch Orkest met
fluit. 22.00 Voor het stil wordt en
wat later. 23.00-0.00 Liszt-Jour-
naal.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Kuuroorden in
Nederland. 10 00 TROS Postbus
270 - Mieke Telkamp. 11.00 De du-
vel is oud. 12.00 Nws. 12.05 Het
oog van de naald. 13.00 Nws.
13.10 NOS Wereldwijzer 14.00

Wijzer op 5. 15.00 Meer over min-
der. 16.00 TROS Schlagerfestival.
17.00 TROS Huiswerklijn. 17.40

Basicode 3 - magazine. 17.55 Me-
ded. 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 Super-
machten 11. 21.00 Financieel mana-
gement. 21.30 Van quantum tot
quark. 22.00-22.30 Trojaanse oor-
log.

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland.
08.30 Califomia Clan. Serie. Herh.
09.15 Die Springfield Story. Serie.

Herh.
10.00 Reich und Schön. Serie. Herh.
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. Herh.
11.00 Die Spezialisten unterwegs.

Serie. Herh.
11.45 Crime Story. Serie. Herh.
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspec-
tor Gadget. Afl.: lm Zirkus.

13.25 Califomia Clan. Serie.
14.15 Knight Rider. Serie. Herh.
15.00 Der Chef. Serie. Herh.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: Das Todeskomman-
do.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Kampfstern Galactica. Serie.

Afl.: Galactica unter Feuer.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Die Schwarze Serie bei RTL

plus: Der Kampf einer Mutter. Franse
speelfilm uit 1987 van José Giovanni.
Met: Mimsy Farmer, Jean-Jacques
Moreau, Georges staquet e.a.

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

Geert Müller-Gerbes.
23.30 Mannermagazin 'M.
00.05-00.10 Betthupferi.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel pot pourri. Spelprogram-

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

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

beelden met muziek.
15.00 As The World Turns. Drama-

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Arfair. Komische serie.
17.00 Countdown. Popmuziek.
18.00 Eurosport preview.
20.00 Eye on sport.
21.00 Tennis in Rome.
23.00 Voetbal. W.K.-reeksen.
01.00 Judo in Helsinki.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news and business.

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment.
14.30 Lookout Europe! Documentai

re over hippe plaatsen in Europa.
15.30 The Global Chart Show. Hitpa-
rademuziek.

16.30 Hot Line. Live jongerenpro-
gramma.

18.30 The New Music Show. Popmu-
ziek.

19.30 Richard Diamond. Detective-
serie.

20.00 ■ Tokyo Joe. Amerikaanse
spionagefilm uit 1949 van Stuart
Heisier.

21.45 World news. Nederlands ge
sproken.

22.00 Dempsey & Makepeace. Poli-
tieserie.

23.00 The professionals. Avonturen-
serie.

00.00-03.00 The Mix. Entertainment

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 XPO. Nieuwe clips.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report. Enter-

tainment.
17.15 3 From 1 at 5. Belinda Carhsie.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
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.
00.00 MTV-Eurobreakout.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
1602 Kort nieuws. 1702 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 V.A.-ber.) 8.00 Nws 8.12Kof-
fers en compagnie. 10 00 Nws
10.03 Het schurend scharniertje.
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 Rijswijckfoon (18.00 Nws).
20.00 Funky Town. 22.00 Nws.
22.05 Jazz Kaflee. 23.30-6.00
Nachtradio. (5.00 en 5.30 Nws.)

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstuck. 7.15 WunsCh-
kasten 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau. 8.30 Für die Kran-
ken. 9.00 Regionalmagazin 9.05
Musikexpress 1000 Gut Aufge-
legt 12.00 Musik bei Tisch (Veran-
staltungskalender). 12.15 Veran-
staltungskalender. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14.05 luju-
sikzeit heute: Lieder. Chansons
und Folk 15.00Nachmittagsstudio
16.05 BRF-Intern 18.00Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell 18.40-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nachelf. 12.00 Is ja n Ding. 14.00 Viva
16.00 Entenjagd. 17 00 Musikduell
17.50 Sport-Shop 1800 Musik-
duell 19 00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Das ist neu!; 20.00 Ol-
dies. 21 00 Hörerwünsche 22_00
Musik Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgan-
melodie 9.05 Musikpavillon 12*7Gut Aufgelegt 14.05 Auf der Pjo-
menade 15 00 Café-Konzart
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 ZwisdfcnBroadway und Kudamm 21.00"Mu-sik zum Traurnen. 22.30 NacWex-press.
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GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.
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Jaarlijksworden40.000
.Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

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

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te l w gift zorgter voor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
ofstort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Martelijk dank.
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Voorlichtingsbureau Vlees
heeft databank informatie

*1 1986 is de afdeling Voeding &
'Vsiologie van het Voorlichting-
bureau Vlees begonnen met de

van een omvangrijke
waarin informatie over

j*e voedingswaarde van vlees,kwaliteit en gezondheidsaspek-
j_en overzichtelijk en snel toegan-kelijk zijn opgeborgen.

**et is een informatiesysteemwaarmee de afdeling een beterar>twoord kan geven op de veleragen ten aanzien van voedings-
waarde, ziekten, voorschriften,
?waliteits- en produktienormen.Kan onderzoeksresultatenen pu-
"^katies in de pers tot weten-schappelijke literatuur en wette-'Jke bepalingen.

" Ir. Hugo Albers, de 'uitvinder' van de Databank Vlees.

Belangrijk
lees is nog steeds een van deneest gevraagd etenswaren in

J^s land. Het is een voedings-
middel met een enorme variëteit
Z*n produkten die aangeboden
gorden. Maar hoe de vorm of sa-
menstelling ook is, vlees is en"jft een natuurprodukt. Het be-
vat een groot aantal belangrijke
Pedingsstoffen en draagt aan-, enlijk bij in onze dagelijkse be-
°efte aan deze stoffen.

j?et is daarom van het grootste
elang dater voortdurend onder-

J^ek wordt gedaan naar de sa-menstelling en de kwaliteit,naar ook naar zaken als het wei-

zijn van dieren, de diverse me-
thoden van bewaren van vlees,
de veiligheid van het produkt,
mogelijke ziektes, produktieme-
thoden enzv.

De afdeling Voeding & Fysiolo-
gie van het voorlichtingsbureau
is de instantie die zich inzet om
informatie over deze en andere
onderwerpen te vergaren en be-
schikbaar te stellen voor consu-
menten, de media en andere be-
langstellenden.

Eenvoudig
De Databank Vlees is een een-
voudige hanteerbare en makke-
lijk leesbare versie van de grote
wetenschappelijke databank van
de afdeling Voeding & Fysiolo-
gie. Deze informatie is niet alleen
beschikbaar voor de vleesver-
werkende bedrijven, maar ook
voor de mensen in het onderwijs
of de publiciteitsmedia. Zodanig
van opzet dat het geheel van pro-
grammatuur en gegevens op één
floppy disk past.

Dat betekent dat een ieder, die
beschikt over een gangbare IBM
compatible personal computer
de Databank kan raadplegen.

Onderwerpen
Databank Vlees kan vragen be-
antwoorden over een uitgebreid
scala onderwerpen.

In het hoofdstuk voedingswaar-
de bevat het systeem informatie
over energie, vetten, eiwitten,
koolhydraten, vitamine en fysio-
logie. De rubriek Veiligheid gaat
nader in opzaken als hulpstoffen
(zoals zout, smaakstoffen of con-
serveringsmiddelen), residuen
(van geneesmiddelen of chemo-
therapeuten), contaminanten en
tot slot de veiligheid van de
vleesbereiding.
Onder de noemer kwaliteit is in-
formatie gerangschikt over
slachten, rijpen en besterven,
kleurvorming, classificaties,
vlees-vèe en hormone. Het
hoofdstuk produktinformatie
handelt over diersoorten, vlees-
soorten en over het bewaren van
vlees, zoals invriezen en conser-
veren. De rubriek Micro-organis-
men beschikt behalve over alge-
mene informatie, ook over onfor-
matie omtrent de verschillende
soorten micro-organismen, zoals
nuttige en ziekteverwekkende
soorten, over bederf en voedsel-
vergiftiging.
Natuurlijk is er een titel waarin
informatie wordt verstrekt over
zoewel de industriële als de huis-
houdelijke bereiding van vlees.
Maar de Datanbank verschaft
ook informatie over huisvesting
van slachtvee en diergeneesmid-
delen. Er kunnen vragen worden
gesteld over de algemene wetge-
ving, de Warenwet, de vleeskeu-
ringswet en alles wat met de wet-
telijke regeling en normen voor
produktbewaking te maken
heeft.

Onafhankelijke
commissie voor

gedupeerde
brildragers

Dragers van brillen
en contactlenzen
kunnen dit najaar of
begin volgend jaar
aankloppen bij een
onafhankelijke com-
missie met klachten
over opticiens. Een
onderzoek onder op-
ticiens van deconsu-
mentenbond leverde
vorig jaareen vernie-

tigend resultaat op
voor deze branche.
Dit onderzoek was
voor de Nederlandse
Unie van Opticiens
(NUVO) aanleiding
om in samenwerking
met de stichting Ge-
schillencommissies
voor Consumenten
in Den Haag een ge-
schillencommissie

in het leven te roe-
pen.

Het vak van opticien
is geen beschermd
beroep, waardoor al-
lerlei beunhazen
zich op deze markt
hebben gemanifes-
teerd, aldus voorzit-
ter K. Kortland van
de NUVO. Hij schat
het aantal malafide
bedrijven op 5 tot 10
procent van de 1600
winkels waar brillen
en contactlenzen
worden verkocht.
Tot dusver kunnen
gedupeerde klanten
zonder juridische
bijstand niet of nau-
welijks hun gelijk
halen of schadever-
goeding eisen.

Barbecue met
geheim in poot

Zodra het mooi weer
is, wordt de barbe-
cue weer naar buiten
gehaald. Of we nu op
de camping zijn of
gewoon in onze
eigen tuin zitten, we
eten vlees van het
rooster. De barbecue
is ideaal voor een

feestelijk en toch in-
formeel etentje.

Het enige wat eigen-
lijk roet in het eten
kan gooien is dat we
de kolen niet aan het
gloeien krijgen. Bij
de de grils van het
merk Barbecook

heeft u daar geen
problemen mee. Het
geheim zit hem in de
holle poot, waardoor
het vuur de lucht
aanzuigt. Voor het
aansteken heeft u
geen naar petroleum
riekende blokjes of
enge vloeistoffen no-
dig.

Twee stukken oude
krant zijn voldoen-
de. U stopt het pa-
pier in de poot, dekt
het gat af met het as-
roostertje en vult de
barbecue met houts-
kool. Vervolgens
steekt u door de
luchtgaten in de
poot het krantepa-
pier aan en binnen
een kwartier heeft u
een prachtige
vuurgloed. Een bij-
komend voordeel is
dat de as tijdens het
roosteren in de poot
zakt waar het veilig
en onbereikbaar
voor kleine handjes
is.

Sinds kort is van dit
type barbecue, dat
wordt geïmporteerd
door Vogels Agentu-
ren in Waalre (©
04904-17105), ook
een kleinere uitvoe-
ring in de handel. De
Piccolo zoals dezeheet kost ’ 95. De
gril heeft een rooster
met een diameter
van 40 cm en is 65 cm
hoog.

Salade
Met het stijgen van de tempera-
tuur is de vraag naar salade-ach-
tigen plots fors gestegen. Er is sla
uit de kas zowel als van de volle
grond. De zwaarste ging tot zes
dubbeltjesper krop. Voor crisps-
la was er een hoogste druk van
negen dubbeltjes per bol. Lollo
rossa kwam aan f 1,30 en de
knappiger krop ijsbergsla aan
f 1,80.

Radijs maakte een forse prijsval.
Het bosje kostte gisteren slechts
drie tot vier dubbeltjes. Dat was
ook de prijs voor de meest voor-
komende komkommersorterin-
gen. De aanvoer is er naar. Giste-
ren werden meer dan twee mil-
joen stuks aangevoerd. Een aan-
tal draaide door.

'Novum '90',
najaarsbeurs

in Utrecht
In oktober volgend jaarzal in
Utrecht een nieuwe landelijke
tentoonstelling worden geor-
ganiseerd, getiteld: 'Novum
'90, de nationale najaarsbeurs
Utrecht.
Deze nieuwe publieksten-
toonstelling onderscheidt
zich van de traditionele con-
sumentenbeurzen door een
sterke nadruk op kwaliteit en
niveau van produkten, dien-
sten en evenementen.

Enkele van een twintigtal the-

ma's zijn: audio & video, bou-
wen & wonen, culinair, des-
ign, cadeaus, kunst & cultuur,
mode, reizen, geld, bodycare
en vooruitstrevende ontwik-
kelingen, die zowel man als
vrouw aanspreken.

Het concept voor deze ten-
toonstelling is ontwikkeld
door Interfair in Amsterdam.
Een bureau dat zich heeft ge-
specialiseerd in ontwikkeling,
organisatie en begeleiding
van beurzen, tentoonstellin-
gen en tradeshows.

De organisatie van Novum '90
geschiedt in samenwerking
met de Koninklijke Neder-
landse Jaarbeurs in Utrecht,
alwaar van 19 tot en met 28
oktober de presentatie zal
plaatsvinden.

consument

Menselijke kant patiëntenbegeleiding belangrijk
Cardiologen
lijden aan

beklemmingen
öe afdeling cardiologie
(hartziekten) van het Acade-
misch Ziekenhuis in Maas-
tricht kampt met een bed-
den-tekort. Dat heeft ertoe
gleid dat dit jaar al 26 opna-
ttie-stops noodzakelijk wa-
ren. Zon stop betekent dat
Patiënten met acute hart-.
Problemen niet meer kun-nen worden opgenomen.
Dat zoiets tot bizarre toe-
standen kan leiden heeftsen Maastrichtenaar dezer
dagen aan den lijve kunnen
ondervinden: zelf woonach-
tig vlakbij het ziekenhuis in
Maastricht, was de DGD ge-
noodzaakt hem naar Heer-len te vervoeren. Maastrichthad geen plaats meer.
P? afdeling cardiologie in Maas-zicht, onder leiding van prof.H.J.J. Wellens, is er één met 'n

De artsen lijken
■^et de hoogst mogelijke tegen-
in tot zon opname-stop te be-
sluiten. Maar eraan ontkomen is
«aast niet meer mogelijk.
jaarlijks komen er 2400 patiën-ten met acute hartklachten naar
■iet ziekenhuis. Een beperkt aan-
tal kan direct weer naar huis,
'haar het leeuwendeel moet wor-
den opgenomen. Dezer dagen
Verblijft een hartpatiënt, door de
ftood gedwongen, op de afdeling

Afgelopen Pinksterweekeinde
'"as ik enkele uren te gast op de
afdeling hartbewaking, onder'eiding van de cardioloog dr. Ton
Gorgels. Is het misschien zo dat
dit vak zich dermate dynamisch

ontwikkelt, dat julliedaarvan nu
de rekening gepresenteerd krij-
gen? Of met andere woorden:
vormen jullie een voetbalclub
die Europacup is gaan spelen,
met maar vijfduizend tribune-
plaatsen? En waarvan de pen-
ningmeester nog jaren nodig
heeft om te berekenen of uitbrei-
ding zinvol is?
Het lijkt Gorgels een goede ver-
gelijking: „We kunnen in ditvak-
gebied steeds meer en daardoor
ontstaat er extra werk. Door de
groeiende mogelijkheden stijgt
het aantal opnames navenant."
Terloops ben ik op de afdeling
angiografie getuige van een bal-
lon-hartcatheterisatie (catheteri-
satie = het opspuiten van de
kransslagaders met contrast-
vloeistof om er een foto van te
maken). Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een ballonetje. Ook
in deze krant is aan het principe
wel eens aandacht besteed: via
de lies wordt het ballonnetje op-
geschoven tot bij het verstopte
bloedvat rond het hart. Eenmaal
daar aangekomen wordt het
voorzichtig opgeblazen en het
bloedvat is weer open. Zon bal-
lon-catheterisatie is een van de
nieuwe verworvenheden van de
cardiologie.
Het nieuwtje maakt dat een hart-
infarct voorkomen of zeker voor
een deel afgeremd kan worden.
Een fraai voorbeeld waarvan we
zelf getuige zijn, is een man van
midden-50 die 's ochtends een
beginnend hartinfarct heeft ge-
kregen.
De ingreep onder leiding van
cardioloog F. Bar slaagt en het
ontstaan van ernstig letsel met
mogelijke invaliditeit wordt zo
gekeerd. „Dat soort verworven-

heden heeft de cardiologie an-
ders gemaakt. Er is een complete
verschuiving opgetreden", legt
Ton Gorgels uit. Hoopgevend, in
elk geval, voor menige patiënt.
Op de afdeling cardiologie in
Maastricht werken 17 hartspe-
cialisten en nog eens 8 arts-assis-
tenten. De hartbewakingheeft 24
verpleegkundigen. Er zijn 6 bed-
den en 8 zogenaamde 'medium-
care' bedden, voor de minder in-
grijpendebewaking.
De genoemde opname-stops ver-lopen nogal grillig. Afgelopen
donderdag was er weer één en
hetLimburgs Dagblad maakte er
melding van. In de loop van vrij-
dagwerd die stop opgeheven. De
volgende stagnatie ontstond
Pinksterzondag, net de dag van
ons bezoek aan de afdeling. Het
was, zoals gezegd, de 26e.

Ton Gorgels en het waarnemend

hoofd van de hartbewaking, ver-
pleegkundige Jean Partouns,
willen vooral de menselijke kant
van de patiënten-begeleiding on-
der ogen blijven zien. „Als de vi-
site komt, gaan veel artsen vaak
van de kamer af. Ik probeer er
dan juist naar toe te gaan. Ik wil
weten wat de familie vind." Jean
Partouns voelt de praktische
problemen als verpleegkundige
het meest direct: „Door de druk-
te ontbreekt je vaak de tijd om
wat extra aandacht aan de men-
sen te geven. Ik zou eigenlijkvier

verpleegkundigen extra nodig
hebben."
Het is te hopen dat de verant-
woordelijke instanties het 'zuur-
stofgebrek' van de Maastrichtse
afdeling cardiologie aan een
goed onderzoek onderwerpen.
Als er inderdaad een verstopping
gevonden wordt, dan is de toe-
diening van een figuurlijk ta-
bletje onder de tong een eerste
aangewezen maar, gezien de
standvan de huidige cardiologie,
niet geheel afdoende oplossing.

jos benders, arts

" Ton Gorgels
(cardioloog),

rechts, en Jean
Partouns (ver-
pleegkundige)
noteren de 26e

opname-stop in
het opnamen-,

boek van de hart-
bewakirig in het
Academisch Zie-

kenhuis Maas-
tricht.

Foto:
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Op bloemenveiling ook emmers met aardbeien

Asperges zakken
door jan van lieshout

GRUBBENVORST - De asper-
gesoogst is nu in volle gang. Bij
gevolg heerst er weer topdrukte
op de veiling in Grubbenvorst,
waar tot 24 juni ongeveer 80 pro-
cent van de totale oogst van Ne-
derland wordt geveild. Stekers
en steeksters lopen er weer luch-
tig bij. Een bui is welkom op vele
percelen. Door de droogte wordt
het moeilijker om de bedden
naar behoren op te maken. Ook
worden dunnere stengels gesto-
ken. Wat overigens ook te maken
heeft met het ras en de ouder-
dom van een veld. In het vierde
en vijfde groei-jaar bereikt een
aspergeplant haar hoogste pro-
ductie. Daarna neemt die pro-
ductie af.

Gisteren stond er 274 ton voor de
klok. De kwaliteit was uitste-
kend. De prijs van de meest ge-
wilde sortering - de zogenoemde
'dubbelA super' - zakte voor het
eerst onder f 8,00 de kilo. Ten op-
zichte van de vorige week is dat
een daling van honderd procent.
De sortering '2 grof - dat is de
kwaliteit, die net niet export-
waardig is en op groentenmark-
ten domineert- zakte naar f 4,35.
De groene asperges gingen van
f2,10 voor de '2 grof tot f6,70
voor de 'dubbel A super. Angel-
saksen mogen dan dol op groene
asperges zijn, de Maas- en Rijn-
lander prefereert witte, ook al
vraagt de bereiding meer tijd.
Groene hoeven niet te worden
geschild. Bovendien hebben ze
volgens geschoolde tongen meer
smaak.

rond deklok
Ofschoon het paprika-areaal metzontwintig procent is uitgebreid
en de aanvoer als gevolg daarvan
met meer dan twintig procent is
toegenomen, steeg paprika in
prijs. De groene en rode deden
tot f 8,00 de kilo, de gele en oran-
je tot f 8,50.

Bosprei
Inmiddels is er ook weer bosprei.
De drie sprietjeskwamen aan zes
tot acht dubbeltjes. Bosselderij
was goed voor zeven tot negen
dubbeltjes, bleekselderij voor
f 1,50 tot f 1,60 per struikje. Voor
bospeen was er een laagste druk
van f2,30 en een hoogste van
f3,40.

Op de fruitveiling blijft de aard-
beienprijs stabiel. De beste par-
tijen gingen tot f 1,65 per twee-
ons-doosje. Het betreft aard-
beien die in emmers onder glas
zijn geteeld. Een van die telers
kwam vorig jaar op het idee om
een aantal van die emmers met
planten en rijpende aardbeien op
de bloemenveiling aan te voeren.
Hij ving er vlot een tientje per
emmer voor. Dit jaar kreeg hij
navolgers. Bij gevolg zakte de
prijs. De emmers bevatten vier
planten met reeds rijpende aard-
beien. Er kan anderhalf tot twee
kilo aardbeien van worden ge-
plukt.

Lamsvlees promoten
Het aantal bedrijven dat in Ne-
derland schapen houdt, zon
22.000, zit in de plus, het aantal
ooien (moederdieren) zit in de
plus, de kwaliteitsbewaking en
de promotie zitten in de plus,
maar de consumptie zit nog
steeds op slechts 0,7 kilo per
hoofd van de bevolking, aldus
Louis de Wijze, voorzitter van
het Centraal Orgaan van de
Vleesgroothandel. Van de 67 kilo
vlees is dat dus slechts één pro-
cent.

Het meeste lamsvlees van Neder-
landse bodem, dat volgens des-
kundigen tot het beste ter wereld
mag worden gerekend, gaat naar
het buitenland.Vande 20.000ton
lamsvlees gaat liefst 65 procent
de grens over en het merendeel
komt terecht in de Franse keu-
kens.
Het Voorlichtingsbureau Vlees

gaat nu bijna een half miljoen
gulden spenderen om de consu-
ment te wijzen op de positieve
eigenschappen van dit scharrel-
vlees bij uitstek: gezond, natuur-
lijk, lekker, veilig en een culinai-
re uitdaging.

Eendergelijke camapagne heeft
pas een kans van slagen als het
lamsvlees in voldoende mate bij
de slager en de supermarkt is te
vinden. Uit onderzoek is geble-
ken dat de belangrijkste redenen-
om geen lamsvlees te gebruiken
zijn: mijn slager verkoopt het
niet (21 procent), ik denk er nooit
aan (45 procent) en ik ken geen
recepten met lamsvlees (24 pro-
cent); 6 a 7 procent van de Neder-
landse huishoudens koopt eens
per kwartaal lams- of schape-
vlees. Dertig procent van de
lamsvleesverkoop geschiedt via
de horeca.

" Vers Hollands lamsvleesassortiment: lamsbout (l.boven),
shoarmavlees (r.boven), lamskoteltten (daaronder), lams-
schijven met been (m.), lamsrollade (r.onder) met prei knof-look en de essentiële lamsvleeskruiden rozemarijn en mint-
blaadjes.
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(ADVERTENTIE)

f BELANGRIJK BERICHT "\
Misschien zijn wij nietde grootste in presentatie, maar toch wél descherpste in prijs.
En, o ja, let u ook op deprijs van de matras, de hemel of eenbabybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil büdeze "kleine" artikelen.

Baby discount ..^
L „yy\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161\ XJ ) openingstijden: dinsdag-, woensdag-en vrijdagmiddagvan 1-5uur t

X/ A donderdagvan 5-9uur enzaterdagvan 11-5uur. y
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar.. speciaalbouw.
Onderd. voor alle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en ,
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst, prijzen. Punterw. .7 M'tricht.

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

!

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

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen, APK-keuringen

’ 50-, accu's, uitlaten. Kampstraat
59, Landgraaf. Tel. 045-311784.

Jan Fijten. Tel. 045-251171
Akerstraat 105 Brunssum Varnor Ml-
erkend. Autorijschool sinds 1955.

Herm Adams b.v. Heerlen
Huijn v. Rodenbroeckstr. 38. 045-
-720923. 2 generaties erv. met rijopleid.
1947. Lesauto's VW Golf en Audi 80.

Verkeersschool Leo Cremers
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. Opl. alle chauff.dipl.
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558.

Verkeersschool Arnoldussen
Hoogstraat 201, 6373 HT Landgraaf.
Tei. 045-311631. Opleiding alle rijbe-
wijzen en alle chauffeursdiploma's.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.
Autorijschool Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736.

B. den Doop Kerkrade-West
411687. Caumerstr. 74 Lessen in Mer-
cedes, Honda aut., Suzuki-motor Theorie
vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag.

Autorijschool Theo v. Bentum
Rijles? Dan naar Bovag auto- + motor-
rijschool Theo v. Bentum. Pers.auto
handgesch. /autom. Galerijstr. 7-
H'broek. 045-217487.

Desiree Lindelauf 045-214217
Lokerstr. 16, 6413 EN Heerlen. Erken-
de autorijsch. Lesauto: Honda Integra.

M.G. Dekerf 045-222228
Tussen 12.00 en 13.00 uur en na
18.00 uur. Oranjestraat 5 Hoensbroek.
Kaderschool. Rijksgediplomeerd.

Schadeherstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22 Hoens-
broek. Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel 045-212675. Alle reparaties uitge-
voerd met Focwa-garantiebewijs.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

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.

Veneken Autoverhuur
Personenauto's, busjes, bedrijfsauto's
en zelfverhuizers. Heesbergstraat 60
Heerlen. Tel. 045-412641.

Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-pd. 200 km vrij, mcl. BTW + verz
Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040

WÊÊÊSttËÊBÊÊÊ*
Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw. +rep.+laswerk. Accu's-
tf-Cil.koprevisie-frkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr.
28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.
643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek.
Hoolstr. 4. 04490-78600.

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

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

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

Veneken Leasing
Specialist in leasing van VW, Audi en
VW-bedrijfsw. Verk.centr. Peter
Schunckstr. Heerlen. Tel. 045-412641.

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

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Antiekhoeve P. Laeven
Rozenstr. 1 aan de Prov.weg Vaesra-
de. Tel. 045-241628. Door eigen im-
port een groot assort. antieke meubels.

______ "V mmm^ff^r7TmWlmtmtmmmmM

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Baby Margo. Tel. 045-453307
Het meest kompl. babywarenhuis v. de
laagste pr. en de beste serv. Hoofdstr. 15.
Ook ing. Kloosterraderstr. 14 Kerkrade.

Le Coucou baby- en kindermode
Raadhuisplein 7, Nieuwenhagen.
Landgraaf. Winkelcentr. „Op de
Kamp". Tel. 045-316171.

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

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Novater handelsmij b.v.
Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek.
Vertegenwoord. Feb-produkten voor
bouw en dak. Tel. 045-226663.

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

Ruijters-van der
Kerkrade 045-418366. Heerlen 045-
-223583. Aanleg van verwarming, gas
en sanitair. Erkend AVOI-installateur.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter-
rassen. Verk. dakrollen, isol. en dakte-
gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè-
restr. 5. Tel. 045-314218.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade, 045-454729.

H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties+dakbedekkingen. Van
Besouw pvc kunstst. dakbedekking.
Colmont 10a Übachsberg, 751818.

De la Roy Dakbedekkingen B.V.
Kastanjelaan 80, 6431 GM Hoens-
broek. Tel. 045-225070. Vooral uw bi-
tumineuze dakbedekking.

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

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

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 Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.-
drukw. Drukk. Greven bv. Swee-
linckstr. 39, Brunssum. 045-252675.

Drukkerij „Lanteem"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel. 045-213105.

Dibevo J. Diederen Schinveld
Hengelsportart. laag geprijsd. Grote
keuze dierbenodigdh./voeder! Voor de
tuin: potgr., mest. etc. 045-252275.

Peters-Ackermans Dierenben.
Industriestr. 51 K'rade-W. 413262.
Stationstr. 106 H'broek. 211841. Bak-
benodigdh., kunstm. bestrijd.midd.

Knops dierenspeciaalzaak
Dier- en aquariumbenodigdheden, luxe
accessoires voor uw dier. Geleenstr.
43 Heerlen. Tel. 712197.

Danscentrum Weisscher
Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB
start cursussen begin jan. en sept.
Schinnen 04493-4343.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688.

Wenst u informatie over
adverteren op deze pagina?

Bel: 045-739380

Stienstra Hypotheken
Altijd de laagste rente. Kosteloze com-
puter-service. Kruisstraat 56 Heerlen.
045-712255.

Orenstein & Koppel-Stessen bv
Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876
servicedienst. Heftruckverhuur, electro
of diesel.

Decorette Aug. v. Wersch
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581.
Aquarel, olieverven, tekenmateriaal,
acrylverven.

Daemen's houtwarenfabriek
Fabr. v. gereedsch.stelen, hout-
draaiw., emball. hout, goedk. stookh.,
rooien' v. bomen, tafel-schouwblad,
vlgs. tek. Te k. gevr. populieren. Min-
gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253.

Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. Cv. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Gasservice Knibbeler
Hommerterweg 106 Hoensbroek. Tel.
045-214990. Onderh. en vernieuwin-,
gen van cv.-ketels, geiser, boiler enz.

H. Wante installatiebedrijf
Heerlen 722506. Landgraaf 310977.
Voor al uw technische installaties op
gas-, water-, sanitair- en c.v.-gebied

Energiecentrum Mmli b.v.
24 uur totalshop en tankserv.

.Bokstraat 6 Heerlen. 045-229755.
Uw vloeibare energie-specialist.
Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60
Landgraaf. 045-318170.

Schouwen marmer/natuursteen
Grootste keuze in model en steen-
soort, ideaal voor inbouw en zelf-
bouw, 30-50% korting, direct v. im-
porteur, tel. ml./afspr. 045-
-244020/216709.

KEHO Keukens. Tel. 045-410669
Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaar voll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.

Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
naar uw eigen ontw. en op maat. Num-
mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.

Muyters Keukens b.v.
Wijckerbrugstr. 15, Maastricht, 043-
-216824. Praxis keukenafd. Heerler-
baan, 045-417750. Praxis keukenafd.
DSM-str. 5 Beek, 04490-71111. Dealer
v. Bruynzeel, Poggenpohl, Arthur Bon-
net, Hacker, Goldreif, Kruse+Meinert.

istrSh.

Plan Keukens B.V.
Keukens met een Frans tintje.
Rijksweg 21 Gulpen. Tel. 04450-2490.
Telefax 04450-3838. 10 jaar volledige
garantie op onze keukens. 5 jaar volle-
dige garantie op onze apparatuur.

City-coiffure
Hoofdstraat 8 Hoensbroek. Tel. 045-
-227055. Voor dames en heren, zonder
afspr. Ook hairwaving-extention.

VROKO
Voor alle reparaties aan koel- en diep-
vrieskasten. Werkpl.: industrieter. Bo-
choltzerw. 23 Simpelv. 045-441566.
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J. Veldhuizen
Ramen en deuren in kunstst. en
hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl.,
roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het
vertr. adres voor al uw reparaties.
Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

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

Horbach B.V. 045-723282
Taxaties en makelaardij onroerend
goed. Special.: taxaties + betere
woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen.

Aquina Makelaardij b.v.
Bemiddeling bij aan- en verkoop van r
onroerende goederen. Ruys de Beeren-
broeckl. 28 Heerlen. 045-715566.

Pickée Makelaardij bv lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-. potheken en taxaties van uw onr. goed.
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819.

Stienstra Makelaardij b.v.
Onr. goed, hypotheken, verzeringen,
projektontw. en bedrijfsobjekten.
Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W.
Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933.

Makelaardij Roebroek
Bemiddeling aan - verkoop huur en ver-
huur - taxatie - hypotheken. Paralleweg
Zl5, Hulsberg. 04405-1707.

Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: OL. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.
Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerendgoedmakelaardij 0.a.: aan-;
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Franken Makelaardij o.g.
Bredestraat 32, 6211 HC Maastricht,
gespee. in winkels in geheel Limb. Ta-
xaties en Beheer, 043-211230/214471.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop, taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken enz.
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.

Dumont BV Vaals. 04454-2371
Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk,
in aluminium ramen, deuren, rolluiken, i
rolpoorten en tevens zonweringen.

Kaelen B.V. 04450-1454
Verkoop - service - verhuur van motor-
zagen - zaagkettingen - tuinfrezen -
houtbloksplijters - verhakselaars -
bladvegers. Rijksweg 44 Gulpen.

Huur of koop al uw machines bij
Brouwers b.v.
Maastricht: Beatrixhav. 043-635555.
Wijlre: Industrieweg sa. 04450-2220.
Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Dekora Parket-Fabriek b.v.
Fabrikant en leverancier van alle soor-
ten parket en 22 mm geborstelde bour-
gogne. Beitel 114 Heerlen. 418989.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter. Specialist in
boeken, eiken planken.
Rijksweg Zuid 233. 04490-46675.

Ger Bloemen Parket
Lamett de supersterke vloer uit Zwe-
den. Schuren en/of glasstralen best.
vloeren. Dealer v. Junckers, Mehabit,
Luxaflex. Rukkenerweg 9 Nieuwenha-
gen. 045-311106.
Kurkcenfrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.
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.
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.

Rolluiken, zonweringen b.v. Lindelau-
fergewande 21, Voerendaal. Tel. 045-
-750598/752416. Erkend lid Romazo.

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.

Th. Hendriks. Tel. 045-256371
Past. Greymansstr. 18 Schinveld. Zon-
wering, rolluiken en kunststof ramen.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u.

Hubertus Alad Reizen
Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a.
Oostenrijk, Italië, Joegoslavië enz.
Loysonstr. 55, Eygelshoven. 045-
-352871. Vraag gr. ons reisprogramma.

Rijwielzaak Janssen & Zn. b.v.
Verhoog uw sportieve kansen met een
2-wieler van Rens Janssen. 045-
-211486. Ganzeweide 54-56, Heerlen.

Bert Rekers Tweewielers.
Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel.
045-726840.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel.
04405-3422.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle * Raleigh * Batavus * Spartax
* Giant * Peugeot * Vespa * Puch «
Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Math. Linssen. Tel. 045-241587h
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv.-verw.
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
water-install. Erk. schoorst.vegersbedr

WMmMIZZZ :zzznATZTMmë
Schoonheidssalon Rosalie
Bouwbergstr. 92 Schinveld. 045-1
258748. Elec onth. Blendm. Speel
bruidsmake-up. Dag- en avond make-r
up, zonnek. bank + hemel + gezichts-E
bruiner.

Maya Stam-de Lang
Totale kosmetiek, minilift, figuurcor-
rectie. Eindstraat 79 Schinveld. Tel-
-045-255453.
-: :- J________n_K__-Uiiiin niiüwfi»^
j
Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. Zeef-f
drukkerij, offset, graveerinr. Geleenstr C
53 Heerlen. Tel. 045-713379.

Jacobs Ass. en Makelaardij o tj,
Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade. Tel k
045-453121. Voor al uw taxaties o'flf
Dormigstr. 20, 6371 VZ Landgraaf.

Pickée Taxaties/Makelaardij
Bemiddeling bij koop en verkoop, hn
potheken en taxaties van uw onr. goed-I
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819.1

Technisch buro J. Frissen B.V.
Specialist in cv., airco, ventilatie, s«'
nitair, indus. pijpleidinginstall. etc
Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-717318

Veloha-Habets. Tel. 045-423759
Centr. verwarming onderhoudsdiens^Tevens uw adres voor energiezuinig
ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pi"s'
straat 5 Terwinselen.

Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transport^',
drijf, kantoor- en projektverhuizinS-,
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-72597/ .
l_^_t

Decorette Aug. v. Wersch
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-71358 1;
Verf, behang, gordijnstof, vloerbedek'
king en zonwering.-

Stadswijnkelder Berns
'Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-71763-
Ruim 500 versch. natuurzuivere wU'
nen. Specialist in geschenkverpakkinü

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van wegenbouwmach., w*|
sen, trilplaten, stampers, kompress^]
ren, luchthamers, steenbrekers, V^l
ven, transportbanden, onderdelen.

Jago Zonweringen 045-414270
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kuns*"#
stof raam met dubb. glas en r°' I
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. heb^,
wij een oplossing. Belvauer 44 Ni

.wenhagen. 045-314132.
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Man verzamelde alles wat hij tegenkwam

9Een opgevoerdeföhn b laast de puin op een hoop. Foto: CHRISTAHALBESMA

Wethouder Jos Zuidgeest vroeg de
gemeenteraad akkoord te gaan met
de verdere voorbereidingen van het
zwemparadijs, met als consequentie
dat als het zwemparadijs er komt,
zwembad Terveurdt in Hoensbroek
en het sportfondsenbad in Heerlen
dicht zullen gaan.

Van onze verslaggeefster
HOENSBROEK - Rottende etens-
waren, uitwerpselen, pasgeboren
jonge poesjes, half vergaan speel-
goed, duizendenvliegjes, een dozijn
lampekappen en nog veel en veel
meer. Dat is de 'oogst' van vijf uit-
zendkrachten en deurwaarder J.
Dohmen, die gisteren begonnen
met het leegruimen van een bejaar-
denwoning aan deLitscherboord in
Hoensbroek.

bracht. En nog ligt de woning hele-
maal vol. „Als je hier door het raam
kijkt kun je het zien," zegt een van
de jongens. „De slaapkamervloer zit
anderhalve meter onder de rotzooi,
maar hij heeft een klein paadje vrij
gelaten zodat hij bij de matras in de
hoek kon komen om te slapen."
In dekeuken is de stank niet te har-
den. Eierschillen, beschimmelde
boterhammen, emmers vol met een
ondefinieerbare substantie, samen
zorgen ze voor een misselijkmaken-
de geur. „Voor de directe buren kon
het gewoon niet meer," vertelt een
van de omwonenden. „Eigenlijk
ging het voor niemand meer, ook al
omdat hij zo agressief werd als je
iets van de rommel zei."

Voorstander
Groepering Heerlen-Noord, Klein
Links en Geurts lieten meteen we-
ten niets te voelen voor sluiting van
Terveurdt als logische consequentie
van de nu ingeslagen weg.

Woningbouwvereniging 'De Voor-
zorg' zag zich, na twee jaar overleg-
gen, uiteindelijk genoopt via de
kantonrechter een bevel tot ontrui-
ming te eisen. Acht jaareerder was
dat voor dezelfde man ook al eens
nodig geweest, hij zat toen bij een
andere woningbouwvereniging. De
huurder, meneer Voorjans van rond
de zestig, lijdt aan wat zijn buren
een 'ziekte' en dewoningbouwvere-
niging 'verzamelwoede' noemen.

Een dag na Pinkpop depuinhopen overzien

'Het feest is voorbij
het kippevel verdwijnt'

De Waal vindt het triest dat het zo
ver heeft moeten komen. „Uiteinde-
lijk moetje kiezen voor het woonge-
not van deandere huurders." Deur-waarder Dohmen staat er hoofd-
schuddend bij. „Het is echt de eer-
ste keer in mijn loopDaan dat ik zak-
doekjes met eau-de-cologne heb
moeten uitdelen om te kunnen wer-
ken."

Maar daarna begon het CDA met
bommen gooien. Wim Beuken zei
keihard tegen het college dat zijn
fractie "niet akkoord kon gaan met
het voorstel als het college niet zou
kunnen vertellen hoe het aan het
geld denkt te komen voor de sloop
van Terveurdt en alle bykomende
kosten.

Bommen

De PvdA toonde zich voorstander,
maar legde meteen vast dat het
zwembad dan wel in In de Cramer
moet komen, anders valt over de
sluiting van Terveurdt niet te pra-
ten. De WD hield zich aanvanke-
lijk op de vlakte.

Vuilniswagens

„De zak met geldzyn we nog niet te-
gengekomen!"roept een van de uit-
zendkrachten. Wat ze vanaf half drie
gistermiddag wel tegenkwamen
deed hen stuk voor stuk kokhalzen.
Met stofmaskers op en ontsmet-
tingsmiddelenbij de hand gingen ze
aan het werk, eigenlijk niet goed
wetend-waar ze moesten beginnen.
„Het heeft een uur geduurd voordat
we door de hal waren," zegt F. de
Waal, hoofd van de afdeling Ver-
huur en Bewonerszaken van de wo-
ningbouwvereniging. „Het hele
huis lag tot aan de nok toe opgesta-
peld met rotzooi."

De bouwkundige constructie van
de werkruimten is van dien aard dat
het in de rustige omgeving niet mo-
gelijk is hinder te voorkomen door
het stellen van voorschriften. Bur-
gemeester en wethouders hebben
de vergunning ten onrechte ver-
leend, aldus de Kroon. Het bedrijf
zit nu zonder vergunning. Omwo-
nenden kunnen de gemeente ver-
zoeken het bedrijf te sluiten.

DEN HAAG/VOERENDAAL - De
Kroon heeft op advies van de ge-
schillenafdeling van de Raad van
State de hinderwetvergunning ver-
nietigd dieb en wvan Voerendaal in
april 1986 hebben verleend aan me-
vrouw A.M. Kicken-Voncken voor
haar transportbedrijf aan de Hool-
straat.

Transportbedrijf
in Voerendaal

moet vertrekken
massa opgeslokt en niet meer terug
gevonden. De nacht heeft ze in de
tent van een Duits meisje doorge-
bracht, waarvan ze de naam niet
eens meer weet. Ze geeft toe 'toch
wel een beetje ongerust te zijn.
Het is dan half vyf 's middags. Het
aantal fronsingen op het hoofd van
'Pinkpop-uithangbord' Jan Smeets
geven aan hoeveel uren de organisa-
tor al in touw is. Rechterhand Theo
ligt languit op de grond. Smeets zelf
springt nog op de fiets. Er is nog

iemand vermist.
Niet veel later komt hij, zonder ver-
miste, terug. Wisselt wat cynische
grapjes over festival-concurrent
Torhout/Werchter uit en opent wat
cadeaus in het kader van het Pink-
pop-jubileum. Veel cyfers kan hij
niet vertellen. Die liggen overhoop
in zyn brein. „Volgend jaar moeten
er meer toiletten komen, dat is ze-
ker".

Arno kantelberg

LANDGRAAF - Zy die nietzouden
weten waar in de Oostelijke Mijn-
streek de Draf- en Renbaan ligt,
konden gisterochtend de Pinkpop-
gangers (met rugzak en slaperige
kop in slenterpas) in omgekeerde
richting volgen. Als de kruimeltjes
van Hans en Grietje vormden de
voornamelijk jeugdigen een spoor
naar het interim-popparadijs in
Landgraaf.„U bent een fase te ver. We moeten

vanavond besluiten of we doorgaan
of niet, of we een toeristisch recrea-
tief plan van allure willen of niet.

Die financiële uitwerking komt pas
over enkele maanden, die kunnen
we nu nog niet geven," zei Jos Zuid-
geest. En hij gooide de bom terug
naar de tafel van Wim Beuken door
te stellen: „Als het CDA geen mede-
werking wil verlenen aan dit zwem-
paradijs is er onvoldoende politiek
draagvlak voor dit plan.Dan gaat de
kans aan onze neus voorbij."

De bezoekers nemen by hun ver-
trek de unieke sfeer van het Lim-
burgse festival mee. Het is waar-
schijnlijk te nostalgisch om te spre-
ken van een heersende 'love and
peace'-gedachte, maar als de autora-
dioby het afrijden van hetPinkpop-
terrein 'the Doors' laat horen ('..co-
me on baby light my fire..') komt er
toch iets van kippevel opzetten.
Kippevel dat langzaam verdwijnt
naarmate de uren wegtikken. Het
feest is weer voorbij, een gevoel van
opluchting en bevrediging maakt
zich van velen (organisatie, omwo-
nenden..) meester.

HEERLEN - Een zware poli-
tieke storm stak gisteravond
op in de Heerlense gemeente-
raad toen een besluit moest
worden genomen over de aan-
leg van het zwemparadijs. Vier
maal werd de vergadering ge-
schorst, over en weer werden
voorstellen ingediend, in de
wandelgangen werden stand-
punten uitgewisseld. Uitein-
delijk ging de gemeenteraad
met 24 stemmen voor (totale
PvdA-fractie, WD en zeven
leden van het CDA) akkoord.
Klein Links, Groepering Heer-
len Noord, Geurts en zeven
CDA'ers (V. Gessel, Tacken,
Haenen, Walkowiak, Rothui-
zen, Satijn en Schiks) stemden
tegen.

Van onze verslaggever

Intrekken

Terugtocht

'»r"e lfScfl^en zagen ze er wat be- I
< n̂ v*' en '*et v en daarom I

de u>eg staan. Toch kwa- I
l o.lle lifters en liftsters hoe I

if- Jen u;eer thuis- En er ston_ I
fteiser u;at 2e9- Bovenstaand Ir' icjp e U;as nog tüel zo slim ge- I
j 1̂ om de nacht na Pinkpop I

brengen op de camping, I
anderen kozen ervoor om I

1 fcs tt op' rond middernacht I
I *eo et liftbord en al langs de ISq^ te gaan staan. Wie weet I

te[- fkn van hen ook daadiuer- I
'lan *n oerm hebben moeten I

1 71' Want 's nachts is het II s^' li/ten. Over dat liften be- I
il i^ijj ,n overigens nog altijd de I
_
-Nüft e üooroordelen. Maar/eit I

D^-y' dat de gemiddeldestudent I
'*erCï trei7iretour£ -'e Weerlen" I

te betalen zo onge- I
jj 2es dagen uit een en dezelf- IPan spaghetti moet eten.

Uitgekookt

I 1iet .etJs uit Hoensbroek pikt het
&J longer. En vindt dat uenik

Kjj boosheid moeten delen.
Oj, ergernis slaat weliswaar

■ ku^ kleinigheid. Maar opge-
\ZS het toch van groot ge-

' Ut/ aan en huiver/grinnik.
i\r,i Hoensbroekenaar windt

I lWnaTne'y'c °P over het uitge-
N» Meewegen van het kar-
-4e *etie of velletje plastic, dat

'°-ger telkens tussen de ge-
be(j~en vleeswaar legt. ,Zon■ e PaPier benadeelt elke. t t̂ Voor ongeveer 10 gram
een °**s, ofwel 10%. Dat vind ik

Kl. °nbehoorlijke verkoopme-
miu*' zeker als je weet dat de
ta en van verwerving voor de

Kee a* *n de kiloprijzen zijn
kj-Sterekend," bast Meijs in
jVhV°^erigens keurig geschre-

°rie/aan deze krant.
tj. 9-enknarsend vervolgt de
D^'o-ger: elfhonderd klanten

|<W zeggen niets, maar
10,. op deze handels-

' *we door mij werd als bemoei-al}1 °P de regels van de zaakOren".

Uitgekookt(2)

' eiJs, zelf 53 jaar in het sla-
°ok, heeft er zelfs eenreken-
'^etje van gemaakt. ,JStel u

fi Sn * ons Qekookte ham voorUf'°. per pond is dat f11,95.
Nie vanwege de papiertjes
UZ liggen, heb je als
M^l }0 procent minder waar
Wjq 3e geld gekregen, ofwel

JOarbasis - schrikt u even
' komt een en anderbij een

Op pfid van 1100 klanten neer""it/j --640--- En ddn heb ik me
I^^-itend gebaseerd op deze
Vqt oop van drie artikelen".
\ ":em dwars zit, is de lauwe

Bn?'*e. van eenieder op deze
■JJ* Winstgevende inschuiverij
■ij? de slager. Zelf wil hij deze
\ s'ie aankaarten bij de Voe-

■fwsbond FNV.meerder hoopt hij dat u en ik}% Joan ook ons gram halende slager.

Problemen
Toen zat de CDA-fractie in de pro-
blemen. Na een schorsing stelde de
fractie voor de beraadslagingen te
stoppen en begin juli door te gaan,
zodat het college de gevraagde ge-
gevens omtrent de financiële conse-
quenties dan zou kunnen geven.

Een gevoel dat de schoonmaak-
ploeg waarschijnlijk niet had, toen
ze vanochtend de puinhopen over-
zagen. De frietbakjes, bierblikken
en andere half-opgegetenrotzooi lij-
ken als een plaatselijke regenbui
over de Draf- en Renbaan neerge-
stort. Een zwaar opgevoerde föhn
blaast de papieren troep op de weg,
waarna het via de bezem en blik in
de tientallen containers belandt.
Donderdag om 12.00 uur moeten de
knollen weer rennen en debaan dus
schoon zijn. Een hels karwei, waar-
bij hels eigenlijk nog een zwaar un-
derstatement is.

Duo bekent
bijna 50

misdrijven
Van onze verslaggevers

LANDGRAAF - De Landgraafse
aolitie heeft twee jongens uit
Brunssum opgepakt die in totaal
Dijna vijftig diefstallen en inbra-
ten bekend hebben. Het duo
werd aangehouden na enkele
iutokraken in het Hoefveld en
nbraken in woningen aan de
Schanserweg. Later bekenden
ie jongens 26 autokraken, 13
ïetsdiefstallen, 3 inbraken in
schuren, 5 winkeldiefstallen en
ie diefstal van een bromfiets.
Beiden zijn voorgeleid aan de of-
ficier van justitie.

Ook gehandicapten-organisatie klaagt over dokter Van Rossum

GMD-dokter moet op matje komen

Een enkeling steekt het 'bezem-
team' de helpende hand toe. Zoals
de bejaarde dame die een hoopje
glas op de weg voor haar woonhuis
naar de kant veegt. Of de zwerver
diealle lege flessen verzamelt, in de
hoop nog wat statiegeld bij elkaar te
kunnen sprokkelen. Een 'Grolsch'-
exemplaar houdt hem lang bezig,
omdat deze aan de andere kant van
het hek ligt. Zyn armen zijn te dik,
demazen van het hek te smal, defel-
begeerde fles onbereikbaar.Een op-
zichter, die het maandag ongetwij-
feld razend druk had maar nu bezig
is met niets-doen, gunt de man zyn
buit niet. De fles verdwijnt in de
container.

Dat kon Van Zeil niet toezeggen. Hy
deed na die mededeling een drin-
gend beroep op de raadsleden om
akkoord te gaan met het college

~ voorstel. „We willen een stedelijk
knooppunt worden in het kader van
de vierde nota Ruimtelijke Orde-
ning. Dan moeten we ook onze nek
durven uitsteken," zei hij.

Het CDA trok na de derde schorsing
haar voorstel in.

Dorien Tobi van de PvdA werd ech-
ter op een gegeven moment boos
over al dat geharrewar datze opper-
de het hele voorstel voor het zwem-
paradijs maar in te trekken. „Dan
maar geen knooppunt, dan blijven
we maar dorpspolitiek bedrijven
hier," riep ze. Maar die woorden her-
riep ze op verzoek van Van Zeil.
Maar toen deed Frits Dragstra een
duit in het zakje. „Als de PvdA dat
voorstel niet indient, dan doe ik
het."

Toen daarbij nog een meningsver-
schil naar voren kwam over het
voorbehoud dat de PvdA maakte
ten aanzien van de locatie, was het
tijd voor de vierde schorsing. Toen
die voorbij was, bleek er toch vol-
doende politiek draagvlak te zyn.
Het voostel van Dragstra werd ver-
worpen en dat van het college aan-
genomen.

Aangenomen
Duim
De laatsten verlaten de tijdelijke
camping op het Auto Kino-terrein.
Het meest populaire vervoermiddel
is ongetwijfeld de duim. Kartonnen
bordjes geven tussen- en eindbe-
stemmingaan. Heidi moet naar Lei-
den, waar ze studeert. Ze is maan-
dagochtend op de bonnefooi naar
het Limburgse land afgereist en
gaat op eenzelfde manier terug.
Haar vriend is tijdens Elvis Costel-
lo's T want You' door de mensen-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Dokter Van Rossum
van de Gemeenschappelijke Medi-
sche Dienst (GMD) in Heerlen is gis-
terochtend op het matje geroepen
by zijn directe chefVanMulken. Dit
naar aanleidingvan hetartikel afge-
lopenzaterdag in dezekrant over de
lijdensweg van Caroline Heugen.
Zij strijdt al jaren tegen voorname-
lijk bovengenoemde dokter om er-
kenning van haar ziekte.

Dokter Van Rossum speelt een dis-
cutabele rol in deal vijfjaar duren-
de strijd van de 24-jarige Caroline

voor een WAO-uitkering. Ze ligt
momenteel met reuma en psiorrias-
sis (huiduitslag) in het ziekenhuis.
Van Rossum heeft haar echter al
verscheidene malen gezond ver-
klaard, waardoor ze geen Wet Ar-
beids Ongeschiktheid-bydrage zou
kunnen ontvangen.

Dhr. Van Mulken heeft de leiding
over de GMD-doktoren in Heerlen
en Maastricht. Hij heeft het dossier
van Caroline persoonlijk ter hand
genomen om te onderzoeken of er
fouten zijn gemaakt. „Als ik alle pa-
pieren grondig heb doorgenomen,

kunnen we praten over hoe de zaak
gelopen is."

De Gehandicapten Organisatie Ne-
derland (GON) laat weten dat de
klacht over Dokter Van Rossum
niet alleen staat. „Dhr. Van Mulken
heeft naar zijn zeggen nooit een
klacht gehoord over Van Rossum.
Maar hoe valt het dan te verklaren
dat klachten over deze dokterbij de
GON wel bekend zijn." Over de
gang van zaken: „Het is schandalig
dat een mens zó behandeld wordt.
Dit is geen behandeling, maar mis-
handeling van lichaam en geest."

Bij Caroline heeft de telefoon de af-
gelopen dagen roodgloeiend ge-
staan, zoals er ooktelefoontjes op de
redactie binnen kwamen. Mensen
met vergelijkbare problemen,
noemde haar actie om in de open-
heid te treden 'moedig' en staken
haar een hart onder de riem. Afgelo-
pen weekend is Caroline weer even
thuis geweest in Landgraaf. Giste-
ren kreeg ze echter te horen dat ze
nog zeker enkele weken in het zie-
kenhuis moet liggen.

Dokter Van Rossum was gisteren
niet bereikbaar voor commentaar.
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Paradijs
Heerlen wil graag een grote
stad zijn. Tot aan de eeuw-
wisseling moet deze plaats
uitgroeien tot een regionaal
centrum. Heerlen is ge-
noemd in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening en sa-
men met Maastricht moet
het een stedelijk knooppunt
worden met een zekere uit-
straling naar de regio Zuid-

Limburg. Klaarblijkelijk is de Heerlense politiek, althans een deel
daarvan, nog niet doordrongen van het feit dat het uitgroeien tot
een grote stad, niet vanzelf gaat. Heerlen zal initiatieven moeten
nemen, zelf aan de slag moeten gaan om een stad van allure te
worden. Projecten als een zwemparadijs horen daarbij. Als ditpro-
ject echter al leidt tot een politieke storm, wat staat ons dan te
wachten als er echt grote zaken aangepakt moeten worden?

W.D.

m uitzendkrachten zijn gisteren, met stofkappen op, de hele middag bezig geweest vuilnis uit
een woning in Hoensbroek te verwijderen. Ook vandaag zal het werk nog enige uren in beslag
nemen. Foto.FRANS rade

Zeven CDA 'ers stemmen tegen collegevoorstel

Politieke storm
over zwemparadijs

Huis Hoensbroekenaar
vol afval en etenswaar
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Aan het eindvan de middag hebben
vuilniswagens van de gemeente al
drie ladingen naar de stortplaats ge-



t I
Rust nu maar uit.
Je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit!

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,
mijn lieve man, vader, schoonvader, onze opa,
broer, zwager, oom en neef

Albert Vrijhoeven
echtgenoot van

Annie Moes
Hij overleed op 71-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Annie-Vrijhoeven-Moes
Schaesberg: Frans Moes

Angele Heynneman
Michaël en Marvin
Familie Vrijhoeven
Familie Moes

6372 EL Landgraaf, 16 mei 1989
Romeinenplein 27
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 19 mei as. om 10.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van de overlede-
ne, wordt gebeden op donderdag 18 mei as. om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- ■lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in goede dankbaarheidvoor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God vrij
plotseling tot Zich heeft genomen, in de leeftijd
van 85 jaar, voorzienvan de h.h. sacramenten, mijn
zorgzame man, onze broer, schoonbroer, oom en
neef

Christiaan Joseph
Hubert Merx

echtgenoot van

Katharina Odekerken
Gulpen: Mevr. K. Merx-Odekerken

Familie Merx
Familie Odekerken
Familie Lemmens

6271 CZ Gulpen, 16 mei 1989
Bej.centrum Dr. Ackenshuis
Willem Beekmanstraat 2, ka. 214
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 20 mei om 11.00 uur in de kerk van de H.
Gertrudis te Wijlre, gevolgd door de begrafenis op
het r.-k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Avondmis vrijdag 19 mei om 19.00 uur in bej.cen-
trum Dr. Ackenshuis, Willem Beékmanstraat 2 te
Gulpen.
De overledene is opgebaard in voornoemd bej.cen-
trum, alwaar dagelijks de gehele dag bezoek.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
In de vrede van Christus is heden van ons heenge-
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in
de ouderdom van 73 jaren, onze dierbare broer, be-
huwdbroer, oom en neef

Wilhelmus
Maximiliaan Désirée

Curfs
Familie Curfs

Valkenburg, 14 mei 1989
Huize „Avondvrede", Meerssenderweg 24
Corr.adres: A. Curfs
St. Gerlachusstraat 4, 6301 JP Valkenburg
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden vrijdag 19 mei om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Gerlachus te
Houthem.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis tot zijn intentie donderdagom 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22
Meerssen van 18.00 tot 19.00 uur.

I

Dankbetuiging
Daar het ons onmogehjk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Rica Feyen-Litjens
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen

Mei 1989
Jasparstraat 1, Wijnandsrade

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 20 mei as. om 19.00 uur in deparochiekerk St-
Stephanus te Wijnandsrade.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigen voor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve
vader, schoonvader en opa

WielMols
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de heren
doktoren en het verplegend personeel van afd. B 2
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Ook
alle medewerkers van he_t Gezondheidscentrum te
Schinveld willen wij langs deze weg bijzonder dan-
ken voor de goede zorgen aan hem besteed.

M. Mols-Arnoldussen
kinderen en kleinkinderen

Schinveld, mei 1989
De zeswekendienst wordt gehouden in de St. Eli-
giuskerk te Schinveld op zaterdag 20 mei 1989 om
19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, ge-
heel onverwacht, van ons is heengegaan, onze lie-
ve, zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Wilhelmus Johannes
Baten

weduwnaar van

Cornelia Dorothea Boekhout
eerder weduwnaar van

Anna Margaretha Craenen ,

Hij overleed op de leeftijd van 91 jaar.
Heerlen: F.J. Baten

M.S.E. Baten-Leemans
Heerleh: A.J. Baten
Heerlen: G. Demarteau-Baten
Heerlen: W.F.A. Baten

D.E. Baten-van Kuijk
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Baten
Familie Boekhout

15 mei 1989
Bejaardenhuis De Regenboog
Corr.adres: Mariabad 135, 6411 MG Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 19 mei 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Drievuldigheid, Amsterdamstraat te Heer-
len, waarna aansuitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Imstenrade.
Condoleren vanaf 10.40 uur achter in de kerk.
Avondmis op donderdag 18 mei as. om 19.00uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gele-
genheid tot afscheid nemen aldaar, donderdag van
17.30 tot 18.00 uur.

t
Heden overleed, op de leeftijd van 76 jaar, vrij on-
verwacht, voorzien van het heilig oliesel, onze goe-
de moeder, schoonmoeder, oma, zus en schoonzus

Hendrikje Jongsma
weduwe van

Ate Postma
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Postma
Familie Jongsma

Kerkrade, 15 mei 1989 (huize Vroenhof)
Corr.adres: Putstraat 7,
6372 BJ Schaesberg-Landgraaf
De heilige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 19 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
St.-Petrus-Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming,
gelegen aan de Nassaustraat te Chevremont-Kerk-
rade, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30
uur.
De overledene zal tijdens de avondmis van donder-
dagavond om 19.00 uur bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het
plotseling overlijden van onze pupil

Natascha Melkert
Ter nagedachtenis aan haar zal er op
donderdag 18 mei aanstaande om 18.30
uur een heilige mis worden opgedragen
in de kapel van de Zusters van het Arme
Kind Jezus, Kloosterstraat 68 te Simpel-
veld.

Bestuur, direktie
en medewerkers
Stichting Gastenhof
Bestuur, direktie en medewerkers
Clara Fey-school

Dankbetuiging
Voor de blijken van medeleven en belangstelling,
betoond bij het overlijden en de uitvaart van mijn
man, onze vader, schoonvader en opa

Paul Brauers
betuigen wij onze oprechte dank.

José Brauers-van den Aarssen
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 20 mei om 19.00 uur in de St. Eligius-
kerk te Schinveld.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling, betoond bij de ziekte, het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder en mijn lieve oma

Leny Crijns-Lemmens
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkind
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 20 mei a.s. om 19.00 uur in in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amsten-
rade. "

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden, uitvaart en de crematie van onze dierba-
re vader, schoonvader en opa

Chris Gorissen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan het personeel
en verplegend personeel van het bejaardenverzor-
gingstehuis „De Dormig".

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 20 mei as. om 19.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Landgraaf-
Schaesberg.

r + iDankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, nam God heden tot
Zich, voorzien van de h.h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd van
88 jaar, na een langdurige ziekte, onze dierbare moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Catharina Lumeij
weduwe van

Theodoor Jan Hendrix
weduwe van

Jacob Laurens Hendrix
In dankbare herinnering:

Elsloo: Charles Hendrix
Maria Hendrix-Pijpers

Simpelveld: Annie Janssen-Hendrix
May Janssen
en al haarkleinkinderen
Familie Lumeij
Familie Hendrix

Heerlen, 15 mei 1989
Corr.adres: Irmstraat 25, 6369 VL Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op vrijdag 19 mei om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Donderdag om 19.00 uur zal, mede ter intentie van de overledene, een h.
mis worden opgedragen in voornoemde parochiekerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is sigarenmagazijn

Janssen-Hendrix
Irmstraat 25, Simpelveld

VRIJDAG 19 MEI DE GEHELE DAG GESLOTEN.

I V-Nooitklagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijnogen hebben ons tot het laatst gezocht

Met diepe droefheid geven wij kennis, dat ten gevolge van een noodlottig
Ongeval van ons is heengegaan, onze lieve zoon, broer, kleinzoon en neef

Frans Kruissen
Hij was 25 jaar.

Hoensbroek: Frans en MarietKruissen-Jamar
Rob en Carolien
Familie Kruissen
Familie Jamar

6431 AJ Hoensbroek, 15 mei 1989
Weijenbergstraat 25
De plechtige eucharistieviering zal gehoudenworden op zaterdag 20 mei
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Mariarade-Hoens-
broek, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de centrale begraafplaats
aan de Randweg.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Frans zal bijzonder herdacht worden in de avondmisvan vrijdag om 19.00
uur in de crypte van voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemenvan Frans in het Uitvaartcentrum Dela in
Heerlen, Grasbroekerweg 20, heden woensdag, donderdag en vrijdag 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 diepe verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge overlijden
van onze medewerker

Frans Kruissen
In hem verliezen wij een gewaardeerd collegaen grotevriend. Zijn trouw
en inzet zal ons steeds een voorbeeld blijven. Wij zullen hem zeer missen.
Onze troost en steun gaat uit naar de familie die dit zwaar verlies moet
dragen.

Directie en medewerkers
Minadi-trading b.v.
De Koumen, Hoensbroek
Beelenberg 2, Stem

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselingoverlijden van onze goede en lieve vriend

Frans Kruissen
Zijn vriendschap en inzet zullen altijd inonze herinnering blijven voortle-
ven.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Je vrienden

De eerste plechtige jaardienstvan mijn echtgenoot, broer en oom

Leo Patelski
zal plaatsvinden op zaterdag 20 mei as. om 18.30 uur in de kerk
van de H. Martelaren van Gorcum, Sittarderweg te Heerlen.

Mevr. M.A. Patelski-Biedelbauch

i ff
Heer,
als ik met de mond belijd
dat ik rotsvast op U vertrouw,
laat dat dan de volle waarheid zijn.
Zoals de spons zich vult met water,
vul zo mijn hart
met twijfelloos vertrouwen
op Uw goedheid en vergeving.

Het licht van Pinksteren werd toch nog onverwacht zijn eeuwig licht. In
allerust hebben wij heden afscheidgenomen van mijn inniggeliefde echt-
genoot, onze zorgzame en onvergetelijke vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jan Willem Alfons Muijs
drager van de eremedaille verbonden aan

de orde van Oranje Nassau in goud ]-:
echtgenootvan

Catharina Elisabeth Smeets n<
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van de h. sacramenten. la

Heerlen: CE. Muijs-Smeets
Oisterwijk: Kitty Cools-Muijs

Pierre Cools *Alique
Heerlen: Will Muijs ."
Heerlen: Lilian Helder-Muijs }

Leo Helder d(

Maud
Familie Muijs
Familie Smeets Sc

tl
Heerlen, 14 mei 1989 ,\
Muzenlaan 196, 6411 AK Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op donderdag 18 mei a.s. .
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Franciscus van Assisië aan d 'Laanderstraat te Heerlen, waarna de begrafenis op de algemene begra.i
plaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De avondmis zal worden gehouden heden woensdag 17 mei om 19.00 ui
in voornoemde kerk.
Voor hen die afscheid willen nemen, bestaat daartoe dagelijks gelegen- ftheidvan 16.00tot 17.00 uur in derouwkapel van het De Weverziekenhi;
te Heerien.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze ai
nonce als zodanig te beschouwen.1 -**, A

f :
' ti

Na een werkzaam en liefdevol levenen na een geduldig gedragen ziekte is t)
van ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leef- g
tijd van 59 jaar, mijn dierbare vrouw, moeder, schoonmoeder, zust<
schoonzuster, tante en nicht

Leny Jaspers \
* 6-12-1929 te Spekholzerheide

t 15-5-1989 te Obbicht
echtgenote van *

Caspar Bremen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

In dankbare herinnering:
Obbicht: C.J.G. Bremen

kinderen en kleinkinderen 'Familie Jaspers
Familie Bremen 5

6125 BS Obbicht, 15 mei 1989
Burg. Venckenstraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 19 mei a.s.
om 10.30 uur in deparochiekerk van St. Willibrordus te Obbicht, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren-
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene op donderdag 18rru
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.

tLies Heyligers, 53 jaar, echtgenote van Lei Willems, Europalaan Oost
46, 6075 ED Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden heden 17 mei om 10.30 uur in de St. Sebastianuskerk te Herken-
bosch. I 1
tSjra Rosbender, 65 jaar, echtgenoot van Annie Peters, Dr. Poelsstraat

4, 6043 BW Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
denheden 17 meiom 11.00uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw' |
van Altijddurende Bijstand te Roermond.

t Maria Houben, 78 jaar, weduwe van Louis Niessen. Corr.adres: Mcvi
Houben, Lintjeshagen 16, 6141 MB Limbricht. De plechtige uitvaart-

dienst zal worden gehouden donderdag 18 mei om 10.30 uur in de paro- (
chiekerk van de H. Pius X te Echt.

t Jacobus Ramakers, 75 jaar,weduwnaarvan Maria Janssen.Corr.adres1Th. Ramakers, Annendaalderweg 29b, 6103 AR Mariahoop. De plechti-
ge uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 19 mei om 14.00 uur in de
parochiekerk van deMoeder der H. Hoop te Mariahoop.

tChrist Tholen, 68 jaar, echtgenoot van Trui Silkens, Keizerstraat 2,
6019 EM Wessem. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

vrijdag 19 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Medardus te
Wessem.

tPetronella Custers, 84 jaar, weduwe van Theodorus Custers. Corr.a-
dres: Hyacinthstraat 12, 6014BP Ittervoort. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden heden 17 mei om 11.00 uur in deparochiekerk van
de H. Margarita te Ittervoort.1 -^Justitie dagvaardt nu ook 'in microgrammen'

I

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Nu nagenoeg alle
politiekorpsen in de provincie voor
het uitvoeren van alcoholcontroles
de beschikking hebben over adem-
analyse-apparatuur, heeft Justitie in
Maastricht dienovereenkomstig de
tekst aangepast van dagvaardingen
die uitgaan naar overtreders van het

roemruchte artikel 26 in de Wegen-
verkeerswet.
Volgens een jongste wijziging stelt
dit artikel het besturen van een mo-
torvoertuig strafbaar als bij de be-
stuurder een alcoholgehalte wordt
gemeten dat méér bedraagt dan 220
microgram per liter uitgeademde
lucht danwei méér dan 0,5 milli-

Acht zaken bij
vertrouwensman
homoseksuelen

HEERLEN - De ver-
trouwenspersoon
homoseksuelenvan
de Dienstenbond
FNV heeft afgelopen
jaaracht Noordbra-
bantse en Limburg-
se zaken behandeld.
Landelijk gezien
schakelden vijftien
personen (dertien
mannen en twee
vrouwen) de ver-
trouwensman in om
te bemiddelen in
problemen tussen
werknemer en werk-
gever op grond van

discriminatie. Ont-
slagproblemen die
voortkomen uit een
faillissement en
niets te maken heb-
ben met de seksuele
geaardheid worden
door collega's be-
handeld.

Volgens de vertrou-
wenspersoon Peter
Capel blijft het aan-
geven van redene-
nen waarom juist in
het zuiden van het
land veel behoefte is
aan hulp speculeren.

„Het kan zijn dat de
homoseksuelen er
moeilrjker voor uit
durven te komen.
Misschien wordt nog
steeds agressief ge-
reageerd als ze hun
seksuele geaardheid
niet meer verstop-'
pen", redeneert hij.
Volgens Capel ko-
men de probleemge-
vallen die hij behan-
deld heeft in ver-
schillende soorten
bedrijven voor.
Het aantal van 15
cliënten is volgens
Capel voldoende om
de functie vertrou-
wenspersoon, die nu
ruim een jaar be-
staat, te handhaven.
Hij werkt vanuit het
kantoor van de Dien-
stenbond in Den
Haag.

gram per milliliter bloed. In voorko-
mende gevallen wordt aan overtre-
ders de productie van een nauwkeu-
rig aangeduid aantal microgram-
men telastegelegd.
Exact staat het 'fatale' promillage
van 0,5 in de herleidingstabel gelijk
aan 218 microgram. De tabel ver-
volgt aldus:
0,6 %v = 261 microgram
0,7 %c = 304 „
0,8 %c = 348 „
0,9 %o = 391 „
1,0 %c = 435 „
1,5 %o = 652 „
2,0 %v = 870 „
2,5 %„ '= 1087 „
3,0 %c = 1304 „
In principe gaat bij controles het ge-
bruik van de ademanalyse-appara-
tuur boven het afnemen van een
bloedmonster, hetgeen dient te ge-
beuren door een arts en doorgaans

Autokaravaan
verboden

MAASMECHELEN- De actiegroep
Center Parcs heeft van het gemeen-
tebestuur van Maasmechelen geen
toestemming gekregen om met een
autokaravaan door de gemeente te
rijden. De toestemming is gewei-
gerd omdat het gemeentebestuur
niet achter de acties staat.

erg kostbaar en tijdrovend is. Vej
nog toe gebruikelijke bloedcontf.
wordt wel nog toegepast in geva",,
waarin . geen overtuigend ade
monster kan worden verkregell^
de testapparatuur gebreken v'
toont.

GEMEENTE MEERSSEN
Openbarekennisgeving

Burgemeester en wethouders/
Meerssen maken bekend, dat bij'
bureau Voorlichting & PR in '.
Besturuscentrum aan de Beek»tr(-
-51 gedurende de openingstijden finzage is gelegd het Besluit na»,
uitvoeringsregels afvalstoffen °'25 april 1989. vHet betreft hier nadere regels i"1 .kader van het aanbieden van W
houdelijke afvalstoffen, grofvu' 1 ,
bedrijfsafvalstoffen van bepel"
omvang.
Het genoemde besluit ligt ter inz f̂
gedurende drie maanden na daé..
kening van deze openbare ken 11
geving.
Het besluit treedt in werking °Kj
derde dag na die, waarop het is al*
kondigd.
Meerssen, 17 mei 1989
Burgemeester en wethouders
Meerssen,
De burgemeester
Drs. C.J.J.S. Majoor
De secretaris
L.J.G. Cortenraad
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pastonedrempel te hoog is. Zon
mensen moeten we niet overdonde-
ren met een pakket waarheden,
maar we moeten naast hen staan in
hun nood," hield de kanunnik de te-
lefoonbemanning voor.

Wie er behoefte aan heeft, kan de
Levenslijn elke werkdag bellen tus-
sen 14.00 en 22.00 uur. Het nummer
luidt 043-252015.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Met het uitspre-
ken van de zegen over de telefoon-
installatie in een pand in Maastricht
heeft gisteren kanunnik Wim van
der Valk de 'Levenslijn' voor het
bisdom Roermond officieel in wer-
king gesteld. Het is een informatie-
ve telefoonlijn die iedere mens met
levensvragen of-problemen kan ge-
bruiken om het hart te luchten, niet

" Kanunnik Wim van der
Valk (geheel rechts) tijdens
de 'inzegening' van de
telefonische 'Levenslijn' in
Maastricht.

Foto: WIDDERSHOVEN

bij een priester maar bij een leek. In
feite een van de 15 vrijwilligers die
zich hebben aangemeld om een aan-
tal uren per week de telefoon te be-
mannen. De Levenslijn is een van
de projecten in het kader van de
evangelisatie in het bisdom Roer-
mond.

De nood is groot en daarom wil de
Levenslijn inspringen op de behoef-
te die er bestaat bij veel mensen aan
een gewillig oor, legt Van der Valk
uit. Veel mensen zijn weggeschoven
in de maatschappij; de eenzaam-
heid is een van de gevolgen daar-
van. Er zijn alle mogelijke proble-
men, in de opvoeding, in de relatie-
sfeer zoals tussen ouders en kinde-
ren; de Levenslijn pretendeert ech-
ter niet een pasklaar antwoord te
kunnen geven op al deze kwellende
vragen.

dri J3ar 's aan v'-tf Nederlandse be-
y Jven een plaquette toegekend.
de gaat om een tweejaarlijkse on-
Wo nerr>ersonderscheiding die
Ond toegekend voor een specifiek
lp, erdeel van het ondernemer-
no,aP; Dit jaar zijn het vooral tech-
(jj °pseh gerichte ondernemingen
sWd? Pr'''S 'n de wacnt neDben ge-

Het is niet de eerste bedoeling
'zieltjes te winnen', benadrukt Van
der Valk. Maar 'met een gelovig
mens kun jeeen stuk gemakkelijker
naar een oplossing zoeken.

'Doden rijden niet'

Vrijspraak
na foutje

MAASTRICHT Vrijspraak
vooi' een 55-jarige inwoner van
Wittem. die gisteren voor de poli-
tierechter in Maastricht terecht-
stond wegens rijden onder in-
vloed. Hij had de vrijspraak te
danken aan raadsman mr J. Kos-
ter, die een cruciale fout in de
tenlastelegging had ontdekt.

Verdachte werd verweten te heb-'
ben gereden met '410 milligram
alcohol per milliliter bloed. Er
had echter moeten staan '410 mi-
crogram per milliliter uitgea-
demde lucht', zijnde de uitkomst
van een ademtest. „Zoals het er
nu staat, zou de helft van het
bloed van mijn cliënt uit alcohol
hebben bestaan. Dan had hij
dood achter het stuur gezeten en
doden kunnen niet rijden",
merkte de advocaat op.
Enigszins onthutst deed officier
van justitie mr M. Kolkert af-
stand van verdere rechtsvervol-
ging en kon politierechter mr
Verjans met anders dan vrij-
spraak verlenen.

gor °ai is onderscheiden in de cate-
driif3 jonSe onderneming. Het be-
richt. zich bll de starl in 197i)
L "ue op systemen voor kabel-TV,
Lu 11 actief op tal van velden van de
0 ec°rnmunieatie en telematica. Dejj.'^t bedraagt inmiddels zon ’ 20
105J°en' net aantal medewerkers is

Na legio bezwaren bij Klachtenbureau Euregio:

Uitkering mogelijk na
verliezen Duitse baan

Anoniem
De Levenslijn werkt volkomen ano-
niem aan beide zijden van de lijn.
De organisatie wenst zelfs liet adres
van de lokatie in Maastricht niet aan
de openbaarheid prijs te geven om
te voorkomen (lat er een te persoon-
lijke betrokkenheid van de hulpvra-
ger bij de man of vrouw achter de
Levenslijn zal ontstaan.

„De Levenslijn is God's oor en
hart," zo kregen de vrijwilligers te
verstaan. ..en dus gaat het met om
ons maar om de mensen die behoef-
te hebben aan een gesprek. Het
kunnen gelovigen zijn voor wie de

Producent van rookgasafvoerka-

" Amgas uit Middelburg kreeg
sub n^ voor zijn sterke exportre-tfinten. Groeneveld Transport Ef-
eatpn°v. werd onderscheiden in de
&U!

gorie Milieu & Energie voor zijn
t| '«rnatisehe doorsmeerinstalia

"et high-tech-bedrijf Nucle
uil Leersurn won de technolo-KjjPlaquette voor zijn bestrahngs

■fWratiun- ~n | u,t eenmansbedrijf
t(
, '0n uit Groningen kreeg even-; een onderscheiding in de catele Jonge onderneming.

de l3Juni reikt prins Claus de on
scheidingen uit in de Ridderzaal

het Klachtenbureau kon worden ge
boekt, betreft het opheffen van de
verplichting voor mensen met een
Duitse pensioenuitkering om een
deel daarvan aan de Nederlandse
fiscus af te dragen. Met ingang van 1
juli aanstaande zal deze verplich
tmg met terugwerkende kracht per

1 januari 1987 worden terugge-
draaid.

Volgens SPD-Europarlementariër
Dieter Schinzel uit Aken, een van de
initiatiefnemers van het Klachten-
bureau, zijn er zeker honderd geval-
len van mensen die nu geen cent
ontvangen van zowel Nederlandse
als Duitse zijde. ~Kn het gaat niet al-
leen om Duitsers. Erzijn ook Neder-
landers die in Duitsland hebben ge-
werkt en geen uitkering ontvingen."

Van onze verslaggever
AKEN - Mensen, die hun baan in West-Duitsland heb-ben verloren en in Nederland wonen, kunnen in de toe-komst aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering
voor in elk geval zes maanden. Het Klachtenbureau vande Euregio Maas-Rijn heeft dit weten te bereiken na be-
zwaren van veel Duitsers die verstoken bleven van enigegeldelijke tegemoetkoming en tussen de wal en het schipdreigden te raken.'OU uitkomst

voor vrouwen'

Voorzitter Emaneipatieraad:

Schinzel: „Wij zullen ons nu gaan
inspannen om ook een bevredigen
de oplossing te vinden voor die
mensen, die voor 1 januari 1987 al
een behoorlijk deel van hun Duitse
uitkering aan de Nederlandse staat
hebben afgedragen."

i.
Vrouwen zonden meer

Ope rn°eten maken van de
1 mversiteit en werkgevers

ftw, ,° n deze onderwijsvorm meer
Na h ,nschakelen 'in ht't loop
\Ve ,.|'beleicl ten behoeve van hun

Nemers. Dat stelde de nieuwe
oL| ', i'-'tter van de Emancipatieraad,
k L., .ka'nerlicl M. den Ouden-Dek-üw Sisteravond in het studiecen-i ur" van de OU in Sittard.k-v,|praL°UW Dl>n Ouden Dekkers
Pc v 'n.net kader van een landellj-
t °orlichtingscampagne die erop
Lh r'eht vrouwen te wijzen op kan-
fct

om hun positie via studie te ver
Ri»v Mrc"n- voorzitter van de eman-
fene °iraad vi"dt dat de OU een be
r*n risPeet

'°'sPee't m 'ut verkleinen
proi achterstandssituatie waarinLj, u*en zich bevinden. Het is een
ru»r_dmst'a,dus Den °uden »°P al'_Wa _? studeren en toch contactenf «e studiecentra."
CjOfnende zaterdag hebben de stu-

['"tra van de OU in Sittard en
(_., "° vanaf 10.30 open huis spe

adl voor vrouwen.

" Een overzicht vau de menigte vanaf het podium bij Pinkpop. Alles verliep rustig eu geen
klachten van oviwoners.

Een ander belangrijk resultaat dat
als gevolg van de inspanningen van

Pensioen

Om voor de uitkering van zes maan-
den in aanmerking te komen, moe»
ten de werklozen zich wel als werk-
zoekende bij het arbeidsbureau in-
schrijven. Schinzel: „De autoritei-
ten in Nederland en Duitsland zijn
overeengekomen dat in die periode
van zes maanden verder zal worden
uitgezocht hoe de gevallen verder
moeten worden behandeld. We stre-
ven einaar om in de toekomst een
bureau in te richten dat autonoom
beslissingen kan nemen over het al
dan mei toekennen van werkloos-heidsuitkeringen. Dat zal een ver-
eenvoudiging en versnelling van de
huidige besluitvorming beteke-
nen."

Gchandicapten
Naar aanleiding van klachten van li-
chamelijk gehandicapten uit België
en Duitsland over parkeerbonnen
in Nederland, zal met de Nederland-
se autoriteiten contact worden op-
genomen. In de Bondsrepubliek en
in België hoeven gehandicapten in
het bezit van een gehandicapten-
kaart geen parkeergeld te belalen
op een invalide-parkeerplaats, ter
wijl er in Nederland gewoon een
parkeermeter staat. 'Geen winst en geen

verlies bij Pinkpop'

Voorlopige hafans organisator Jan Smeets:

De politie is overigens niet opge
treden tegen hasjverkopers. Ad-
judant Herman Vermeer: „Ons
doel was de openbare orde te
handhaven. We missen de mid
delen om tegen dit soort zaken
op te treden. Bovendien ging het
om hasj en met om harddrugs.

Rabobank-affaire kreeg nog een staartje

Fikse boetes geëist
Wegens belastingfraude

twee uur waren bijna alle festi-
valgangers op weg naar huis. Er
waren geen opstoppingen ol' fi-
les. Wel werden in het Pinkpop
weekeinde in totaal drie auto's
en vier motoren gestolen. In 25
auto's werd al dan niet met suc-
ces ingebroken. Maareen politie-
woordvoerder het gisteren weten
dat hel aantal inbraken en dief-
stallen meevalt gezien het feit
dat er rond de 18.(100 auto's rond
de Dia!' en Renbaan geparkeerd
stonden.

waarde van 20.000 DM en waarvan
vaststond dat S. ze medio 1980 had
aangekocht op 11 november van dat
jaar naar Zwtserland werden ge-
transfereerd.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF De organisatie
van het Pinkpopfestival heeft dit
jaar geen winst gemaakt maar
ook geen verlies geleden. Pink-
pop baas Jan Smeets ziet terug
op een geslaagd festival, al vindt
hij dat de organisatie een half
miljoen gulden achter de hand
zou moeten hebben om eventue
Ie tegenslagen op te vangen.

Met name de produktie en het
programma kosten veel geld.
Heel voorzichtig denkt Smeets
er aan om volgend jaar een of
twee groepen mmder naar Band-
graafte halen. Dit jaarzijn aan de
dagkassa slechts een kleine 3000
kaarten verkocht. In de laatse
week kochten de lestivalhezoe-
kers nog tienduizend kaarten.
Jan Smeets krijgt er grijze haren
van. Want een en ander betekent
dat. de organisatie tot op de laat
ste dag in spanning blijft ofer ge
noeg mensen een ticket zullen
kopen

Als je daartegen optreedt, roept
dat weerstanden op en dan ver-
stoor je juist de openbare orde.
Zolang de handel in hasj geen
extreme vormen aanneemt laten
we de handclaartjes met rust.
Het blijft voor ons natuurlijk wel
een doorn in hel oog".

De politie kreeg niet een klacht
van omwonenden over geluids-
overlast.

Rustig
De nacht na het Pinkpopfestival
is volgens de Landgraafse politie
ook ruslig verlopen. Binnen

Drie jongelui uit Etten-Leur kre-
gen onderdak op het politiebu
reau omdat zij de (georganiseer
de) busreis gemist hadden Een
van de vaders kwam in de loop
van de nacht de jongens ophalen.

geen Nederlander een juiste belas-
tingopgave doet en dat de tarieven
in Nederland erg hoog zijn.
Officier Van den Hark kon zich die
argumenten wel voorstellen, maar
wees erop dat juist vanwege de be
lastingfraudes de tarieven in Neder
land hoger zijn dan eigenlijk nodig
is. A. M heeft ondertussen de ach-
terstallige belastingen over de 'ver-
dwenen' gelden betaald.

r

Van onze verslaggever

182?MüNn Voorwaardelijke
fesn en,sstraffen en boetes van
85oon leve,'jk 50.000 gulden en" Kulden eiste gisteren de

'hondse officier van justitie mr]A. m .-TnJiark teSen de 63-jarige

' Jü|'ige n Koermo,ld en de bijna 50-
-ÏWerd. s uit Montfoort. Beiden| v erVa" beschuldigd in het.

'ijke iVan de jaren tachtig aanzien-
JSerlanTf agen "legaal' naar Zwit-

üvei d lf hebben gesluisd en daar-
inkorri°f aioP volgende.jaren geen
te heKi en" en vermogensbelasting
die m. en betaald. A. M. heeft op

i 60 00n de belastingen voor zonvJ" ..Kulden benadeeld en P.S"°r bijna een ton.I b .
' k die gisteren voor de Roer-
i ü'tvwe rechtbank diende was eenI fftund van (l(' zogeheten 'Hoer

*erde !*ab(>bank-affaire'. Onlangs

" Acteur e bank, de voormalige di
J lot bo»«en het ex hoofd beleggingen
i DetroUu S veioordeeld wegens hun

Van Ff Mheid bij het wegsluizen
fc<ar 1/ n naar Zwitserland. Een; (| 'i' Zn

de vele tientallen mensen
5 nal'^deRoermondse Rabo gel
1 den h Zwitserland brachten kon-

haai d °_?r Justitie worden achter" Z twee verdachten van gis-n horen daarbij.

AM (in tk?,nde ln tegenstelling tot
iJ , alle toonaarden geld naarofnct vnd te h°bben gestuurd.

V(-'el tHH Van den Hark nam daarom
Vn H

<)m de schuld van S. aan te
Akzo oki'j wees er°P dat een Partij-oongatles met een nominale

Postbus
Op dezelfde datum opende S. een
Postbus bij de Rabobank en dat
moest iedereen doen die gebruik
maakte van de 'Zwitserland route'
van de Rabo. Bovendien werden die
dag andere aandelen met een waar-
de van ruim 300.000 gulden naar
Zwitserland getransfereerd. Voor
de officier stond vast dat die partij
ook van S. was. Hij concludeerde
dal uil getuigenverklaringen en uit
de letters Sij. de beginletters van de
naam van de verdachte, die op het
aankoopformulier van een deel van
die partij waren teruggevonden.

Hoger

S. ontkende niet de Akzo-aandelen
te hebben gehad, maar kon zich er
niets van herinneren. Waarom hij de
postbus bij de bank had geopend
kon hij ook niet meer verklaren,
maar wel wist hij zeker dat hij geen
cent richting Zwitserland had doen
verdwijnen

A. M. erkende wel dat hij zon twee
ton van het geld dat hij en zijn
vrouw in de loop der jaren bijelkaar
had gespaard illegaal naar Zwitser-
land had doorgesluisd. Als argu-
ment had hij tijdens een verhoor
van de FIOD aangevoerd, dat bijna

De twee verdedigers hamerden op
dezelfde thema's: De lange tijd die
is verstreken sinds de feiten (begin
jaren tachtig) zijn begaan. Daar-
naast wezen de advocaten Van Bo-
ven en Van Eynthoven op de rechts-
ongelijkheid van de twee processen
van gisteren. Van de vele tientallen
mensen die via de Rabobank geld
wegsluisden zijn er slechts een paar
gedagvaard. Verder vonden ze de
geëiste boetes in geen verhouding
staan met de straffen die zijn opge-
legd tegen de eerdere verdachten in
de Rabobank-afaire.

Gebruikelijk is dat de belasting bij
fraudes een boete oplegt van 100
procent. Omdat de zaak voor de
rechter is gekomen, mag de belas-
tingdienst echter geen boetes opleg
gen. Vandaar dat de officier naast
een gevangenisstraf van zeven we-
ken voorwaardelijk (proeftijd twee
jaar) een ongeveer even hoge boete
eiste als de belastingdienst zou heb-
ben gedaan. 50.000 gulden.

Verjaard

Voor P.S had de officier minder cle-
mentie: 3 maanden voorwaardelijk
en 85.000 gulden boete.

Pepijn wil
sympathie
van raad
Van onze verslaggever

ECHT Tijdens een werkonderbre-
king van vier tot vijf uur gistermid-
dag heeft het actiecomité van de
verplegers van de Pepijnklinieken
in Echt besloten een brief naar de
gemeenteraad van Echt te sturen.
„In die brief wordt alsnog om een
sympathiebetuiging van de ge-
meente Echt gevraagd voor de vijf
procent looneis van de verplegers.
Daarnaast wordt Echt gevraagd an-
dere gemeenten m de regio tot een-
zelfde steunbetuiging over te ha-
len", laat actieleider Jan van Veghel
weten.

De harde ordeverstoring met dezelf-
de eis tijdens de vorige raadsverga-
dering leverde de verplegers niets
op. „In de vergadering gisteren heb-
ben we de actiebereidheid gepolst.
Op periodieke inzinkingen na. is die
niet verzwakt. Wij vragen de ge-
meente Echt om zich niet te ver-
schuilen achter het argument dat
hel het om landelijke politiek gaat.
Het gaat zeker ook om plaatselijke
politiek. De manier waarop en de
sfeer waarin gewerkt wordt, is wel
degelijk een zaak die de gemeente
aangaat."
Bij afwijzing van het verzoek zullen
binnen veertien dagen onder meer
in Echt harde acties volgen die het
openbaar leven treffen.

Vrouw wilde uit
raam springen

MAASTRICHT Een 26-jange
vrouw met psychische problemen
heeft gistermiddag bijna twee uur
lang gedreigd uit een raam van de
eerste etage van het Maastrichtse
gerechtsgebouw te springen. Op
een gegeven moment, toen haar
aandacht werd afgeleid door de be-
drijvigheid van de gealarmeerde
brandweer, van het crisisteam van
Vijverdal en DGD-artsen, wisten
politiemensen haar naar binnen te
trekken.
De vrouw liep tegen half driehet ge-
bouw van de rechtbank binnen, ver-
volgens naar de verdieping en ging
daar m het geopende raam staan.
Voorlichter Bert Peters, die toeval-
lig m het gebouw aanwezig was
heeft al die tijd met haar gesproken,
terwijl zij op een hoogte van vijfme-
ter gevaarlijk heen en weer balan-
ceerde. De brandweer had uit voor-
zorg een vangnet gespannen. De
vrouw is overgebracht naar Welter-
hof in Heerlen.

Slramproy
begint met
milieubox

STRAMPROY In een deel van de
gemeente Stramproy wordt binnen-
kort gestart met oen proef met de
zogenaamde milieuboxen. Het gaat
om ongeveer 125 woningen in de
driehoek Beeleweg-Veldstraat-Ber-
gerothweg. Deze kunststofcontai-
ner voor het veilig verzamelen van
chemisch afval wordt aan alle huis-
houdens in het proefgebied gratis
ter beschikking gesteld. Per kwar-
taal wordt dit huisvuil dan opge-
haald

(ADVERTENTIE)■ Limburgs Symphonie Orkest
in driedelige Beethoven-Cyclus

I
Eerste concert: ________________
Vioolconcert in D JÉU BÉSIaSymfonie nr. 6 „Pastorale" JÊ ÊÊk
Dirigent: Salvador Mas Conde jfl WL
Soliste: Zhou Qian, viool WnM ük
De komende drie weken zal het Limburgs jH
Symphonie Orkest in een cyclus van drie Wk
concerten uitvoeringen geven van een achttal lr r*> mr A
onvergankelijkewerken van de klassieke
grootmeesterLudwig van Beethoven. _ t ~»^k_f______.

jÊfo. IHOKM 40___ _____
De concerten worden gegeven in 'f_\ |pk
Venlo (do. 18mei, 25 mei en 1 juni), Bk -<mmo _f_\Heerlen (vt. 19 mei, 26 mei en 2 juni) en B^___Maastricht (za. 20mei, 27 mei en 3 juni).
Aanvang is steeds om 20.00 uur. Van vaste P^P' P^^Hj
plaatsen bent u verzekerd als u een abonnement Bw
neemt, maar natuurlijk zijn er ook losse kaarten BjJJ»
verkrijgbaar. Nadere inlichtingen aan de kassa's _________________
van de theaters.
i..|- iriiiii. . mmmmtm— in " i 'SS

■ I (C/^^V Ven,° De Maaspoort tel. (077)-517000

IL \\(L_7 Heerlen Stadsschouwburg tel. (045)-716607
Maastricht Staargebouw tel. (043)293828

Bisdom opent 'Levenslijn'
Een run de projecten in kader van evangelisatie
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Willem I-plaquette

Prijs voor
Intercai

van onze redactie economie
{jEERLEN - Het Geleense bedrijf
rt_e^. ca' wordt onderscheiden met«Koning Willem I-plaquette. In-
jcai wordt door deKoning Willem
WlH' 'ng een 'uitstekend voor-
Kes 1

genoemd van een zien suc_

K_
vol ontwikkelende jonge onder-m'ng. De voorzitter van de stich-

llan^' de President van de Neder-
Bank dr W.F. Duisenberg,

"tenri e e toekennmg gisteren be-

Limburgs dagblad provincie
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I J^^^^^^^ , etc automatisering.

Leverancier van: , i i
Altos multl-usersystemen. 1 'Tandon en
microcomputers B__!!^___s_j^_^^^l'^___i'?^_^«?Vl^^^^^_____W^W?ff^^__!
Mannesman en Facit printers Bf^''^*T'^^^T,^'*'^n'*^^''nfT,l___TTT^___l

Limburgs Dagblad
ff 9-DAAGSE BUSREIS )M

NAAR
VALSUGANA

Italië
24 juni t/m 2 juli

U reist per luxe touringcar (Schmitz) via Ulm, waar u
overnacht zowel op heen als terugreis, naar de Italiaanse
Dolomieten Daar verblijft u in het prima hotel Tounsmo
Alle kamers voorzien van douche/toilet. Er is een
(buiten-)zwembad en de maaltijden zijn voortreffelijk.

’
Inclusief:

RfiS _ - overnachting op heen- en
" terugreis

P-P- verzorging op basis van
Toeslag 1-persoons halfpension

kamer ’ 125,-.
reis- en

Op vertoon van de annuleringsverzekering
Vriendenpas ’ 25, - - diverse excursies,

extra korting! o.a Gardameer
n_________________________________________| - afscheidsdiner in Nederland
Opstapplaatsen
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren

L l\ en de VVV Vaals ondel aanbetaling van ’ 100- pr;

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vnenden 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.

—-■■■-------------_____________——-_-_-—--_■--—____—_■____■______■_-_-_-■--________________■

I Het goede nieuwsvan deHema
gaat van mondtot mond.

1 I II I I 1 ______ mmMVsmMua-9»* *j|| j§ J| § || I 2!NI . 1 p«?*? P
TAW£NS£iNG£RS || ! | Éjggg "fti Tlf*Tfi^*^f «*É|j^iiiÜ '"',,'lfljifiÉ I
__■ > ï____s?l fi ____L____r «Brv__^__. _B «■____,__EV_____T____j__i^_l 8

Tandenborstelsvoor 'ZZZLZZZxZZZZ^*---. f « ° « " " *É|:

Tandenborstel voor f -. t ____
volwassenen. Zacht, JHmedium of hard "I OC ' wlwlwlll

X,^"J 2in 1 Tandenstoker ~.>■■>. « o n » v t * z o * s . tt e

125HOUTEN Kleefpasta. 50 ml O7RI ïandensïokbis Onze veelgeprezen Everctean collectie is vernieuwd!
| Everclean I Met de grootste zorg en deskundigheid hebben wij een ..liaêigigPM" complete serie mondverzorgingsartikelensamengesteld. % "= .j

En natuurlijk is Everclean zeervoordeliggeprijsd.Everclean, ,+kiiWW(i.., mjEaSÉiÉII § het vertrouwde merk voor uw totale mondverzorging. Everclean M
eanll

Houten tandenstokers | Everclean Blue Gel met ;" "
4x25 stuks A 'JC | fluoride en mineralen Ék

k~"Mt "«(l. 1 -1,,-,»-»-—Büa^jasuiliailHSljfliflSB ff 1P f H * ' Ir***^ . : I _»§S«^» l : ;:*sf !*:f W. :» . t^'-^.

* "-'■■■'■"■'"■ : &*» _UI"J■,"' : J|B|p J MBilbfm j _|__ jj ï ■ V.; 1 ; f f fiy t. |
ElMM*<%H>>«k__l f PVI ___^_W_l mi ____ ■ ü ; Everclean Junior , : 1 L ,L" jf< |"|T^r"^*11 Pn . O |"i II O I 1! i met verlaagd fluor- :| lg£*

-* ________*_s» Ü _________! _.___ : idegehalte 17R |*s**33*< 1

___a_l_r ____________ __** :Sl o ____________ _______ liMltfMiliißl'ifiiflllfii'fiiMWt|sïi :|> ___Bfe ° #H& Ü-I? ___^_W _HW I' vmwmiwimm.CP ; < fr# §< W o mm l
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
ti|d om uit hun woor-
den te komen Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetie beter be-
grijpen Doen we dat^

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bi| zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(icfl stoltcranrs

oven r/c tijd.

Publicatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SDffi
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HEERLEN - Gedeputeerde Staten
van Limburg hebben geen bezwaar
tegen de oprichting van een open-
bare LOM-school en een openbare
MLK-school in Heerlen. GS stellen
Provinciale Staten dan ook voor de
beide scholen op te nemen in het
scholenplan voor de periode 1990-
-1993.

GS akkoord
met nieuwe
LOM/LMK-

school

Slotoffensief in Kerkrade tegen een ongewenste weg

Boze kinderen 'verkopen' SW-26
PvdA-fractie
tegen, b en w
voor SW-26

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers voor devolgende
activiteiten:

word niet goed van de politiek
die het zogenaamd voor kinde-
ren opneemt. Ze staan op debres
voor de speelgelegenheid zeggen
ze, en doen de zaak af met een
klimrek".

Boeken rondbrengen
Een organisatie voor revalidatie in
Hoensbroek is op zoek naar vrijwil-
ligers voor het rondbrengen van
boeken naar mensen die zelf niet
naar de bibiliotheek kunnen. Ver-
der dient deadministratie bijgehou-
den te worden en assistentie verle-
nen bij het maken van de boekkeu-
ze. Belangrijk is dat men interesse
heeft in boeken en met mensen kan
omgaan. (1629)Tunnelbak

Kortom, aan kinderen valt zoals
altydvoor de politiek niks te ver-
dienen. Terwijl de geplande
noord-zuid-route in de optiek
van Kierkels juist de jeugd du-
peert.

Tienerwerk
Buurtwerk in Heerlen vraagt vrij-
willigers die het tienerwerk willen
begeleiden. Het is bedoeld voor jon-
geren van veertien en vijftien jaar.
De activiteiten zoals droppings,
sport, creativiteit en disco vinden
plaats op woensdagavond. (1570)

'kopen' voor 26 piek - kinderen
betalen het tiende deel - en met
de opbrengst wordt een nieuwe
weide voor het paard Ramona
gekocht. Bij aanschaf van tien
kavels of meer wordt een Ameri-
kaanse eik beloofd.
Op 23 mei maken de kinderen en
ouders van de Chevremont-
school, Ursulaschool en Blijde
Boodschap vanaf halfvier een le-
vende protestketting van de
Kloosterbosstraat tot aan de
speeltuin Berenbos, afstand on-
geveer 600 meter. Ze zingen on-
der andere: 'Gemeenteraad word
kampioen, denkaan ons niet aan
de poen!'. De ludiekheid ten top:
na afloop broodje autoweg, met
als beleg: hagelslag en kokos-
strepen.

Vredesweek
Een vredesorganisatie in Heerlen
vraagt vrijwilligers voor verschil-
lende taken zoals het bemannen van
stands, het mede organiseren van
de vredesweek en het onderhouden
van contacten met kerken en ge-
meenten. De werktijden zijn afhan-
kelijk van de taken. (1497)

Bestuursleden
Een badmintonclub in Heerlen
vraagt vrijwilligers voor haar be-
stuur. Deze mensen moeten, naast
het meedenken over het beleid, ook
interesse hebben in het mede orga-
niseren van toernooien en het bege-
leiden van de competitie. (1462)

" Onderwijzer Wim Kierkels met kinderen en ouders in het
geweer tegen doortrekking van de SW 26 midden door Che-
vremont. Creatiefen ludiek. Foto: CHRISTAHALBESMA

Gastheer/Gastvrouw
Een ontmoetingsruimte voor men-
sen die door omstandigheden in een
isolement zijn geraakt, vraagt vrij-
willigers voor het ontvangen van
bezoekers met een drankje en een
praatje. Men draaitdrie ofvier dien-
sten per maand op zaterdag of zon-
dag. (1457)

„Verantwoordelijk wethouder
Coumans vroeg me waarom we
pas nu met actie komen. Nou, ik
vind bezwaarschriften erg for-
meel en deze actie is kort en
krachtig. Dat komt de duidelijk-
heid ten goede", meent Kierkels.
En hij voegt er licht grijnzend
aan toe dat Coumans zich overi-
gens beter kan bukken als hij
Rolduckerveld in komt...

Een dag later optocht naar de
Markt in het centrum met alle
handtekeningen aan waslijnen.
Daar is vanaf vijf uur toneel en
worden brieven voorgelezen. Om
half zes moeten burgemeester,
wethouders en raadsleden de
handtekeningen in ontvangst ne-
men. Dat is een half uur voor
aanvang van de beslissende
raadsvergadering.

Het verzet keert zich tegen het
voornemen de SW-26 die uit de
richting Landgraaf en Brunssum
komt door te trekken tot de
Nieuwstraat. Daarmee wordt de
route St. Pieterstraat - Zonstraat
- 0.L.V.-straat ontlast. Dat de si-
tuatie op deze wegen door woon-
wijken verre van ideaal is, wordt
door niemand ontkend. De be-
woners van het Rolduckerveld
vinden echter dat ze nu ingeslo-
ten raken tussen twee drukke
wegen in.
Het K3-gebouw was in vroeger
tijden actiecentrum van het be-
faamde Rode Blok in Chevre-
mont en Rolduckerveld en ook
in het Ontspanningscentrum
werd menigepolitiek getinte bij-
eenkomst op poten gezet. Anno
1989 staat het K3-gebouw er ver-
laten bij en doet het ontspan-
ningscentrum met name zrjn
naam eer aan. Reden voor onder-
wijzer Wim Kierkels om zijn Blij-
de Boo.dschap-school tot actie-
centrum uit te roepen.
Een stap die bij enige bestude-
ring de nodige logica bevat. Het
Rolduckerveld, waar de school
zich bevindt is een zogenaamde
achterstandswijk. In het kader
van een Schoolvoorrangsproject
van de overheid moeten ouders
en kinderen samen allerlei pro-
jecten aanpakken om zo het ni-
veau van de wijk op te krikken.

KERKRADE - Over precies een
week buigt de Kerkraadse ge-
meenteraad zich over de binnen-
gekomen bezwaarschriften te-
gen doortrekking van de SW-26.
Het cqllege heeft ze al afgewe-
zen, maar in het voorverkiezings-
jaar staan de raadsleden onder
stemmendruk. De bevolking in
de wijken Chevremont en Rol-
duckerveldis voor een groot deel
tegen denieuwe weg. Het slotof-
fensief wordt dan ook ingezet.

Van onze verslaggever

KERKRADE - Acht leden van
°e Kerkraadse PvdA-fractie zijnkgen doortrekking van de SW-
'jb- De beide wethouders van
«eze partij, Coumans en Her-mans, blijven het collegevoorstel

steunen. Ze zijn dus voorac nieuwe weg.

Oe nieuwe weg moet Bleyerhei-
j*e, de Holz en het centrum beter
bereikbaar maken. De SW-26eindigt nu abrupt voor Chevre-
mont en de auto's trijden danmassaal de St. Pieterstraat in.

J»et college hoopt met de door-dekking van de SW-26 het ver-
der in de St. Pieterstraat met
f% te verminderen.

PvdA-fractie stemde in april
vorig jaar Qok ai tegen het ont-Werp-bestemmingsplan, dat toenechter een meerderheid kreeg.

Ue argumenten van de PvdA te-
jfen doortrekking zijn: de enor-Pje ingreep in het woon- en
'eefklimaat in en rond de Past-
"Van der Heijdenstraat, aantas-"ng landschap bij Rolduc, nieu-we knelpunten voor fietsers en
hommers bij Rolduc, de kosten
.^ 3,5 miljoen voor de gemeen-
* te hoog.

Nieuw is het argument dat Her-
fogenrath een kruising met de
/"'euwstraat gaat verplaatsen,
waardoor de betreffende weg
*aat aansluiten op de SW-26. Degevolgen daarvan moeten eerst""aar eens onderzocht worden,v'ndt de PvdA.

""actie-voorzitter Bogman vindtat de provinciale en Europese
übsidie van 15 miljoenin elk ge-

»al behouden moet blijven voor
„Wordt de SW-26 niet

aoorgetrokken, dan moeten we."Voor pleiten dat geld bijvoor-
eeld te gebruiken voor wegen-

aanleg op industrieterrein Dent-Renbach".
,°igende week woensdag buigt,e gemeenteraad zich over deKwestie.

Tafeltje-dek-je
Heeft u één keer in de acht weken
tijd om maaltijden rond te brengen
bij bejaarden en hulpbehoevenden?
Dit zou dan drie keer in de week
moeten gebeuren van 11 tot 13 uur.
Hiervoor moet u wel kunnnen be-
schikken over een auto. (1260)

Een ding is zeker: de volwasse-
nen in Chevremont en Rolduc-
kerveld volgen het stemgedrag
van de raadsleden in deze zaak
met argusogen. En vooral dege-
nen die steeds gezegd hebben te-
gen te zijn, mogen zich, volgens
Kierkels, in de extra aandacht
verheugen. De voorstemmers
krijgen van het Rode Blok geen
blijde boodschap.

joos philippens

Nu zijn het de kinderen die de
straat op gaan. „En als hetgoed is
samen met hun ouders, die nor-
maal alles best vinden als Jantje
hen maar niet stoort bij het video
kijken", typeert Kierkels de si-
tuatie in dewijk. Nu moeten ze in
elk geval hun schriftelijke toe-
stemming geven voordat het
kind aan de protestacties tegen
de nieuwe weg mee mag doen.
Steun hebben de kinderen ook
wel nodig, vindt Kierkels: „Ik

Ludiek moeten de acties zijn. En
begrijpelijk voor boze kinderen,
luidt het. Inmiddels hebben de
leerlingen ruim 3000 handteke-
ningen verzameld. Volgende
fase: mensen kunnen symbo-
lisch 26 vierkante meter SW-26

Ludiek

Dus is deactiegroep Boze Kinde-
ren opgericht. Met als actiepun-
ten: de wei van het paard Ramo-
na dat door de kinderen van het
Rolduckerveld vertroeteld
wordt, ligt precies op de geplan-
deroute van de nieuwe weg, de
tunnelbak is lelijk en gevaarlijk,
de basisschool Chevremont
krijgt een oprit meteen naast het
schoolplein, zeventien Ameri-
kaanse eiken op dePast. van der
Heijdenstraat moeten verdwij-
nen en tenslotte de vraag: waar-
om maken jullie eigenlijk geen
tunnelbak in de St.Pieterstraat?

„Ouders waarschuwen hen nu
niet 'over de grote weg' te gaan.
Dat is de Zonstraat. De kinderen
trekken daarom massaal naar de
anderekant waar ze lekkerrustig
naar het Berenbos kunnen gaan
en nog verder in het groengebied
van Rolduc. En daar wordt hen
nu de pas afgesneden door een
grijze tunnelbak met vyf brug-
getjes er over heen. Ideaal om
met steentjes te gaan gooien en
om overal op te klimmen. Voort-
aan zitten ze ingesloten tussen
twee gevaarlijke wegen", voor-
zietKierkels.

deren in actie te krijgen", rede-
neert Kierkels. Hij wijst erop dat
de mensen van oudsher niet ge-
wend zijn om beslissingen 'van
bovenaf aan te vechten. „Ook te-
gen deze berusting strijden we",
zegt Kierkels, voor wie de actie
een tegenhanger is van de intel-
lectuele protesten van Léve Rol-
duc, dat hoogwaardigheidsbe-
kleders uit het hele land mobili-
seerde en dure advertentiepagi-
na's koopte.

Berusting
„Een weg die de wijk doorklieft,
roept genoeg weerstand op om
de mensen samen met hun kin-

Ondersteuning
Een organisatie voor het behartigen
van de belangen van arbeidsonge-
schikten vraagt een vrijwilligervoor
het ondersteunen bij problemen.
Ook, indien nodig, het voeren van
procedures. Dit op dinsdagmiddag.
Hiervoor graag iemand met erva-
ring in maatschappelijkwerk. (1757)

Gouden paar per persoon

Peuterspeelzaalwerk
Een peuterspeelzaal in Brunssum
vraagt dringend vrijwilligers voor
het meebegeleiden van de peuter-
groepen. Taken zijn: spelen met
peuters en het eventueel verzorgen
en verschonen. Het opruimen en
schoonhouden van de zaal en het
onderhouden van contacten met de
ouders. Dit voor twee of drie dagde-
len per week. (1724)

" Het gouden paar Jansen-Van Leeuwen

Heerlen wil graag beide openbare
scholen stichten, aangezien er be-
hoefte bestaat aan openbaar onder-
wijs op dit gebied. Heerlen zal een
centrumfunctie gaan vervullen voor
de plaatsen Landgraaf, Brunssum
en Heerlen. Daar is namelijk open-
baar lager onderwijs en de leerlin-
gen die op deze scholen niet goed
meekunnen en eigenlijk naar een
LOM of LMK-school zouden moe-
ten kunnen dan in eenzelfde soort
onderwijs terecht, namelijk het
openbare. Voor meer informatie

VrijwilligerscentraleHeerlen S 045-
-713971. Adres: Burgemeester van
Grunsvenplein 2. De centrale is op
werkdagen geopend van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 17 uur.

Waar de gecombineerde
LOM/MLK-school in Heerlen moet
komen te staan is nog niet bekend.

Maria van Leeuwen (73) is gebo-
ren in Brunssum. Ze werkte voor
haar huwelijk in een naai-atelier.

sum-Noord. Ook voerde hij 25
jaar lang het secretariaat van de
overkoepelende Diocesane
Bond. Zijn hobbies zijn tuinie-
ren, puzzelen en horloges repare-
ren.

Het echtpaar Johan en Maria
Jansen-vanLeeuwen uit de Roo-
seveltstraat 14a in Brunssum-
Noord is vandaag 50 jaar ge-
trouwd. Het gouden huwelijks-
feest wordt zaterdag gevierd met
om 15.00 uur een mis tot dank-
zegging. De receptie vindt van
18.30 tot 20.00 uur plaats in hotel
Kerkeveld.Afcent-dames gul

voor zusters en
amateurbandje

" Mevrouw Von Sandrart (tweede van links) tijdens de
overhandiging van de cheques aan de zusters uit Maas-
tricht en de band uitSittard. Foto: frans rade

Nuth

Wel is bekend dat met ingang van 1
augustus 1990 de school van start
moet gaan. GS hebben gehoord dat
de protestants-christelijke MLK-
school te Heerlen openbaar zou wil-
len worden, een combinatie van
scholen is hier eventueel mogelijk.

Johan Jansen (78) werkte bijna
25 jaar ondergronds op Staats-
mijn Hendrik. Hij is een van de
oprichters van de bejaardenso-
cieteit St. Gregorius en Bruns-

Ze is moeder van 4 kinderen en
oma van 7 kleinkinderen. Ze
houdt van puzzelen en hand-
werkt voor de hele familie.

27 mei vissen op de Noordzee. Voor
informatie: S 045-724587 of 212000.

aanmelden bij de Stichting Oude-
renwelzijn, Lindeplein sb, » 045-
-253433.

Van onze correspondent
BRUNSSUM - De zusters Augustinessen van Sint Monica uit Maas-
tricht en deSittardse harmonie 't Trumke en Tröötje ontvingen giste-
ren in de Officers Club van Afcent te Brunssum beide een cheque van6500 gulden. Geschonken door deLadies Club van het Navo-hoofd-
kwartier. Mevrouw Dorothée Von Sandrart, echtgenote van de op-
perbevelhebber deelde de giften uit. In totaal veertigduizend gulden.

'Hometeam'
paraat in

Onderbanken
fcïDERBANKEN - De bewo-

l/t s, van Bingelrade, Jabeek en
cc r*elbeek kunnen sinds kort
te» eroeP doen op een home-
Me^ da* ac^e^ *s mdc wijkver-
tyj?ll*» het maatschappelijk
kee en e gezinszorg. Twee
lij; r Per maand komt het team
cjje vkaar om de zorgverlening
g 0 ,leder afzonderlijk geeft, zo
stem m°gelijk op elkaar af te
rw 1men- Dit gebeurt uiteraard

1 Medeweten van de cliënten.

gen e mformatieis te verkrij-
ty V, bij: M. Spruit of
Wrniranck- ® 04492-1269 (wijk-
bePu glnS Bingelrade/Merkel-
25g^ en bij T. Otermans S 045-

-'ijk Voor het maatschappe-
ft, werk is beschikbaar
0 S 045-250250, drs.

ivt^erica voor de huisartsen

*K 2~1251 en drs- B- otten
te k .2-1565. De gezinszorg is
as^eiken onder nummer 045-

Schaesberg

" Het Ministerie van Landbouw en
Visserij heeft besloten om het ge-
bied Kathagerbeemden tot be-
schermd natuurmonument te be-
noemen. Vanavond om 20.00 uur is
hierover een informatiebijeen-
komst in gemeenschapshuis 't
Pomphuuske te Vaesrade.

Heerlen
" De CDA-fractie houdt vanavond
om 20.00 uur een openbaar fractie-
beraad in de Brikke-oave. Om 19.00
uur vindt het spreekuur plaats.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 \

Uitslag foto-
speurtocht LD

HEERLEN - De fotospeurtocht
die deze krant in samenwerking
met het VW heeft gehouden op
zondag 23 april j.l heeft de vol-
gende winnaars opgeleverd.
Route 5 km: 1. Pagnier Mattaar,
Hoensbroek, 2. mevrouw Hahn-
raets-Kohman, Heerlen,3. A.
Schellen, Oirsbeek.
10 km: 1. Schiffelers, Landgraaf,
2. Gubbels, Hoensbroek, 3. G.
Inglot, Heerlen.
15 km: 1. Van Kan, Eys, 2. fam.
Janssen, Voerendaal, 3. J.
Schneiders, Amstenrade.
20 km: geen goede oplossingen.
22,5 km: 1. Storms, Puth, 2. Vie-
vermans, Heerlen.
Binnenkortkrijgen alle prijswin-
naars bericht.

De ongeveer vijfhonderd aangesloten dames van de club, onder de
nieuwe leiding van lady Skingsley, hebben een even goede neus voor
public relations alsvoor het vergaren van forse geldbedragen die dan
vervolgens weggegeven worden aan een aantal goede doelen.En dat
volgens de verdeelsleutel dit jaar: eenderde Limburg, eenderdeGroot Bnttanië en hetzelfde deel voor België. Tijdens de liefdadig-
heidsavond van 14 april bereikte het bedrag een hoogte van byna
veertigduizend. Louter en alleen bij elkaar gebracht door de ladies.

" De Stichting 'Geven om te Le-
ven' houdt morgen, in samenwer-
king met de scholen Schattenberg
en St. Jozefeen fietstocht van 15 ki-
lometer door de Anselvaleien Strijt-
hagen. Deelname kost f 2,50. Men
vertrekt om 14.00 uur bij de kerk
aan de Veldstraat.

" De WD-fractie houdt morgen
om 20.00 uur de openbare fractie-
vergadering in café Bronsheim,
Kerkstraat 5.

Schinveld
Hoensbroek

" In de speel-o-theek Toy-Toy te
Heerlerbaan wordt vanavond en
volgende week maandag om 20.00
uur een vouwavond gehouden van
het Orgami Aktiviteitencentrum
Heerlen. Deelname kost f 5,- en
men dientzelfvoor papier te zorgen.
Op zaterdag 27 mei van 13.30 tot
18.00 uur en op zondag 28 mei van
11.00 tot 17.00 uur vindt in de speel-
o-theek een orgami-expositie plaats.
Entree vrije gave.

De zusters uit Maastricht werden vorig jaar ook al bedacht door de
Accent-dames. Dat ze nu weer aan de beurt waren was te 'danken' aandè pech die ze hadden met een lekkend dak voor het daklozenop-
vangcentrum in Maastricht. „Ze weten dat we het nodig hebben", ver-
klaarde zuster Van Bakel gedecideerd. De band uit Sittard werd dit
jaar uitverkoren voor een donatie omdat de muzikanten zich geheel
belangeloos inzetten voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. . 0 Voor revalidanten en oud-revali-

danten van de Lucas-Stichting
wordt op 8 juni de jaarlijkse
sport/doedag gehouden. Wie eraan
wil deelnemen kan bellen naar Bios
111 Sportcentrum, S 045-329429.

" De Gymnastiekvereniging Olym-
pia houdt op zondag 18 juni een re-
creatief volleybaltoernooi in het
Burg. Adamssportpark aan de Ma-
riabergstraat. Menkan tot 20 mei in-
schrijven. Voor informatie: J. Wij-
nands, S 045-259971.

" Speeltuin De Breukberg is in de
toekomst op schooldagen geopend
van 15.30 tot 18.30 uur.

Lezing geologie
Zuid-Limburg

SIMPELVELD - De heer Felder zal
voor de leden van de Heemkunde
vereniging De Bongard op dinsdag
23 mei een lezing houden over het
onderwerp 'De geologiosche ge-
schiedenis van Zuid-Limburg'. De
avond begint om 20 uur in zaal Bac-
kus aan de Irmstraat.

" De Stichting Vrouwen en Medi-
cijngebruik kan nog enkele vrou-
wen in haar groepplaatsen. Voor in-
formatie: Ans van het CAD, S 045-
-425704 of 463592.

Brunssum" In het gebouw van het COC, Ho-
nigmanstraat 2, wordt vanavond om
20.30 uur de film 'Le jupon rouge,
vertoond. Vrijdag om 21.00 uur
dstaat 'Prick up your ears' op het
programma. De entree is voor niet-
leden f 5,- en voor leden f 4,-.

Dezelfde heemkundevereniging
houdtvan 9 tot 11 junieen schoolfo-
to-expositie met als thema 'va grif-
fel tot ballpoint. Om ook in de toe-
komst dergelijke exposities moge-
lijk te maken vraagt de vereniging
ooknog andere schoolfoto's.

sen J^LVELD -De Wijnstraat tus-
Veld er.t

ln de gemeente Simpel-
renda n bachst>erg (gemeente Voe-

Wordt opgeknapt. Met de
lieer jamneden is een Dedrag van
(ïl °eiH twee miljoen gulden ge-
rent ol' Jaren probeert de ge-
?evaa l"umpelveld iets aan de vri J
°chti ' verkeerssituatieop deze

W^a "Se en smalle weg te doen,
eeQ Jr 1 derijbaan ook nog eens in

rder. armliJke staat verkeert. Al
neeft de gemeenteraad kre-

Wijnstraat
wordt

aangepast

king gesteld. Nu is het zover dateen
reconstructie a,an de orde komt in
de Simpelveldse gemeenteraad. In-
clusief verplaatsen van lichtmasten
en verleggen van leidingen kosten
de werkzaamheden meer dan twee
miljoen gulden. De gemeente zal
zelf 1.950.000 gulden ter beschik-
king stellen. GS hebben zich al ak-
koord verklaard. Nu de gemeente-
raad van Simpelveld nog, die don-
derdag 25 mei in vergadering bijeen
komt.

dieten voor een plan voor het op-
knappen van de weg ter beschik- 0 De Zeeduivels gaan op zaterdag

"De Stichting Ouderenwelzijn
houdt in jui een cyclus van drie
voorlichtingsavonden over demen-
tie. De bijeenkomsten vinden op 7,
14 en 21 juni van 19.30 tot 21.30 uur
plaats in de Mozartzaal van de Brik-
ke-oave. Deelnemers kunnen zich

" De duivenmelkers kunnen mor-
gen vanaf 19.00 uur terecht in het
verenigingslokaal van de PDV De
Huiszoekers voor een inenting te-
gen paramycxo.

Bocholtz

baan vrij

Woensdag 17 mei 1989 " 17
oostelijke mijnstreek

Openbaar vervoer
Een landelijke werkgroep voor het
verbeteren en betaalbaar maken
van het openbaar vervoer zoekt me-
dewerkers voor het onderzoeken
van mogelijkheden het openbaar
vervoer te verbeteren en het lob-
byen met de ideeën; het protesteren
tegen verslechteringen door middel
van acties; het bemannen van
stands tijdens manifestaties en het
geven van informatie en het geven
van informatie en het onderhouden
van contacten met overheid en pers.
(1714)

Limburgs dagblad

klein journaal
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Van onze handbalmedewerker
BEEK - Guus Cantelberg uit Geleen wordt in
het Nederlands Handbal Verbond de nieuwe
bondscoach van de herenploeg. Het betrefl
een driejarige verbintenis.

Hij volgt als zodanig Ton van Linder op, die
alleen nog het damesteam onder zijn hoede
heeft. Guus Cantelberg blijft als trainer
/coach verbonden aan Kwantum Blauw-Wit.

Guus Cantelberg wilde gisteravond na afloop
van het duel tussen Blauw-Wit en Leipzig
geen commentaar geven op de ontwikkelin-
gen. Overigens won het team uit Beek met
16 15 van de Oostduitsers. Ruststand 10-9.
Keeper Jacques Josten was in dit treffen de
gelijke van zijn Duitse collega Beter Hof-
mann. Voorafgaand aan dit duel speelde
Bevo ook tegen Leipzig. De kersverse eredi-
visieploeg uit Helden/Beringe verloor na een
5-12 ruststand met 11-23.

Vanavond speelt Blauw Wit om 18.00 uur in
sporthal De Haamen (Beek) opnieuw tegen
Leipzig.

Don Haag op
drempel van

eredivisie
SCHIEDAM - FC Den Haag voet-
balt volgend seizoen vrijwel zeker
in de eredivisie. De door Co
Adriaanse getramde club won dins-
dag de achterstallige wedstrijd bij
SVV (0-1) en verkleinde het verschil
met koploper Vitesse tot een punt.
Cor Lems maakte voor 5000 toe-
schouwers m Schiedam na 73 minu-
ten het (hielpunt uit een strafschop.
Den Haag vergrootte de voorsprong
op di' concurrenten voor directe
promotie. Excelsior en NEC. tot
twee respectievelijk drie punten.
Bovendien zijn de doelcijfers van
Den Haag aanmerkelijk beter. Na
een jaar afwezigheid in de hoogste
klasse kan zondag de eredivisie be-
reikt worden, als Heracles op be-
zoek komt. Meevallertje voor Den
Haag: Kolkert Velten, met 24 tref-
fers topscorer van de eerste divisie,
duet niet mee m het Zuiderpark.
Velten voetbalt met op zondag.

Liverpool
leidt

LIVERPOOL Twee speeldagen
voor het einde van Britse voet-
balcompetitie heeft Liverpool de
leiding genomen. De landskam-
pioen versloeg dinsdagavond op
eigen veld Queens Park Rangers
met 2-0. Door de zege nam Liver-
pool een punt voorsprong op Arse-
nal. Beide clubs ontmoeten elkaar
nog op Anfield Road in Liverpool.
Zaterdag speelt Liverpool op Wem-
bley in Londen m de finale om de
FA-cup tegen stadgenoot Everton.
De stand aan kop: Liverpool 36-73;
Arsenal 36 72; Nottingham Forest
37-64; Norwich 37 61; Derby 38-58.

" In de Bundesliga werd gisteren
een wedstrijd gespeeld: VFL Bo-
chum-Bayer Leverkusen 2-4. Bij
rust was de stand 0-3.

" In Nederland vinden de Vereni-
ging van Contract Spelers (VVCS)
en de Centrale Spolersraa'd (CSR)
het absurd dat tijdens de komende
algemene vergadering van de
KNVB het demissionaire bestuur
achter de tafel zit. Voorzitter Van
Seggelen van de CSR pleitte er tij-
den.-- de jaarvergadering van VVCS
en CSR zelfs voor, de bijeenkomst
van maandag uit te stellen. Dat
voorstel werd afgewezen. Wel keur-
de de CSR de agenda van de KNVB-'
vergadering al Het is niet goed dat
het oude bestuur praal over belang-
rijke zaken die de toekomst betref-
fen, vindt de raad.

" Barry Hughes verlaat Beerschot;
De trainer is een jaar in dienst ge-
weest bij de Belgische eerste klas-
ser. die zich dit weekeinde met
moeite handhaafde m de hoogste af-
deling. De partijen verklaarden in
goede harmonie uiteen te gaan. Zo-
als wij gisteren al meldden behoort
Haarlem tol de gegadigden als nieu-
we werkgever van Hughes.

door huub paulissen
KFRKRADK - .John van Loen heeft eergisteren vrijwel zeker
zijn laatste competitiewedstrijd voor Roda JL' gespeeld. De lan
ge spits, die als gevolg van zijn rode kaarl tegen MVV in het
laatste duel tegen Feyenoord ontbreekt, heelt een vorstelijke
aanbieding van Sochaux op zak. De Franse nummer drie is be-
reid diep in de buidel te tasten om de international los te weken
hij Roda JC. Naar verluidt heeft Sochaux reeds 1,9 miljoen gul
den geboden voor Van Loen, die vorig jaar voor een miljoen
van Utrecht naar Kerkrade verhuisde.

# Joh n ran
Loen: „Ik
zou de
koffers
al kunnen
pakken."

Van onze Icnmsmedowerker:HKKNBOSCH Torn Nijssen
I liet kunnen deelnemen aan de

' 'iluir^se tenniskampioenschap
tv'1 'ii 1 lerkenbosch. De provinciale
d^'stiïjd (17 23 juli) vindt plaats in

1 V/'."''*' lK'n<)('l'> waarin het Neder
v ('steam de beslissende wedstrijd: de Daviscup-promotie naar de

°ldgroep tegen Indonesië moet
j£fc|en in Rest.

'iet LX wordt wel deelgenomen
1 Eric Wilborts. Hij staat !)4ste

de Audi-ranglijst. Nijssen is op
Wereldranglijst in de afgelopen
k iets gezakt. Hij bezet de 105dePats. Ook in het herendubbel slaat

"" 'ets lager dan voorheen: 48ste.
'n de districtscompetitie voor ge-

heugde teams is Potec uit Poster-
hr

, °P de goede weg om de titel te
s °longeren. Na de 4 1 zege op Ro-

hecft Potec vier punten voor-
"ig op de tegenstander van aan
"de zaterdag Bom. Bij de senio-.r j'' boven de dertig jaar voert Hel-

r.'" na de 3 2 zegt- op Venlo de
hWijst aan.'Jde heren krijgt leiderObbicht na
u J 0 zege op (lirsbeek concurrent
r.( '(ls uit Heel op bezoek. In de
I '^Petitie voor heren boven dertigr jLU|' voert Dentgenbach uit Kerkra-

ria de ,r) i winst op Maasbree de
Sh. 'I|sl aan m('' vu Punten voor-
V,;',"l^ op Gagel uit Wanssum en
(" "p de Poelder uit Belfeld. Deze
ZZ*L' laatstgenoemden ontmoetenr^ ü;n- in Wanssum terwijl de Kerk
(J^naren de nummer vier Stem op
j^oek krijgen.
st. flc dislricts ieugdcompetitiel^an SLTC 1 na de 4 1 zege bij Ven-eh Blerick na de nipte 3 2 winst
p|. Rapid op de gedeelde eerstej"ats. Zij ontmoeten elkaar zater-
dSin Sittard.

Hongaarse hond
beloontcluhs

jjyËIiAPEST De Hongaarse voet
*0a Dt'!°ord vanaf volgend sei
(j |-* n de beste clubs met een geldbe
](jS; De kampioen van het seizoen

°t> a " krijgt een miljoen forinten
ijjSj' rekening bijgeschreven, ruim
vai?"" Kulden. Nummer twee ont-
(j nKt bijna 25.000 gulden, nummer
ri,'^ Zon 16.000. De bond kwam tij-
tW een' vergadering meer veran-
het l'n "vereen. Zo wordt voor
b,, .j^rst gecontroleerd op het geU|k van doping.

Prima start Nijssen
Jimmy Connors na veertien jaar lerng in Home

„Wij hebben Sochaux een salarisin-
dicatie gegeven en de club daarna
doorverwezen naar Roda JC. Pas als
de clubs het eens worden pralen wij
verder met Sochaux. maar gezien
de honoraria in Frankrijk denk ik
niet dat dal een struikelblok vormt.
Als VVCS waken wij ervoor dat spe-
lers lekker worden gemaakt met
vette salarissen en een fraaie omge
ving Mocht een transfer niet door
gaan dan zit de huidige werkgever
opgescheept met een gefrustreerde
speler en daar is niemand bij ge-
baal ", aldus Jansen.

Volgens VVCS man Rob Jansen,
zaakwaarnemer van John van Loen.
is hel wachten op een akkoord tus-
sen Roda en Sochaux voordal zijn
discipel met de Fransen rond de ta-
fel gaat zitten.

Van Loen, die in Kerkrade mei lic
paald zijn gelukkigste seizoen door
maakt, ziet een avontuur in Frank
rijk helemaal zitten. „Ik denk dat ik
de koffers vast ga pakken", grapt hij
om serieus te vervolgen: „Ik kan ei
rijk worden en bovendien speel ik
daar toch nog Europees voetbal hel
geen wij met Roda helaas hebben
verspeeld. De belangstelling van
Sochaux (het LD berichtte hierover
reeds op I mei, red.) is erg concreet.
Maar voorlopigwacht ik rustig af. Ik
ben in mijn Utrecht-lijd al naar zo
veel verschillende clubs vertrokken
en dan kwam er op hel laatste mo-
ment toch nog een kink in de ka
bel.'

van leeftijd. (2(1) en prijskaartje
(Feyenoord betaalde RKC vorig jaar
negen toni maken dal de interesse
van Roda is verstapt

Theo dr Rooy:'Tramp Tour maakte indruk opmij'

New York in plaats
van deKeuteberg

door wiel verheesen
SPAUBEEK Vijftig kilometer
geneutraliseerd door New Vork
en een afsluitende tijdrit waar
van het parcours gedeeltelijk
dooi- de sloppenwijken van Al-
lantic City voert. I lel is weer eens
wal anders dan gedender op kas-
seien of zwoegen op de Keutc-
berg. hoc je hel ook bekijkt. „De
Trümp Tour heeft indruk op mij
gemaakt", zegt Theo de Rooy.
„Het evenement zal gegaran-
deerd een vaste plaats op de ka
lender krijgen."

Thuis in Spaubeek kijkt de ren
ner uit de Panasonicploeg vol-
daan terug op de clappekoers in
de Verenigd*' Staten ..In ieder
geval", aldus De Rooy, ..hebben'
de Amerikanen met de/e wed
strijd de mondialisering van de
beroepswielersport weer eens
onderstreept. Ik vind dal een
goeie zaak. De monumenten van
het cyclisme vind je weliswaar in
een paar Westeuropese landen,
maar voor de uitstraling van ons
beroep is het toch belangrijk, dat
er ook elders in de wereld steeds
meer startgelegenheid komt."

De wedstrijd werd gefinancierd
door de Amerikaanse zakenman
Donald Trump. wiens vermogen
vele miljoenen dollars bedraagt.
Voor hem was het dan ook
slechts een handomdraai om hel
evenement op poten Ie krijgen.
..Wij gingen van start met bon
derd veert ien man", zegt Theo de
Rooy. „Profs en amateurs. Alle-
maal onderverdeeld in ploegen
van zes. Mijn teamgenoten wa-
ren Teun van Vliet, Henk Lub
herding. Ene Vanderaerden,
Guy Nulens en de Australiër Pei
per. Ook PDM was met een for-
matie present, net als onder an
dere de Colombianen van Posto
bon en de Amerikaanse leams,
Seven Eleven voorop. Voorts
eens Hink gezelschap amateurs."
Gemakkelijk hebben de renners
uit de oude en nieuwe wereld het
gedurende de Trump Tour met
gehad. De route was niet altijd
uitgestippeld op brede wegen.
„Vergeet het", aldus De Rooy.
„Ik had niet gedacht, dat men
ons in Amerika, waar toch ruim
te genoeg is, net als vaak m Euro-
pa gebeurt over binnenweg-

0 Theo de Rooi/:
„Hel was beslist geen show."

getjes stuurt Bovendien was het
constant klimmen en dalen. Nee,
van de show, die veel evenemen-
ten aan de andere kant van de
Oceaan kenmerken hebben wij
mets gemerkt. Het was, uitge-
zonderd in de laatste dagen toen
er een paar etappes in de vorm
van een criterium werden verre-
den, een heuse rittenkoers."

Uitgezonderd de slottijdril,
waarin Vanderaerden op een ge
geven moment van de goeie rou-
te was afgedwaald hetgeen hem
kostbare seconden kostte, waren
er geen incidenten. De Wegen
waren over het algemeen prima
afgesloten voor de renners en
over belangstelling was evenmin
te klagen.
„Het prijzengeld mocht er ook
zijn", benadrukt De Rooy. „Vind
je het gek met een multimiljonair
als sponsor.' Toch moei men zich
ook niet blindstaren op het be-
drag van honderdduizend dollar,
dat de Noor Lauritzen met zijn
eindoverwinning verdiende. De
daaropvolgende prijzen (de
tweede voor Lubberding, de der-
de voor Vanderaerden. red.) gin-
gen in fors tempo omlaag. Etap-
pewinst leverde tweeduizend
piek op. Niet veel anders dan el-
ders hel geval is. In totaliteit was
het desondanks best de moeite
waard. In alle opzichten."

Nederburgh
Naast Michel Boerebach (PSV) en
mogelijk Van Loen houdt Roda JC
ook rekening met hel verlies van
doelman Jan Nederburgh aan PSV.
Volgens Rob Jansen, die ook de za-
ken van Nederburgh behartigt, is.de
transfer van de goalie echter op los
se schroeven komen te slaan.
„PSV is sterk geïnteresseerd, maar
nul bereid de 300.000 gulden neer te
tellen die Roda JC volgens de con
Iractclausule voor Ncdorhurgh kan
vragen. Het kan dus goed zijn dat de
overgang daarop afketst."

Volgens Roda-manager Hens Coer
ver is Roda met bereid de prijs van
Nederburgh te laten zakken. „Van
ons hoeft hij niet weg. Ik heb met
PSV enkele gesprekken over Ne-
derburgh gevoerd, maar als men de
vraagprijs niet wil betalen, dan
ketst het maar af."

liet toernooi in Rome verloor
dinsdag twee geplaatste spelers.
Andres Goniez, vorige week nog
aanwezig op hel Edese lentefeest
van (hes Pluim, ging onderuit te
gen de Spanjaard Bruguera (0 2.
2 ii. 2 Ii). Ronald Agenor sloeg zo-
als gebruikelijk keihard, maar de
bal belandde vaker buiten dan
binnen de lijnen: (i-7, 6-3, 2-(i te
gen de JoegoslaafOresai.

ROME Torn Nijssen overleefde
de eerste ronde van de strijd om
de open Italiaanse- tennistitel in
Rome. Hij versloeg Nuno Mar-
gues, de nummer een van Portu
gal, in twee sets: 6-3,6-1. Mats Wi
lander, ondanks zijn matige
vorm eerste geplaatst in Rome,
verloor tegen de Argentijn Frana
de eerste set (0-7) en was daar-
over zo opgelucht, dat hij van de
weeromstuit goed begon te spe-
len (6-3, (i-2). Schultz.

Dubbelspel
In Rome moet die 10l vooral ko
men uit hel dubbelspel. Hij heeft
zich daarvoor ingeschreven met
de grootste, uitdijende lolbroek
uit het circus, de Roemeen Hie
Nastase, die tegenwoordig zijn
stapeltje dollars meepikt in het
veteranencircuit. In het enkel
spel maakt Connors zich geen il
lusies. „De vorm is er nog niet.
Dat bleek wel m Hamburg."
In de Hanzestad werd de Ameri-
kaan in de kwartfinales radicaal
van het gruis geveegd door de
hard slaande Westduitser Steeb.
Daarvoor werd hij in Monte ('al-
lo in de eerste ronde uitgescha-
keld door de Italiaan Cane en m
München door de Argentijn Jai-
te. In Rome had hij dinsdag m de
openingsronde geen kind aan de
Franse qualifierPioline. Na krap
zestig minuten stond hij onder
de douche (6 4, (i-2).

geus in Europa en speel waar ik
kan, voor de lol."

Jimmy Connors (36) is na veer-
tien jaar terug op de Foro Ital ivo
in Rome. Hij ziet in hel 807.500
dollar toernooi een ideale voor-
bereiding voor Roland Garros.
Connors pakt de zaken dit jaar
anders aan. „Ik heb er niet ec'hl
spijt van, maar de laatste jaren
heb ik me nooit echt serieus
voorbereid op Roland Garros.
Daarvoor moet je drie. vier, vijf
weken in Europa op gravel spe-
len" De Californier doet dat dit
laar wel. „Louter voor mijn ple-
zier. Ik heb een vil Ii) gehuurd er

Brendu Schuil/, is in de eerste
ronde van de strijd om de open
Westduitse titel voor vrouwen
uitgeschakeld. Het talent uit
Heemstede verloor in West Lei
li]ii in drie sets van Jo Anno
Faull uil Australië: 7-6, (i-7, 4 (i.
De als eerste geplaatste Stell'i
(haf verloor in de tweede ronde
negen games van Tine Schoner
Larsen uit Denemarken. De
Wt-stduit.se won de partij met 7-5.
(i-4. In West Berlijn valt 000.000
gulden te verdelen.

Versterking
Met de miljoenen van Boerebach en
eventueel Van Loenen Nederburgh
gaat Roda JC zich danig versterken.
Dal de Kerkradenaren ernstig reke-
ning houden met liet vertrek van
Van Loen blijkt uit het feil dal men
op zoek'is naar een spits van kaliber.
De onderhandelingen over de felbe-
geerde Hans Gillhaus lijken afge-
ketst, nadat PSV manager Ploegs-
ma te verstaan heeft gegeven dat
Gillhaus in Eindhoven blijft. Ook
Feyenoorder Marcel Brands. kandi
daat-opvolger van Boerebach. komt
niet naar Kerkrade Do combinatie

Van onze sportredactie
MILAAN Frank Rijkaard heeft
de geruchten over een vertrek
naar PSV met klem tegengespro
ken. De middenvelder van AC
Milan voor wie de landskam-
pioen vele miljoenen over heeft
zei gisteren: ~Ik wil hier mijn
contract dat nog twee jaar door-
loop! uitdienen. Het is onzin dat
ik bereid zou zijn om naar PSV te
gaan als ik daar hetzelfde zou
kunnen verdienen als hier. Ik
heb al gehoord dat me bij PSV

een plaats op het middenveld
zou worden gegarandeerd. Flau-
wekul allemaal. Ik heb met nie-
mand van de club gesproken."Woensdag 17 mei 1989 " 19

Topper moet
LK missen

Franse club legt 1,9 miljoen op tafel voor Roda JC'er

Onlangs, rond de Europa Cup
duels met Real Madrid verklaar
de Rijkaard nog 'alle mogelijkhe
den vooi hel komend seizoen al;

Rijkaard ontkent
contact met PSV

'open' te beschouwen.
Ruud Gullit is gistermiddag te-
ruggekeerd in Milaan waai' hij
zich bij de selectie van AC Milan
heeft gevoegd om aan de mid-
dagtraining deel te nemen. Za-
terdag verdween hij plotseling in
gezelschap van de Nederlandse
fysiotherapeut Ted Troost uit Mi
lanello, Milan's Irainingscen
trum. om zich in diens praktijk in
Rotterdam te laten behandelen
aan zijn geblesseerde rechter
knie.

Sochaux wil Van Loen

" Dubbelrol voor Guus Cantelberg: trainer/coach van Kwantum Blauw-Wit én Oranjt

t ADVERTENTIE)

Cantelberg bondscoach
Werk bij Kwantum Blauw- Wit wordt voortgezet

Limburgs Dagblad
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/mals euro-vlees tegenS
uitgebeende prijsjes!
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GRILLWORST RUNDERHART HAMBURGERS GEVULDE ROLLADE
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ÏËSj
Lees het boekje dathet

Koningin Wilhelmina Fonds
deze week in heelNederland
verspreidt

't Is nuttig, 't Is nodig.

GEEF
Uw gift isnodig om de

taaie strijd tegen kanker voort
tezetten. Veel isbereiktMaar
de weg is nog lang. Daarom
doenwij een beroep op u.

Koningin WilhelminaFonds
voor deKankerbestrijding

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon: 640991.
Postgiro: 26000.

Bankrekening 7070.70007.

Illllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll

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,-
Eflectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd is voor
duurzame gebruiksgoederen
V hypotheken va. 6,9%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x

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

mcl rente theo- rentep mnd. retische mnd
looptijd

5000 100,- 69 mnd. 0,97
11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

*Mir''

HEERLEN. Promenade 12, (bij warenhuls Schunck). 045-711000
MAASTRICHT, Wijcker Brugstraat 52. (Wijck) 043-250663
VENLO, St. Jorisstraat6.077-10993
WEERT, Langestraat 31-39 (bij warenhuis Jacobs-Koppers),04950-21975

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! NeemI de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat

't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

i

Jetzt laßt DEIN TEPPICHFREUND ,
l^^^&C auch Blumen sprechen!

Tausende Geranien und Fuchsien t
c2^^^^^^2_) s

jeTopf nur " 3 yO DM £
Was wir mit Blumen können, das können wir auch mit TEPPICHBÖDEN! g l,
Jetzt 4 blühende Einheitspreise für TEPPICHBÖDEN, die früher mal £
ein vielfaches mehr kosteten!!! Mlttwoch-Freitag
■ïïSlSWffffiffm 90° -183°Uhr
■ètÉjailüayMlt___l___l__MyüM Samstag

Sensationellü I TRAUMHAFTM Das haut Jedem urn!!! 9.00 - 14.00 Uhr
t/__lAii»T_>n__iAkhX_l__n Hochwertige Feinschlingende Top Berber-veloursVelours Teppichböden Te„.^ "^ Teppichböden, aSSSSSTm.in vielen aktuellen Farben, «» %Polyamid, Woll-Aoyl-msdiung. Teppichbaden BeSlCntigiung
400 u. 500 cm breit. Q meliert und unempfindlich, Q die jedenentzücken VOn 14.00 - 18.00 Uhr <;,
bei ure nu. jem' <7-"DM sage und schreit» jern« nur W-" DM Zum Super-niedrichpreis m'nurl «|,- DM (keine Beratung, keln Verkauf)

Dein
Ohne Wortel 5000 nf eingetroffen! Vorratig 20.000m2 BERBER Super!!! TPHniPh-
TeDDIChbÖdPn TEPPICHBÖDENI ObSupergroBnoppe, Kuitttrasen, extrem strapazierfShige ICJJJJIVII hfc
'y ', j! _, obFeinschlinge,obVelours-Berbef,obloo% Markenware. 133,200 und400 cm breit, - . !?<fur üidenlokale, Buros Treppen reineSchu««lle,obWoll-Acryl-Mischung. in grön. beige u. braun sage und schreibe frGUnd ■usw., die mal ein vielfaches ob reine Synthetik alles in groSen Mengen """ -. 11 Mll\J 'a

mehr kosteten ._■ r% vorhanden und alles zum Traum-Einheitspreis *ohne Drain9e nur ''" DM der Gllte - der Starke ','
OhneWorte m'nur I O;*" DM von nur 18,- DM pro m' m1mitDrainge nur 14,- DM _MPHH_ mm^SS^tK^!SSmmlZ

Und jetzt der absolute Wahnsinn! £" jgaßtf^|
Teppichböden Rips, Velours-schlingen, II wahl DM ________RKBBISSSÉÏ
Da blüht die Börse je m? nur %^ IJ L/IVI MÉliÉiilißMliSïn_lFFliitr_P|t

\jf\^ 'WIE GEEFT DENKT AAN EEN ANDER' a|
W^Êk é^A H> Gehandicapten kunnen vaak meer Geef alsjeblieft gul aan de jaarlijkse «, j k\tf\ il A \IQ. a^o^^r feW dan velen denken. AVO-Nederland nationale collecte. Wie AVO-Nederland WêUt W flTvHwwW: \VY~ . . &<M ÉÊki kan hen daarbij helpen. steunt, geeft een ander soms dé kans vBn \$ f/M j| rae j NeOßnßna

rWk ~"j#B* van zijn of haar § £*".*".%**gm Tel. (033) 75 33 44 %
Koos Alberts:'Er ligt veel informatie klaar, o.a. hoe u leven. (4|fA 62500Ö Postbus 85°- .']

Z^^ ; v net als ik, begunstiger van AVO-Nederland kan worden/ \ VV W^^WWW j 3800 AW Amersfoort. |
_____—_______

f Driekleurig sweatshirt met print. Fantasie sweatshirt met print.
"%%*J 140-188v.a. 59,90 152-188v.a. 69,90**#%**’ Fancy bandplooibroek.- Streepbermuda
Sm« I 140-182 v.a. 69,90 140-182 v.a 65,-

-/ Naast de in deze advertentie afgebeelde . fißT__E____l___l____TI kleding van GET SMART - exclusief [~ *■■ ■ *■■■■■■■ ■
# ** I bij Schunck voor Zuid-Limburg - hebben k y '

f wij ook de kollekties van de volgendetopmerken voor juniors:^'
I POINTER - MEXX Junior - BARBARA FARBER- K'NEELTJE -f ESPRIT Junior - OVERDRESS - McGREGOR en KÖNIGSMÜHLE

daar winkel je voor je plezier !

' In,
_^'nuummm^mmmmmÊmammmmmm^Ê^mmm^m^^^M..^■ ii

I TEHERAN || I
I VERHUIZEN W I

I
■ Grandioze totale I■ LEEGVERKOOP II. I

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ I
nT?ra_<ii»it]»_.E___ L___________J__l I_E_Wï9_jl _______________B________________l-^B I________________«U_t__-liß^^B 240x170

_* __■ _____ zware mmmw240x170 CCI kwaliteit LYIH
vanaf UvUj~ vanaf "'Wj~

300x200
300x200 OCH kwaliteit COR
vanaf JwUj"" vanaf UvVlH |<

1 I 1 I
I

Alle maten voorradig

I TEHERAN tapijten b.v. I
1 Promenade 143, Heerlen

—— \m .
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOORZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

t~jSÜw_mmmmLuumWM/fSf\ WW!/// Veil'g Verkeer Nederland
Z ZWkmmUUmmmuMmfJ//

Stabiele voetenbank, waar u ook Bambino-box.Van gewoon , a // f Metalen pedaalemmermet ,«m«fnP DERADIO. =s:=====___^_ 'als zitelemen veel plezier aan «^^Ër^^-Ö kunststof ol in neonkleur.Met / // I streepdessin. Heelt een handige. ?X»iiYmilMKZ r^^r-Z-i'^^^^^S^beleeft. Model Jockey Club van -^^sc^f klemdeksel. /’ f lossekunststof bmnenemmer \\f f \Wf7f WmSsÊ^^jè\<i^s^ J
kun t H'itv i"' M^^^^TË AdviesPr'is 9-95 / V JLJ (inhoud maar liefst 12 liter] en een ¥\__\Mwf il' Tr^s^ jp^_^'--""^m\
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Oostduitsers
domineren

Vredeskoers De droom van Arie Haan

(ADVERTENTIE)

\/^Lrevenslijn
®4®°Ê§É(ffl§

ma t/m vrvan 14.00tot22.00uur
■■"eengesprekvan harttot hart.

Judoteams
verslagen

NIEUWGEIN - De beide Limburg-
se junioren judoteams die aan het
Nederlands teamkampioenschap
meededen waren weinig succesvol.

In reactie op het interview met mr
Boels van Fortuna Sittard, in het
Limburgs Dagblad van zaterdag 6
mei het volgende. Het creëren van
een miljoenenploeg in Sittard is
voor 99 procent zeker onmogelijk.
Het is wèl mogelijk daar een ambi-
tieus team te kweken, waarbij spe-
lers en bestuur volledig geconcen-
treerd dienen te zijn. Immers, de
winst van Fortuna op PSV, Ajax en
Feyenoord werd behaald door spel-
vreugde, inzet en concentratie. Voor
velen die Fortuna een warm hart
toedragen is het onbegrijpelijk wat
er intern allemaal gerotzooid wordt.
Het getuigt van weinig diplomatie
om bij eentweede plaats op de rang-
lijst de concentratie bij de spelers
weg te halen door Dynastie-praktij-
ken. Dat is niet goed te praten door
mr. Boels in het strafbankje te plaat-
sen.

En dan het wegblijven van het pu-
bliek. Kijk, Sittard is een stad met
temperament en het publiek wil
dan ook in De Baandert op de gras-
mat temperament zien. Gebeurt dat
niet, dan moet het bestuur ingrij-
pen, want dan voelt het publiekzich
bedrogen. Een afgerond beleid
heeft altijd een positieve invloed op
de prestaties, maar het Fortuna-be-
stuur is een schip met teveel kapi-
teins en als de sponsors zich dan
ook nog met het beleid gaan be-
moeien is het einde zoek. Ook de p.r
van Fortuna is heel slecht: er komt
te weinig positiefs naar buiten, het
publiek wordt niet bij de club be-
trokken. Ook: een voetballiefheb-
ber ziet liever dat zijn club met 1-0
verliest MET VEEL SPEKTAKEL
dan een gelijkspel met ANGST-
VALLIG VOETBAL. Spanning en
spektakel, daar wordt de hele week
over nagepraat, de enige manier om
mensen in het stadion te krijgen. En
het is echt niet moeilijk elke thuis-
wedstrijd 10.000 toeschouwers in
De Baandert te krijgen. Maar dan
moet een trainer niet vantevoren
zeggen: 'We spelen op 0-0....'

Linford was buiten het veld a-so-
ciaal, maar eenmaal binnen de lij-
nen zorgde hij wel voor spektakel
en sfeer op de tribunes. En Anton
Janssen was een van de weinige
echte voetballers die Fortuna de
laatste jaren in huis heeft gehad. En
ook hij werd verkocht.... Een ver-
koop is noodzakelijk als jejezelfvan
de verdrinkingsdood moet redden,
maar niet om er een koud buffet en
borrelnootjes voor bestuur en spon-
sors van te betalen.

ECHT HansrTanis

STUTTGART - Vijf keer stond Arie Haan als speler met
een Europa Cup in zijn handen. In zijn nog betrekkelijk
korte trainersloopbaan kan er vandaag een bijkomen. Als
Vfß Stuttgart er in het uitverkochte Neckarstadion de
twee weken geleden in Italië opgelopen achterstand te-
gen Napoli (1-2) weet goed te maken.

Haan hoopt dat zijn naar Inter ver-
trekkende spits Jürgen Klinsmann,
die er twee weken geleden in de
heksenketel van Napels niet bij
was, zich vanavond in de kleine
ruimte van zijn scherpste kant laat
zien. Verdedigend kan Haan geen
gebruik maken van Guido Buch-
wald. De verdediger kreeg in Na-
pels zijn tweede gelekaart.De 35-voudig international maakte

moeilijke weken door, met onge-
kend veel pech. Haan lag voortdu-
rend met arbiters in de clinch. Te-
gen Napoli beroofde de Griek Ger-
manakos de Westduitsers van een
betere uitgangspositie door in de
slotfase een handsbalvan Maradona
over het hoofd te zien, waardoor Na-
poli in Stuttgart een voorsprong van
een treffer mag verdedigen. Borus-
sia Dortmund hield de ploeg van
Haan afgelopen week uit de finale
van de bekerstrijd door ondermeer
een omstreden doelpunt van Mill.

De veertigjarige Nederlander be-
haalde binnen de lijnen met Ajax en
Anderlecht zijn grootste successen
alvorens zonder opleiding als trai-
ner aan de slag te gaan. Eerst bij FC
Antwerp, daarna Anderlecht (opge-
kleurd met twee landstitels) en nu
twee seizoenen bij de Stuttgartse
Bundesligaclub.

Mensenmassa
Ottavio Bianchi landde met meer
problemen op het vliegveld in Ech-
terdingen, waar een erlorme men-
senmassa op de been was om een
glimp van Diego Armando Marado-
na op te vangen. Het Argentijnse
propje werd angstvallig van de me-
nigte weggehouden. Bianchi kan in
ieder geval een beroep op hem
doen. Het enige dat de international
kwijt wilde voor zijn vertrek naar
het trainingskamp was: „Ik ben
honderd procent fit. Ik heb geen last
meer van de schouder- en rugbles-
sure".

Bianchi heeft de afgelopen weken
alle moeite gehad zijn keurkorps op
een lijn te houden. De hysterierond
het wel ofniet bijtekenen van Mara-
dona, de slechte conditie van Carne-
vale en de matige prestaties op het
veld, deden de kritiek op het func-
tioneren van de oefenmeester flink
toenemen.

j^SDEN- Oud-wereldkampioen
I we Raab heeft de achtste etappe in
i Vjedeskoers op zijn naam ge-

|V|cht. De rit voerde de karavaan. «sdag van Oost-Berlijn naar Dres-en over 197 kilometer. Door de aan
I |j^ r'tzege verbonden tijdvergoe-

/"U. nam Raab de leiderstrui over
j

n de Bulgaar Schumanow. Van
j Zes Nederlandse deelnemers aan:e etappekoers voor wielerama-
le ,s werd Van Moorsel met zijn
.tiende plaats de bestgeklasseer-., 'andgenoot. In het algemeen

staat Van Moorsel op de
■J^te plaats. Er zijn na ruim een
r^K nog 101 renners in koers.

■temeer, klassement: 1. Raab (DDR)K?>;4s; 2. Ludwig (DDR) 0.10; 3. Schuma-
■J~*B"lg) 0.12; 4. Peeters (B) 0.17; 5. Capel-
■W*T °-37; 6. Spruch (Polen) 0.40; 7 Furaur-■c?yr (Mongolaië) 0.42. 8. Saikov (Buig);
m^uvers (Ned); 10. Rich (W.Dld), beidenBL( Fumur-Otschyr. Verdere klassering
■Zanders: 24. Legrand op 1.00; 35. Ne-■E"?' zt; 64. Van Vlimmeren 1.30; 79. Van

■^"daal 2.11; 101 en laatste; Van Moor-

K^IESSEN - De driedaagse Om-
Ka! b3ll 't Molenheike in en rond■^Brabantse Diessen zal door een

jr?olrdegging verzwaard worden,

'an ?r°§ramma van de tweede dag
Nederlands belangrijkste wie-

voor vrouwen, de van
iVf, jtot-stad-wedstrijd over 91 km,
°fdt verlengd tot 101 km.

k-^f-RDEN - Adrie van der Poel won in
"air-i'nt et cr'teriumvan Woerden. De uit-
!, p;'- Adrievan derPoel 100km in 2.16.19;
j-wiers; 3. Veenstra; 4. Anderson; 5. Nij-

I |V "■ Cornelisse; 7. Van Loon; 8. Cordes;
a°Kay; io. Jagt, allen z.t.

Tlee|n*"tEL- Uitslag van een profkoers (61
Xmi' mers) in het Belgische Limburgse
J^onimel: 1.Roelandt 158km in 4.25.00; 2.
BQas* ' "*' Janssens; 4. Mann; 5. Cottenies.fcr- 2nn2£ Nederlanders: 9. Van den Ak-

' u- Harings; 26. Nevels; 30. Moorman.

- De Nederlandse
atweurK "mz van derSchouw won

'"«eurkoei.. in Soignies (Hene-
uwen). Na 140km verwees hij de

ft0
§en Gino Laureys en Arthur vannBen naar de ereplaatsen.

TE . SAINT-PAUL-TROIS-CHA-
Proi ~ JeannieLongo schreefde

6
J°ogin de Tour de la Drome, een

hfcterc^aagse koers voor vrouwen in
H zuiden van Frankrijk, op haar

Itiet 'De Francaise nad na 3-3 kil°"
jiervier seconden voorsprong op
iïr* eeuwige rivaal Maria CaninsItalië.

Straftraining

" Als speler
heeft Arie Haan
de glorievan de

Europa Cup
meegemaakt,
zoals (foto) in

1971 toen hij
met Ajax in het

Wembley-
stadion een 2-0

overwinning
behaalde op

Panathinaikos.
Sinds hij

trainer werd,
blijft het voor

Haan nog
wachten op een

Europese
bokaal.

Vanavond
misschien?

Winst kan het seizoen van Vfß
Stuttgart, vorig jaarnog als een van
de voornaamste titelkandidaten ge-
tipt, nog een beetje kleur geven. In
de competitie vecht Haan om een
plaats in het UEFA-cuptoernooi,
wat aanvankelijk geen al te zware
opgave leek maar gezien de resulta-
ten van de afgelopen maanden als-
nog schijnt te worden.

Krediet
De man in het zwarte pak kan bij de
Winschotenaar opweinig kredietre-
kenen. „We zijn de laatste tijd een
beetje teveel benadeeld door de
scheidsrechter. De Spanjaard San-
chez bezit hopelijk meer kwaliteit.
Hij is in ieder geval gewend aan
Zuideuropese taferelen. Dat is mis-
schien wel een voordeel", meende
Haan een dag voor de belangrijke
wedstrijd.

Een triomf in deeerste Europese fi-
nale van Napoli zal de storm weer
doen luwen. Bianchi stuurde zijn
spelers maandag, vlak voor het ver-
trek naar Stuttgart, weer hetveld op
voor een straftraining. Hij was niet
tevreden over de inzet van zijn pu-
pillen tegen AS Roma (1-1). De Ita-
lianen hebben uit voorzorg een
eigen kok en voedsel meegebracht.

Na de felle reacties uit de Bondsre-
publiek op de gebeurtenissenin Na-
pels wilden de Italianen geen enkel
risico lopen. Nadine Soons

jeugdkampioene

Gijs Verheijen te sterk bij jongens moest spelen, gaf hij in totaal
slechts 11 games af. De meeste te-
genstand had hij in de halve finales
van Bob Wiertz uit Heerlen. In de
leeftijdscategorie tot en met 16 jaar
maakten de beide eerst-geplaatsten
hun posities waar. Bij de meisjes
stak Anique Snijders uit Geleen
duidelijk boven de overige deel-
neemsters uit. Bij de jongens won
Pascal Savelkoul uit Maastricht met
6-2, 4-6 en 6-1 van Maarten van Wel-
sem uit Linne.

Vermoedelijke opstellingen:
Vfß Stuttgart: Immel, Schater, Allgöwer
Hartmann, Schröder, Katanec, Schmaler
Walter, Sigurvinsson, Klinsmann en Gaudi
no.
Napoli: Giuliani, Ferrara, Corradini, Ale
mao, Francini, Renica, Fusi, De Napoli, Ma
radona, Careca en Carnevale.

Uefacupstrijd
rechtstreeks
op televisie

HILVERSUM - De return-
wedstrijd tussen Stuttgart en
Napoli in de finale om de
üefacup wordt vanavond
rechtstreeks op Nederland 3
uitgezonden. De uitzending
vanuit Stuttgart begint om
19.55 uur.
Na deze wedstrijd is er een sa-
menvatting te zien van de
wedstrijd tussen Denemar-
ken en Griekenland in het ka-
der van de kwalificatie voor
het wereldkampioenschap
voetbal 1990.

Onderscheiding
trainer Baltus

vomkNSSUM _ TiJdens een sfeervol
&alt gala in Brunssum 'werd Wiel
ber > oefenmeester van Lange-
vang' uitgeroepen tot beste trainer
b de clubs uit deze gemeente.

Wo n ~eer' die ik deel met mijn
'ijk^'' aidus de trainer. „Uiteinde-
vop Roeten de spelers voor de uit-
0n jmBzorgen."
v orTerscheidingen waren er ook
t^r RKBSV (beste ploeg), De
ljc. üw (damesploeg), keeper Fro-
frros (Limburgia) en de spelers Vos'eebeek) en Winkens (RKBSV).

degradatieduel tussen
Maat en Heel"ien vindt zaterdag
'9 3n errein Limburgia. Aftrap
kj a uur. De winnaar blijft eersteSer; de verliezer degradeert.

en^. halve finale tussen lASON 1
°Qrn 1J -e *in e Limburgse beker-
de,. Petitie zal vrijdag 19 mei wor-
voet,ë espeeld op het veld van de
t_ar,Dalvereniging Walram, sport-
strj^,oost in Valkenburg. De wed-

ljQ begint om 19.00 uur.

" In
stM t

poule A van net Sittardse
c'übS cmo°' versl°eg afdelings-
GYoo stadbroek vierde klasser
Wk met 1-°- DVO won van Lim-
Wri oJrÜ" 1- In Poule B eindigde Sit-

in 1-1.ramma morgen (donderdag):
oVp| A> terrein GVCG, 19.00 uur:IV^-GVCG; DVO-Stadbroek.
"Jür IB' terrein Sanderbout, 19.30
Sitta^anderbout-SVM; Sittardia'Bo-

DEN HAAG - De twee winnaars van de
hoofdprijs in Lotto 19 van het Pinkster-
weekeinde ontvangen ieder een bedrag van
ruim 167.000 gulden bruto.
Lotto 19: eerste prijs. 2 winnaars f.
167.079,30; tweede prijs, 3 winnaars f.
50.000,-; derde prijs, »0 winnaars f. 1544,50;:
vierde prijs, 5001 winnaars f. 27,70; vijfde
prijs 72.569 keer f. 5,00
Toto 19: eerste prijs, 1 winnaar f. 18.542,30;
tweede prijs, 48 winnaars f. 257,50; derde
prijs, 527 winnaars f. 58.60.
Toto-gelijk: eerste prijs, geen winnaar;
tweede prijs, 2 winnaars f. 125,80; derde
prijs, 14 winnaars f. 89,80; vierde prijs, 294
winnaars f. 6,80.

" DEN HAAG - Sportverenigin-
gen komen hun financiële ver-
plichtingen in meerderheid nauw-
gezet na. Mede daardoor is het ka-
pitaal van de in 1980 opgerichte
Stichting Waarborgfonds Sport
(SWS) in de loop der jaren aange-
groeid van tien tot ruim vijftien
miljoen gulden. De laatste twee
jaaris sprake van enige stagnatie in
de kapitaalgroei, maar dat is voor
de Nederlandse Sportfederatie
(NSF) en Stichting Nationale
Sporttotalisator geen reden ge-
weest een jaarlijkse bijdrage in de
exploitatiekosten te verlenen.

" MAASMECHELEN - De leden
van het Limburgs Motorsportteam
waren succesvol in het Pinkster-
weekeinde. Ralf Maka uit Bruns-
sum won een tweedaagse trialwed-
strijd (250cc) in het Belgische
Maasmechelen. Roy Steve de la
Roy uit Heerlen eindigde als elfde
tijdens een tweedaagse crosswed-
strijd in de klasse SOcc in Valkens-
waard.

" VENLO - Niet Math Pollen,
maar hardloper Lalau won de hal-
ve marathon in Venlo. Zijn tijd:
1.09.05.

„Het voorstel van Groningen is
onacceptabel voor Eijkelkamp",
aldus Maaskant. „Het heeft geen
zin verder te praten. Het verschil
is te groot."

GRONINGEN - De onderhande-
lingen tussen FC Groningen en
René Eijkelkamp over verlen-
ging van het contract van de aan-
valler zijn alsnog vastgelopen.
Maandag verklaarde Eijkelkamp
nog te willen bijtekenen, mits er
een clausule met een gelimiteerd
transferbedrag in zijn verbinte-
nis kwam. Zijn zaakwaarnemer
Bob Maaskant onderhandelde
dinsdag met Martin Koeman,
manager van FC Groningen.

Drie treffers
van Uitman

De consequentie is, volgens
Maaskant, dat Eijkelkamp naar
het buitenland vertrekt. „Ik hoef
buiten de landsgrenzen niet te
zoeken naar een club, er hebben
zich een aantal kandidaten aan-
gemeld. Een daarvan is zeer con-
creet". De transfersom voor een
buitenlandse club ligt onder het
miljoen, nationaal kost Eijkel-
kamp ruim twee miljoen.

V^STRICHT - Door drie treffers
team a Uitman heeft het tweede
Wi nn Van MVV een verdiende over-
al v^ë behaald op het reserve-elf-
33stg Wlllem IL Het werd 3-1. In de
0-1 x-^nuut scoorde Mark jaspers

1 er» BR*de Pauze, in de 71ste, 74ste
r°os ai minuut- trof Uitman de

scheidsrechter fungeerde1 «er Linden.

reserve divisie c
V2-Willemll2 M»yv,

£SV 2 24 16 5 337 58-25S,*C 2 24 16 4 4 36 47-17
_> UerniTo 23 13 7 333 48-27t^ajOo 24 13 3 829 35-31rn<lhoven o 22 12 2 826 44-32S S7en2 24 9 5 10 23 37-50.?K(_2 ard2 23 8 6 922 33-34JSb._* u-, 24 9 4 11 22 38-39

j JjVVöoseh2 24 8 5 112141-45
Wnionrt o 24 9 2 13 20 44-57kcn°ndSp. 2 24 7 3 14 17 38-55
nÖC 2 24 7 215 16 42-19
j, 24 2 220 6 21-65
C£ran>n.a:

r»oa e
Jcda

2
g

Na^ 1
2
9-30uur

radona's eerste dochter, Dalma
Nerea. De sterspeler hoorde het
nieuws in de Bondsrepubliek.

is dan Sochaux, de ploeg waarbij
oud-Spartaan Klijryan ooit tot
Frans voetballer van het jaar
werd uitgeroepen.

agenda

Kampioenen
" VENLO - De driekampioenen
van de reserve-divisies betaald
voetbal spelen aanstaande zater-
dag in stadion De Koel in Venlo
een halve competitie om het al-
gehele kampioenschap van Ne-
derland. Deze teams zijn Ajax,
Vitesse en VW. De wedstrijden-
reeks begint om 13.00 uur.

se international Nobby Stiles
werd ontslagen. Dat gebeurde bij
West Bromwich Albion waar hij
als jeugdcoach werkte.

ranglijst. Ook de vroegere Engel

" ROTTERDAM - Theo van
Duivenbode heeft zich terugge-
trokken uit het stichtingsbestuur
van Feyenoord. De Amsterdam-
mer heeft in een aangetekende
brief aan de voorzitter van de be-
heerstichting, mr. Carlo de
Swart, en de waarnemend voor-
zitter van het stichtingsbestuur,
drs. Martin Groenendijk, meege-
deeld dat hij zijn goede naam
niet wenst te laten bezoedelen
door beschuldigingen via dag-
bladen. Van Duivenbode voelt
zich aangesproken door uitlatin-
genvan directeurHansKraay af-
gelopen woensdag in De Tele-
graaf. Daarin wordt gesugge-
reerd dat bestuursleden van
Feyenoord het nieuws over de
mogelijke komst van Rinus Mi-
chels bewust hebben laten uit-
lekken. In dat artikel zegt Kraay
'het uiterst zielig te vinden dat
sommige bestuursleden zich
groter voordoen dan zij zijn.'

Van Duivenbode

DONDERDAG
Geleen, 19.00 uur, sportcomplex Lin-
denheuvel, huldigingswedstrijd
LHBMC - Fortuna Sittard i.v.m. kam-
pioenschap in de vierde klasse D

ZATERDAG
Tegelen, 16.00 uur. sporthal Gulick,
start halvemarathon. 16.15uur achtkilo-
meterloop.

" DORDRECHT - Op 15 of 16
juli zal DS'79 een benefiet-wed-
strijd spelen voor oud-internatio-
nal Jan Klijnjan, die ruim een
half jaar geleden door een her-
senbloedingwerd getroffen. Te-
genstander aan de Krommedijk

Benefiet

FC Groningen bereikte wel defi-
nitief overeenstemming met
PSV over de huur van Patrick
Lodewijks. De doelman, die dit
seizoen de geblesseerde Van
Breukelen enkele maanden ver-
ving, vertrekt voor de duur van
een jaar naar het Oosterpark. Hij
moet de plaats innemenvan rou-
tinier Tukker, die in de loop van
dit seizoenStorm verving. Storm
heeft te kennen gegeven weg te
willen bij Groningen. Papa Maradona

" BUENOS AIRES - Een dag
voor Napoli's finale om de
UEFA-beker tegen Vfß Stuttgart
is Diego Maradona voor de twee-
de keer vader geworden. Zijn
echtgenote Claudia Villafane be-
viel dinsdag in een ziekenhuis in
Buenos Aires van een dochter.
Twee jaar geleden baarde ze Ma-

Bekerfinale

" ROTTERDAM - De finale van
het toernooi om de KNVB-beker
wordt volgende week donderdag
in Rotterdam in het Spartakas-
teel gespeeld. PSV en FC Gro-
ningen, de beide finalisten, zijn
akkoord gegaan met het voorstel
hiertoe uit Zeist. De politie van
Rotterdam moet nog wel toe-
stemming geven.

Ontslag trainer
" SEVILLA - Cayetano Re, de
trainer van de Spaanse eerste-di-
visieclub Betis Sevilla, is op
staande voet onslagen. De Para-
guayaan volgde aan het begin
van dit seizoen Eusebio Rios op,
maar kon niet voorkomen dat
Betis op dit moment in degrada-
tiegevaar verkeerd. Het ontslag
van Re volgde op het teleurstel-
lende verlies in de thuiswed-
strijd tegen Atletico Madrid (0-1).
Door dit resultaat zakte de ploeg
naar de zeventiende plaats op de

FC Köln-Bayern

"KEULEN - In tegenstelling tot
eerdere berichten zal de topper
in de Bundesliga tussen FC Köln
en Bayern München niet op za-
terdag 27 mei, maar op donder-
dag 25 mei worden gespeeld. Het
stadion Müngersdorf is al enkele
weken uitverkocht.

Limburgs kampioen Nazareth werd
al in de eerste ronde verslagen en
kreeg zelfs geen herkansing. Judo-
clubReuver werd in de tweede ron-
de uitgeschakeld door Judo Ryu
Nijmegen. Nederlands teamkam-
pioen bij de junioren werd sport-
school Hoogvliet uit Rotterdam
voor Kennem Vu uit Utrecht.

(ADVERTENTIE)

mat/m vr van 14.00tot 22.00uur
...een gesprekvan harttot hart.

Uitslagen overige finales: jongens (14 jaar):
Ramon Lacroix (Beek) - Sjeng Schalken
(Kinrooy) 6-1, 7-6 (9-7). Meisjes (14 jaar): Sas-
kia Mulder (Kessel) - Lili Mostard (Beek)
3-6, 6-2, 6-2. Jongens (12 jaar): Alex Handel
(Venray) - Saidja Drentje (Oostrum) 6-2, 6-0.
Meisjes (12 jaar): Inge Smeets (Meerssen) -
Wendy Horsch (Landgraaf) 6-4, 6-4. Jongens
(10 jaar): Sebastiaan Neuhaus (Aken) -
Ralph v.d. Plasse (Weert) 6-1, 6-2. Meisjes
(10 jaar): Armemarie Doppen (Geleen) -Anke Carels (Landgraaf) 7-6, 6-1.

Van onze tennismedewerker
MAASTRICHT - De Limburgse
jeugdkampioenschappen op het
tennispark Jekerdal in Maastricht
hebben bij de meisjes tot en met 18
jaareen verrassende kampioene op-
geleverd. Niet de de favoriete Arlet-
te Lochtman uit Simpelveld, maar
Nadine Soons uit Nieuwstad kreeg
de eerste beker uit handen van de
nieuwe districtsvoorzitterRob Luy-

ten. De finale werd een spannende
aangelegenheid. In alle sets namen
de beide speelsters om beurten het
heft in handen. Met 7-6 (7-5), 5-7 en
6-3 hield Nadine Soons de thuisspe-
lende Arlette Lochtman van de titel
af.

Bij de jongens had de kampioen
Gijs Verheijen het heel wat gemak-
kelijker. In de vier partijen die hij

VA panorama \
lotto/toto'Voorstel FC Groningen volstrekt onacceptabel'

Eijkelkamp toch weg
" Maradona (links) heeft
gezinsuitbreiding gekre-
gen, maar voordat hij
naar vrouw en kinderen in
Buenos Aires kan moet hij
vanavond nog in de twee-
de Uefacupfinale aan de
slag tegen Vfß Stuttgart.

Fortuna Sittard

sport kort

Woensdag 17 mei 1989 "21

in gesprekNapoli sta-in-de-weg bij eerste Europacup als trainer
sportlimbiirgs dagblad
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Rodeo trainingspak. Yessica streepjasje. |fa Yessica streep- :;g§|g| Ecco streep- Canda-T-shirt. Voile zonnejurk. Clock House stretch 9_P__i
Kreuknylon, Katoen. S-M-L 9m9 rok. Katoen. i^Mp1 blouse. Katoen. M-L jkmWm Polyester/katoen. S-M-L AmW* Gebloemd viscose/katoen. __PA___ singlet. Eén maat. 99*
gevoerd. 38-44 QAB Yessica broderie- «#|_ S-M-L _t_W— MêSF* Ecoostreep- Candabroek. ja. 38-44 9*Wm Clock House stretch o%_% m2-delig: 07« bloesje. Katoen. S-M-L A\tW% 3m¥9 MÈt broek. Katoen. M-L AmtW% Katoenen twill. 38-46 W« minirok. Eén maat. Am\W9

Canda streepshirt. a Angelo Litrico WAm Canda poloshirt. )Aa Avanti blouson. AA. Avanti-T-shirt.|Aß Angelo Litrico IA- Print-T-shirt. lA*Polyester/katoen. AVWm streepshirt. Katoen, i 1!! Polyester/katoen. 3*Wm Katoen. WWO Katoen. IV» kolbert. Katoen/linnen. lIVI Katoen. WW*
Canda pantalon. AO H Angelo Litrico gtg_\ m Canda pantalon, ga Avanti pantalon. dfcA___ Angelo Litrico fA- Short.Katoen.Diverse |A*Polyester/wol, met riem. #Q« broek. Katoen. 'uWWm Polyester/wol, met riem. 03F« Katoen, met riem. U?| broek. Katoen. 9Wm prints. MW9

T-shlrt met print. Ka- _% W&W® Kleurrijk T-shirt. Surfprint T-shirt. Honey bloes met broek Club Azur badpak. Club 15 bloes met broek set. %
toen.ll6-13410— 92-110 Wm BabyClub Katoen. 86-119 |_4L" Katoen. 140-158 A___ set. Katoen. 2-Delig: M__\ m 2-Delig. 164-176 34.- P%é_\_. Katoen. 2-Delig 152-182 M _% m t
SurfstiJl bermuda. broek. 116-134 16.- ■■#" 164-18210.- U» 164-176 57.- 140-158 *WWm 116-158 AWm 4V« 3
Katoen.ll6-13412.- |A____ Katoen. IA» Tricot legging. |^ H Boxershort.
86-110 IWe 62-86 IVe Katoen/Lycra. 86-134 ■_£" Katoen. 140-182 #"
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