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Gezondheidsraad
ongerust over
melkerskoorts

ziorhIECHT " De Gezondheidsraad maakt<-n ongerust over de verspreiding van
na" ziektekiem die bij mensen de zoge-
gpamde 'melkerskoorts' veroorzaakt. De
l raa dsgroep Immunisatie van de raad, e'laan de bewindslieden van volksge-

ndheid en landbouw een advies over«eze infectieziekte uitgebracht.

ooral veehouders kunnen er het slaoht-
ler van worden. De verschijnselen zijn

vermoeidheid en - als de ziekte door-
breekt flinke koorts, hoofd- en spierpijn
en misselijkheid. Ook kunnen geelzucht-

achtige symptomen optreden
In Nederland is melkerskoorts in 1981
voor het eerst gesignaleerd. Het aantal
ziektegevallen is sindsdien geleidelijk ge-
stegen tot 18 in 1987.

Het Centraal Diergeneeskundig Instituut
heeft onlangs vastgesteld dat in Friesland
één op de drie onderzochte melkkoeien
seropositief was. In Noord-Nederland is
het infectiepercentage zelfs 75.

Veertig gewonden bij treffen tussen militairen en burgers

Gevechten in Peking
Van onze correspondent

We ~ Studenten en militairen zijn vannacht in Peking op
ijh P atsen met elkaar slaags geraakt. Tenminste 40 mensen
n L &eWond. Het eerste incident speelde zich af bij Luiliqiao,
!en Zuidoostelvjke deel van de hoofdstad, toen 72 pantserwa-
ie sen 300 vrachtwagens op de barricaden inreden. Ze wer-
"aai °nrr>iddellijk door tientallen mensen aangevallen. Veertig
% gewond; de kolonne zocht een toevlucht in het dichtst-JHlnde militaire kamp.

I3ij Jijten nvi^"' 'n net /uden- doorbra-
:*or„ a"en eveneens de opge-
ÜtiP barricaden. De soldaten
ienpil de burgers te lijfmet bakste-
ïeb,. st°kken, maar maakten geen
Vape Van 'lun half-automatische

IIVo nrins '. Hoeveel mensen er ge-
■iet" ilm geraakt is niet bekend..tliSs IJn de eerste schermutselingen

en burgers sinds
lag .er Li Peng vorige week vrij-
lasf v.e n°odtoestand atkondigde op

r\n' naar nu is duidelijk gewor-, ' üeng Xiaoping.

Plan
(^tW,S ?'an was om bet leger in teybew''"' studenten- en arbeiders-
het i ln^ de kop in te drukken en
jSchp '^'''schap van de communisti-
''ber-1 'tIJ le herstellen en tevens de

>'eidin vleuScl van de partij, onder
'Schaal Vun Znao Zi -VanS. "'t te
(Hoont DcnS had, vóór hij de
Kofd Stan^ wilde invoeren, de

f "at) utn van verscheidene divisies
(Dolst vo,ksbevrijdingsleger ge-

, l «en het hem duidelijk was
KOr_i e o, ticieren van het 38e leger-
de„, n'et van plan waren om tegen
dje ludenten te vechten, riep Deng,
'tw^'.oiv.ittter is van de militaire
Ug,"|''ssie, de hulp in van de 23e,

Van e^en 's dat Deng en president
nar>gkun loyale legereenhe--6jt .^aar Peking hebben gehaald.

V°lk ekent dat onderdelen van het
vai) r? cvrÜdingsleger de bevelen
Sela ,nK naast zich neer hebbenegd.

Tegenstand
§eh.e,s°'daten die naar Peking zijn
Kr\ de nu<'dtoestand effectief
trig.rit 'n uitvoeren, hangt af van dee van tegenstand van het volk.

In de afgelopen drie dagen hebben
de inwoners van de hoofdstad kans
gezien om de troepen buiten de stad
te houden.

Kr is binnen de regering en de partij
groot verzet tegen de lijn van Deng.'
Op het eerste gezicht lijkt het erop
dat de aanhangers van Zhao Ziyang
de tegenaanval niet hebben ge-
opend. Het is waarschijnlijk dat de
supporters van Zhao en die van
Yaobang wiens dood op 15 april
leidde tot de massale demonstraties
hun krachten zullen bundelen voor
de tegenaanval.

9 Zie ook pagina 5

Hetweer
beu Vandaag wordt het weer
'cd i!^ door een hogedrukge-

«Of», "°ven Scandinavië. Dit
lte Sl Voor een matige oostelij-
liic. W|nd waarmee warme
il) * aangevoerd wordt, hier-
Ojji a' de middagtemperatuur
fctr, en tot circa 26 graden.
r'ra onweersstoring boven
''ik .J*4 beweegt in noorde-
trie * richting en kan de ko-
We es*? nacht voor een on-
tii e . "bui zorgen. Voor even-
he| e 'rdormatie betreffende
ben Weer in Limburg kunt u"en 06-91122346.

IC°D: «5.35 onder: 21.39
"^op; 00.16 onder: 06.48

!2*cEN:
Va p: °5-34 onder: 21.414nop: 01.02 onder: 07.58

Moskou stelt
ontmanteling

Warschaupact
en NAVO voor

MOSKOU De Sovjetunie heeft
gisteren geopperd om gelijktijdig
de .NAVO en het Warschaupact te
ontbinden.
Woordvoerder Gennady Gerasimov
van buitenlandse zaken verklaarde
op een persconferentie: „De staten
van het Warschaupact stellen ont-
manteling voor van beide bondge-
nootschappen op hetzelfde tijdstip,
te beginnen met de ontmanteling
van de eigen strijdkrachten."

Gerasimov kondigde aan dat de op-
roep vandaag in de Sovjet-pers zal
verschijnen.

Het is niet de eerste maal dat van
Oosteuropese zijde dit voorstel op
tafel is gelegd. Gerasimov komt
evenwel met het idee in een periode
waarin de NAVO hevig verdeeld is
over de betekenis van de hervor-
mingen in de Sovjetunie en de con-
sequenties daarvan.

Smogalarm
in Limburg
ingetrokken

MAASTRICHT - Toenemende
wind en vermindering van in
voorgaande dagen sterk toege-
nomen concentraties stikstofo-
xyde en ozon hebben gistermid-
dag om 17 uur geleid tot beëindi-
ging van de in Limburg geldende
waarschuwingsfase voor ver-
hoogde luchtverontreiniging.
Dit beperkt alarm was afgelopen
vrijdagmiddag ingegaan.

Baker
De Amerikaanse minister van bui-
tenlandse zaken James Baker heeft
gisteren aan de Israëlische regering
gevraagd officieel af te zien van an-
nexatie van de rest van de bezette
gebieden

„De tijd is gekomen voor Israël om
voor eens en altijd het irrealistische
idee van een Groot-Israël op te ge-
ven," zei~Arens op de jaarvergade-
ring van de Amerikaanse joodse
lobby in Washington. Hij drong er
ook op aan dat de scholen in de be-
zette gebieden weer worden ge-
opend. „Strek uw hand uit naar de
Palestijnen als buren die hun poli-
tieke rechten verdienen," zei Baker
die aan de Palestijnen vroeg het
PLO-handvest te veranderen en de
Israëliërs te overtuigen van de
vreedzame bedoelingen van de
PLO.

Vredig protest
van Belgische
mijnwerkers

Van onze correspondent
BRUSSEL - Enkele duizenden
mijnwerkers uit Belgisch Limburg
hebben gisteren in Brussel gede-
monstreerd tegen de plannen om de
laatste twee overgebleven steenko-
lenmijnen binnen enkele jaren te
sluiten. In tegenstelling tot de ver-
wachting werd het een uiterst kal-
me betoging.
Drie weken geleden nog liep een de-
monstratie van mijnwerkers voor
het hoofdkantoor van de Kempense
Steenkolenmijnen (KS) in Houtha-
len uit op een veldslag met de Rijks-
wacht, waarbij zelfs geschoten
werd. Gisteren hielden de ongeveer
2500 mijnwerkers het echter rustig.

Als de KS-directie en de Vlaamse
deelregering inderdaad besluiten
om de mijnen van Beringen en Zol-
der in 1992 te sluiten, dan wordt het
„oorlog, oorlog en nog eens oorlog",
zo zei actievoerder M. Dylst. Vrijdag
neemt de Vlaamse regering een be-
slissing over de toekomst van de
mijnen.
De ongeveer 6000 overgebleven Bel-
gische mijnwerkers voelen zich be-
drogen door de regering, die hen
drie jaar geleden nog beloofde dat
de mijnen in elk geval tot 1996 zou-
den openblijven. Maar daar gelooft
niemand meer in. De KS-directie
wil de mijnen uiterlijk in 1992 dicht-
gooien.
Het openhouden tot 1996, laat staan
tot 2000 zoals de mijnwerkers wil-
len, gaat minstens drie miljard gul-
den kosten. Weggegooid geld, zegt
de KS-directie, want de mijnen
moeten op den duur toch dicht. KS
wil het geld liever gebruiken om
nieuwe werkgelegenheid te schep-
pen in Limburg.

" Mijnwerkers zitten in Brussel op straat tijdens een ove-
rigens rustig verlopen demonstratie tegen de shdting
van de mijnen. Foto: WIDDERSHOVEN

VS-minisler uil dialoog Israël-Palestijnen

Nog geen EG-besluit
vredesplan Shamir

BRUSSEL/WASHINGTON De
EG-ministers van buitenlandse za-
ken hebben gisteren nog geen defi-
nitiefstandpunt ingenomen ofzij de
plannen van de Israëlische premier
Yitzhak Shamir voor verkiezingen
in de door Israël bezette gebieden
zullen steunen.

De voorzitter van de EG-minister-
raad, Francisco Fernandez Ordonez,
verklaarde dat het plan niet princi-
pieel kan worden afgewezen. Ordo-
nez verklaarde nogmaals dat de EG
meent dat Israël niet om de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie PLO
ais onderhandelingspartner kan bij
het zoeken naar een oplossing. In
Bonn werd op het ministerie van
buitenlandse zaken gezegd dat de
EG-staten er nog verder over willen
discussiëren.

De Israëlische minister van buiten-
landse zaken Moshe Arens verklaar-
de kort voor de vergadering van de
EG-ministers nog dat hij verwacht-

te dat de EG de Israëlische plannen
„onvoorwaardelijk" zou steunen.
In EG-kringen werd gehoord dat
Arens in vertrouwelijke gesprekken
met de ministers heeft gezegd dat
Israël bereid zou zijn te accepteren
dat bekende PLO-aanhangers dooi-
de Palestijnen zouden worden ge-
kozen om in de toekomst de onder-
handelingen over „autonomie" te
voeren. Eerder had Shamir tegen-
over Italiaanse journalisten ver-
klaard dat zij krachtens de Israëli-
sche wet zouden worden gearres-
teerd en opgesloten.
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Man schiet
echtgenote en
zichzelf dood

Van onze correspondentt

NEEROETEREN - Tijdens de mid-
dagpauzeop haar wok is de 30-jari-
ge J. C. uit Kinrooi door haar echt-
genootdoodgeschoten. De twee wa-
ren in een echtscheidingprocedure
verwikkeld.

De vrouw had 's middags bezoek
gekregen van haar man, de 32-jarige
G. J., die in Zonhoven woonde. Tij-
dens een kort gesprek aan de fa-
briekspoort, haalde de man plotse-
ling een long rifle te voorschijn en
schoot de vrouw neer. Daarna richt-
te hij het wapen op zichzelf. De man
was onmiddellijk dood. De vrouw
werd nog overgebracht naar het zie-
kenhuis. Zij overleed kort nadien.
Een kindje van vier blijft ouderloos
achter na dit familiedrama.

'Eerst geheim rapport terug'

KNP weigert
FNV toegang

GELEEN - De KNP in Maastricht
heeft een delegatie van het FNV-fe-
deratiebestuur gisteren niet toege-
laten voor een werkbezoek. De
KNP-directie weigerde de promi-
nente FNV-ers te ontvangen, omdat
de districtsbestuurder van de In-
dustriebond FNV Willem Eijdems
zeer tegen de zin van KNP in het be-
zit is gekomen van een geheim rap-
port en dat nog niet terug heeft ge-
geven.

Eijdems, de belangenbehartiger van
de FNV-leden die in Meerssen en
Maastricht bij KNP werken, is via
een lid van de ondernemingsraad in
het bezit gekomen van het KNP-
rapport. De papierfabrikant be-
schrijft in dat stuk de internationale
situatie in de papierhandel en de
toekomstplannen met het oog op de
Europese eenwording.

De advocaat van KNP heeft dis-
trictsbestuurder Eijdems tot twee-
maal toe gespommeerd het stuk te-
rug te sturen. De vakbondsman is
dat echter niet van plan, hij be-
schouwt het stuk gewoon als infor-
matie die hij kan gebruiken bij toe-
komstige gesprekken met deKNP-

directie, „ten vakbondsman moet
zich niet alleen laten leiden door in-
formatie die hem officieel door de
directie wordt verstrekt," steunde
FNV-voorzitter Johan Stekelen-
burg hem.

De KNP probeert ondertussen naar-
stig uit te vinden welk lid van de
Centrale Ondernemingsraad Eij-
dems het rapport heeft toegespeeld.
Inmiddels heeft een van de FNV-ka-
derleden zich uit de ondernemings-
raad teruggetrokken.

Geprikkeld
FNV-voorzitter Johan Stekelen-
burg reageerde geprikkeld op de
opstelling van KNP. „Het gaat hier
om een geschil tussen de Industrie-
bond en KNP. De Federatie staat
daar buiten en het werkbezoek zou
niet door deze kwestie moeten wor-
den beïnvloed."

Districtsbestuurder Eijdems meent
zelf dat de opstelling van KNP te
maken heeft met spanningen over
de werkdruk die zich afgelopen vrij-
dag bij een werkploeg in Maastricht
zouden hebben geopenbaard.
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Brigitte Raskin, verbaasde winnares AKO-literatuurprijs 1989:

'Je hebt attente
en slordige lezers'

AMSTERDAM - De Vlaamse
schrijfster Brigitte Raskin
heeft de AKO-literatuurprijs
1989 gekregen voor haar werk
Het Koekoeksjong. Aan de
prijs is een bedrag verbonden
van 50.000 gulden. In het win-
nende boek reconstrueert Ras-
kin het leven van haar in 1970
overleden huisgenoot. Zes
schrijvers waren voor de lite-
ratuurprijs voorgedragen. Be-
halve Brigitte Raskin waren
dat: Henk Bernlef met zijn no-
velle Vallende Ster; Margriet
de Moor met de verhalenbun-
del Op de Rug Gezien; Helene
Nolthenius met Een man uit
het dal van Spoleto; Rudy
Kousbroek met De onmogelij-
ke Liefde en de Vlaamse
schrijver Leo Pleysier met het
boek Wit is altijd Schoon.

Brigitte Raskin (1947) nog steeds
niet goed geloven dat zij de presti-
tieuze AKO Literatuur Prijs 1989
heeft gewonnen. Zo nu en dan haalt
ze de cheque van 50.000 gulden uit
de blauwe boodschappentas naast
zich, alsof ze zich er steeds weer van
moet overtuigen dat ze niet droomt.
„Heel Vlaanderen was ervan over-
tuigd dat Leo Pleysier zou winnen.
Ik had er geen moment rekening
mee gehouden dat ik de gelukkige
zou zijn".
Brigitte Raskin was niet de enige
die vrijdagavond hoogst verbaasd
reageerde op haar uitverkiezing.
Wie je tijdens het diner vooraf ook
sprak, niemand tipte haar boek voor
de overwinning. Er was zelfs regel-
rechte kritiek te horen op het feit
dat zij tot de genomineerden be-
hoorde. Met uitzondering van jury-
lid Hans Warren, die als recensent
'Het koekoekjong' de hemel in had
geprezen, had niemand Raskins de-
buut immers opgemerkt. Afgezien

van een forse bestelling door de bi-
bliotheken, waren tot het moment
dat haar nominatie bekend werd ge-
maakt in Nederland slechts 100 ex-
emplaren van haar boek verkocht.
Raskin wordt uitgegeven door Kri-
tak in Leuven, een volle dochtervan
uitgeverij Meulenhoff. Veelzeggend
lijkt dat Meulenhoff het manuscript
weigerde. Saillant detail is ook dat
van de vijf juryleden van de AKO
Prijs twee tegen Raskin stemden. In
de wandelgangen werd dan ook bij
wijze van grap opgemerkt dat niet
Raskin maar Warren de AKO Prijs
gewonnen had.

Wanneer ik Brigitte Raskin zeg dat
ik haar boek meer een journalistie-
ke reportage dan een roman vind,
kijkt ze mij glimlachend aan. „Er

zitten wel degelijk allerlei literaire
vondsten in mijn boek: herhalin-
gen, spiegeleffecten, noem maar op.
Maar ik ben het met u eens dat ik
het drama in het boek zeker niet ge-
accentueerd heb. Die vorm heeft
zich automatisch opgedrongen. De
papieren moeten voor zich spreken.
Daar kun je nu eenmaal niet heel
emotioneel tussen komen. Het is
een kwestie van doseren. Wat mij
betreft moest het zo en niet anders".

In 'Het koekoeksjong' beschrijft
Raskin het levensrelaas van Frans
Maes, het koekoeksjong, een ver-
schoppeling van de maatschappij
wiens korte bestaan zich tussen
1938 en 1970 afspeelde. Raskin heeft
Maes oppervlakkig gekend en be-
gon haar zoektocht zeventien jaar

na de dood van Maes. Haar boek is
het verslag van die obsessieve zoek-
tocht. Aan de hand van allerlei ge-
tuigen probeert Raskin het leven
van Maes tereconstrueren en op die
manier aan de vergetelheid te ont-
rukken. Ook na herlezing blijft het
wat mij betreft vergeefse moeite:
van Frans Maes gaaner drieduizend
in een dozijn. En de stijl van Raskin
onderscheidt zich bovendien in
niets van een aardig geschreven re-
portage voor de Nieuwe Revu. Ras-
kin - sinds twintig jaar actief in de
journalistiek- blijft stoicijns onder
de kritiek. „Je hebt nu eenmaal at-
tente en slordige lezers. Een attente
lezer ziet wat er staat. Een slordige
lezer leest daar overheen".

In haar dankwoordje na afloop van
de prijsuitreiking zei Raskin enigs-
zins beschaamd: „Frans Maes moest
eens weten dat ik hier met zijn leven
centen zit te verdienen". De obses-
sievoor Frans Maes is bij Raskin be-
gonnen na zijn dood. „De lijkenvan
de andere mensen die bij dat onge-
val waren betrokken, werden keu-
rig afgehaald. Alleen Frans Maes
bleef over. Ik wilde weten waarom
dat zo was. In mijn boek vertel ik
zijn levensverhaal". Raskin noemt
haar overwinning „symptomatisch
voor de toenemende belangstelling
voor Vlaamse literatuur. Maar voor
mijzelf wordt het er niet gemakke-
lijker op. Normaal gesproken begin
jeonderaan, ik kom van bovenaf het
literaire wereldje binnenvallen.
Schrijvers als Bernlef ofKousbroek
hebben al zoveel gepresteerd, die
liggen niet meer wakker van de ver-
wachtingen van anderen. Maar ik
begin net".

Hoewel ze al weer aan een tweede
boek schrijft, wil ze daar alleen over
kwijt dat het een roman betreft.
Haar debuutroman schreef ze naast
haar baan als lerares geschiedenis,
„maar die 50.000 gulden stellen mij
in staat een of twee jaarverlof te ne-
men. Al met al is het dus zeer ple-
zant".

"Brigitte Raskin: „... al met al zeer plesant".

kunst en cultuur

Diverse toppers in
programma Luikse operal

LUIK - Het seizoen 1989-1990, het
23-ste in het bestaan van de Luikse
Opéra Royal deWallonië, belooft ar-
tistiek gezien een hoogvlieger te
worden. Het gevarieerde aanbod,
waarmee de Luikse opera zich vol-
gend seizoen presenteert, heeft zelfs
voor de meest verwende operabe-
zoekers diverse aantrekkelijke uit-
voeringen te bieden, waaronder de
produkties La Traviata van Verdi en
Andrea Chenier van Giordano. Bei-
de opera's zullen in Luik te zien zijn
in dezelfde enscenering en decors
als in depaleistuinen van Versailles,
waar ze in juliworden uitgevoerd in
het kader van de herdenking van de
Franse revolutie.

Met La Traviata wordt het Luiks
operaseizoen overigens, zoals de
laatste jaren gebruikelijk, in het Pa-
lais des Sports geopend. Met deze
ongetwijfeld spektakulaire produk-
tie in september wordt een seizoen
ingezet, dat verder nog zeven ope-
ra's, vijf operettes, een ballet, con-
certen, en kameropera's omvat.

Daaronder - wat de opera's betreft -
bekende werken als Rigoletto, Die
Entführung aus dem Serail, Manon
Lescaut en Die Verkaufte Braut,
maar ook minder bekende werken
als L'Enfant et les Sortilèges en
L'Heure Espagnol (op één avond)
en Adriana Lecouvreur.

Ook het operette-aanbod geeft het-
zelfde beeld: met Offenbachs La Pé-
richole en Messagers Fortunio
wordt afgeweken van de geijkte pa-
den, die met Oklahoma van Rod-
gers/Hammerstein, Das Land des
Lachelns van Léhar en Orpheus in
de Onderwereld van Offenbach
worden bewandeld. De muzikale
leiding van de Léhar operette is in
handen van Ed Rasquin, Chef des
Choeurs van het Luiks operagezel-
schap.

Het concertaanbod bestaat volgend
seizoen onder meer uit een bijzon-
der bel-canto concert met vier (nog
niet bekende) solisten van interna-
tionale allure, een hommage aan
Jean Cocteau in de vorm van een
uitvoering van twee composities
van Poulenc (La Voix Humaine en
La Dame de Monte-Carlo) en een
Wenen-avond met solisten van de
Wiener Volksoper. In de serie ka-
meropera's zullen in het 'Petit Théa-

redactie: jos frusch I

tre' in de Rue de la Casquette T^ tChambres a Manhattan van L° 'bard (naar een roman van Geof?\
Simenon), Mathilde (op muziekje
Wagner), L'Opéra Elastique van
bois en twee operavoorstellirté.
met marionetten (Don Quichotte <Die Zauberflöte) worden gepres* f
teerd.
Voor meer informatie kunt U "
wecht bij de Luikse opera, Rue^Dominicaines 1 te

" 0932/41235910. Daar zal men];
ook informeren over het nie'Jj
abonnement (Les mardis d'EuroPrJ1
die vooral voor jonge mensen on°T
de 25 jaar aantrekkelijke kofin
biedt.

" Scène uit Oklahoma,
zoals die door de Opera
van Luik komend seizoen
op de planken wordt ge-
bracht.
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Opmerkelijk thema leidt 10l bijzondere tentoonstelling in Gent

Tussen kunst en
mentale gestoordheid

GENT - Kunst en psychiatrie.
Onwillekeurig denk je dan aari
Vincent van Gogh. Bijna tegen
beter wetMi in. En dan is er het
citaat uit een van zijn laatste
brieven: „Wel, mijn werk, ik ris-
keer er mijn leven voor en mijn
verstand is er half aan ten onder
gegaan (...)" Kunst, psychiatrie...
Het antwoord ligt waarschijnlijk
ergens in het midden. De exposi-
tie 'Open Mind' in Gent maakt
dat in ieder geval duidelijk.

Uitgangspunt voor 'Open Mmd,
gesloten circuits' is de veronder-
stelling dat er raakvlakken be-
staan tussen kunst en mentale
gestoordheid. De beeldende ex-
pressie van geesteszieken is wel
authentiek, maar geen kunst.
Aan de andere kant is daar de
kunstacademie met haar pure
vormgevingscultus: ook geen
kunst. De waarachtige kunst ba-
lanceert tussen die twee uiter-
sten. In een poging om die tegen-
polen- en alles watzich daar tus-

sen bevindt - duidelijker te ma-
ken, heeft men in Gent ruim 150
kunstwerken bijeengebracht.
Schilderijen, beelden, objecten,
tekeningen en grafiek van onder
anderen Dali, Ensor, Van Gogh,
Mondriaan, Ernst, Rainer, en ook
Anzinger, Disier, Twombly en
Pistoletto. Buiten dat is er in het
oude deel van het museum
(eigenlijk: Het Museum voor
Schone Kunsten) ruimte ge-
maakt voor tientallen schilderij-
en en tekeningen van geesteszie-
ken. Ofschoon het Hoet, de orga-
nisator van de tentoonstelling, te
doen is om de confrontatie van
die twee polen en de uitdaging
die daar vanuit gaat, heeft hij de
werken dus niet naast elkaar ge-
hangen, maar ze aparte ruimten
gegeven.

Definitie
Op de vraag of het beeldende
werk van geesteszieken kunst is
kun jepas antwoorden als jeeen

sluitende definitie over kunst
kan geven. En die formule is -
gelukkig - nog nooit opgesteld.
Je zou in dit specifieke geval
kunnen praten over vorm en in-
houd, en dan kom je er na ver-
loop van tijd wel uit: het zou
kunst kunnen zijn. Je zou ook
een boom kunnen opzetten over
het doel van dit werk en van 'ech-
te' kunst en dan zijn er eveneens
raakvlakken te noteren. Mogelijk
is ook een beschouwing vanuit
de kijker bezien; wanneer raakt
die geëmotioneerd? En ook dan
kunnen de kunstwerken wed-
ijveren met het werk van de
geesteszieken.

Ook in detail zijn er vergelijkin-
gen mogelijk. De gecamoufleer-
de mededelingen bijvoorbeeld.
Soms geeft de patiënt op een
heel realistische wijze zijn ideeën
vorm, dan weer staan symbolen
voor allerhande fantasieën of ge-
dachten. Symbolen die strikt
persoonlijk zijn en zo nu en dan

zeer moeilijk te begrijpen. Dat is
bij kunstenaars niet veel anders.
De Chirico bij voorbeeld (ook
van hem is werk aanwezig in
Gent) heeft eens geschreven:
'Een kunstwerk dat werkelijk
onsterfelijk wil zijn, moet volle-
dig de grenzen van het menselij-
ke overstijgen; gezond verstand
en logica falen.' Het bekende en
het onbekende... En het balance-
ren op die grens: Kunstenaars
zijn er doorlopend mee bezig.
Niet voor niets is (en wordt!)
door kunstenaars nogal wat ge-
dronken, gesnoven en gespoten.
Dat lijkt gunstig voor de creativi-

teit. E)at blijkt echter een misvat-
ting. Wetenschappelijk onder-
zoek naar het effect van lsd op de
creativiteit heeft aangetoond dat
er wel de indruk is dat men crea-
tiever is, maar dat bij evaluatie
blijkt dat dat absoluut niet waar
is.

" Zelfportret van Vincent
van Gogh, te zien in 'Open
Mind'.

Confrontaties
Hoet heeft de zalen op ingenieu-
ze wij^e ingericht. Confrontaties
gaat hij daarbij niet uit de weg.
Op een manier waarmee Rudi
Fuchs in het Van Abbemuseum
fuore maakte, worden - opge-
hangen aan een motto - diverse
kunstwerken op elkaar losgela-
ten. Miro in één zaal met een zelf-
portret van Van Gogh; Kokosch-
ka samen met een Chagall of die
ene zaal van Pistoletto waar de
beschouwer letterlijk wordt te-
ruggeworpen op zichzelf... Je
kunt kortom met deze presenta-
tie alle kanten op. Er komen al-
lerlei vragen op je af en zo nu en
dan ook een enkel antwoord. Het
kenmerk van een goede tentoon-
stelling; dus. En dat de presenta-
tie (plus de uitstekende catalo-
gus) aks een hommage aan Vin-
cent van Gogh wordt be-
schouwd, pleit voor de samen-
stellers.

'Open Mmd, gesloten circuits.
Museum voor Hedendaagse
Kunst en Museum voor Schone
Kunsten, Citadelpark, Gent.
Open: dagelijks van 10.00 tot
18.00 uur. Tot en met 25 juni.

recept
Gevulde uien
Benodigdheden voor 4 personen: 8
middelgrote uien, 1 fijngehakt teentje
knoflook, 20 g boter of margarine, 75 g
droogkokende rijst, 1 el tomatenpu-
ree, 3A dl drogewitte wijn, 1V-z dl bouil-
lon, mespunt oregano, peper en zout,
l/2 dl bouillon van blok of poeder,
nogmaals 15 g boter of margarine, 1 el
paneerraeel en 8 klontjes ijskoude bo-
ter.
Verwijder van uien worteltjes en bui-
tenste schil. Snijd van de stengelkant

'A deel van de uien af. Hol ze uit met
een grapefruitmesje tot ca. 1 cm van
de rand, zonder de buitenkant te be-
schadigen en bewaar dit. Breng water
met zout aan de kook en kook hierin
de uien 5 minuten. Doe ze daarna in
een vergiet en spoel af met koud wa-
ter. Hak kapjes en uitholsel van de
uien fijn. Fruit dit met knoflook in bo-
ter glazigop laag vuur. Voeg er derijst
aan toe en bak dit ca. 3 minuten
zachtjes tot de rijstkorrels glazig zijn.
Verdun tomatenpuree met witte wijn
en bouillon en giet dit al roerend bij de

rijst. Strooi er oregano over en breng
snel en roerend aan dekook. Laat met
deksel op de pan, op laag vuur, onge-
veer Vi uur gaar stoven. Breng op
smaak met zout en peper. Vul uien
met rijstmengsel. Doe in ovenschotel
met bouillon en boter. Zet hierin ge-
vulde uien naast elkaar. Dek af met
aluminiumfolie en stoof ze gaar in
voorverwarmde oven van 200°C. -
stand 4 - in 45 minuten. Verwijder fo-
lie en strooi er paneermeel over en
klontjes boter en laat uien in 5 minu-
ten goudbruin kleuren.
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Jos Brink
Jos Brink heeft overigens definitief geko-

zen voor de commerciële satellietzender
Tv-10 van Joop van den Ende. Hij heeft
alle banden met deAVRO verbroken. Vol-
gens een woordvoerder gaat Brink ten-
minste acht afleveringen van Wedden
dat..? voor TV-10 maken.

Ook Sandra Reemer, die vorig seizoen
voor de NCRV het programma Showmas-
ters maakte, gaat naar Tv-10.
Volgens de woordvoerder bestaat nog on-
duidelijkheid over de plannen van
Maartje van Weegen. Zij zou voor deKRO
een praatprogramma maken, dat door
Van den Ende gemaakt zou worden. In-
middels heeft de KRO alle samenwerking
met Van den Ende verbroken.

VVD- leider Voorhoeve haalt uit naar christen-democraten

CDA gematigd kritischover PvdA-programma
Van onze Haagse redactie

krjf HEN AAN DEN RIJN - Het CDA heeft gisteren gematigd
rj0 ls^h gereageerd op het verkiezingsprogramma dat zondag
<jaa

r Partij van de Arbeid werd gepresenteerd. De VVD
ijj. re ntegen liet er geen spaan van heel; die partij sprak zich
n^^ftde van Voorhoeve trouwens ook scherp uit over voor-
le^ lg coalitiepartner CDA. Zo leverden de politieke bijeen-
"W St6n gisteravond het beeld op van een voorzichtig ma-e«vreren naar een coalitie PvdA-CDA.

groter ademt een
[tye; * mate van redelijkheid dan
al(ju verleden gewend waren",
Vrjp, Bert debij* S'steravond tijdens een CDA-
%>n mst in A1Phen aan den
dopi„, , Vries sprak zich uit voor de

van het PvdA-pro-
tyeri rna als milieu, onderwijs en
cieei Belegermeid- ..Maar in finan-
W oDzicht is het echt allemaal te

3n het Soede", zei hij. „Het
bel0v u,r/t in elk geval niét zoveel te

\>Mi\nPlan 2org wordt versterkt door het
ge(l van de PvdA om de belastin-
W eer nink te verhogen". De
tod jWees er°P dat de PvdA 2 mü-bij ;'?stenverlichting wil weghalen
j>.t>at uomens boven 45.000 gulden.
Uit„ Detekent een inkomensachter-
Vhdn8van 2a 3 procent". De Vries
Wst UltSesloten' te achten dat de
%rt nShervormingen volgens

2°FUden worden teruggedraaid.
Nu reageerde De Vries op het
Hiet | voornemen de uitkeringen
De] 'ar>gei' volautomatisch te kop-
Voorn aan de lonen. Ook het PvdA-
Vert)l il °m lanSdurig werklozen teWr ■ nten deel te nemen aan scho-s v»el goed bij De Vries.

VVD
VvD
, .hee ] ~'e'der Voorhoeve liet weinig

Df0 van het sociaal-democratische
beü^arnma. Tijdens een spreek-
Sistp 'n Amsterdam-Buitenveldert
vOQ j;ravond hekelde de liberale
4$ v^}an de PvdA-voornemens ome,astingen te verhogen, milieu-

heffingen in te stellen en de woon-
lasten voor huiseigenaren op te
schroeven, zonder dat daar lasten-
verlichting tegenover staat.
Tijdens dezelfde spreekbeurt viel
Voorhoeve eveneens scherp uit te-
gen het CDA. De christen-democra-
ten gedragen zich volgens Voorhoe-
ve 'alsof de Nederlandse staat hun
eigendom is. „Vorige week zei pre-
mier Lubbers: 'Wij gaan door. Maar
dat maakt de kiezer wel uit", sneer-
de Voorhoeve.
Volgens VVD-minister van justitie
Korthals Altes, 'laat de PvdA in haar
ontwerpprogram de politie in de
steek en worden de poorten voor
verdere groei van de criminaliteit
weer wijd opengezet. De PvdA ver-
langt 150 miljoen extra voor politie
en justitie, de VVD 500 miljoen.

'Onbetaalbaar'
De door de PvdA beloofde koppe-
ling van uitkeringen aan lonen
noemde Voorhoeve een 'onbetaal-
bare en loze belofte', omdat de
werknemers hun looneisen zullen
opschroeven als gevolg van de ver-
stikkende lastendruk.

Vijftig werken
Pieck gestolen

(w Van onze correspondent
i\,j

_ uil een onbeveiligde
torif te Van de galerie De Oude Pas-
Seri

J !n de Belgische grensplaats Es-
WP

Sistermorgen vroeg 50 kost-
NeV°rigine'e werken van Anton

gestoen- Ze waren voor een
VerfaB van vier ton verzekerd. De
ger^hjke waaide ligt een stuk ho-
etri e'g'scne politie tast nog in

ter oVer de >de,ntiteit van de

EGwil overleg
met Moskou over

kernenergie
k Van onze correspondent
sch ~ e Europese Gemeen-
ga aP wil snel met de Sovjetunie
i^ onderhandelen over uitbrei-
sc l§ Van de handel en de economi-
e)ge samenwerking. Opmerkelijk
wrp'J is dat de twaalf die samen-
L*"iK ook willen uitbreiden tot)^u nenergie, wat in de Europees-

S«'Scne betrekkingen tot nog toe
was.

k e Ministers van buitenlandse za-'
in r>Van de twaalf praatten gisteren
rj e]TrUssel over voorstellen voor on-rL^andelingen die zijn opgesteld
t)j r EG-commissaris Andriessen.
o^ bepleitte een handelsakkoord

e?onomisch, wetenschappelijk
lo 0 commercieel terrein dat eenIfKj^tijd van minstens tien jaar moet

\v a. nucleaire samenwerking zou
r, e ' de, EG betreft betrekking kun-
li„L nebben op kwesties als de vei-
*ol!f'd van kerncentrales, onder-
''Jk naar kernenerg'e en gezamen-
tijee stralingsnormen, zaken die ac-
ir,ej geworden door de ramp
fm de centi"ale in Tsjernobyl, nu

1,1 drie jaar geleden.

Heerma komt
1,9 miljard

gulden tekort
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting) komt
tot en met 1994 een kleine 1,9 mil-
jard gulden tekort. Dit blijkt uit een
brief van de bewindsman aan de
Kamer. Het tekort is ontstaan op de
uitgaven voor leningen (bijna 600miljoen gulden) en objectsubsidies
(dik 1,2 miljard gulden).
Heerma schrijft de gang van zaken
toe aan twee ontwikkelingen. Ten
eerste hield volkshuisvesting in het
verleden veelal geld over dat moest
worden teruggestort in 's rijks kas.
Ten tweede bleken de administratie
van aangegane verplichtingen en de
kasadministratie van uitgaven niet
op elkaar aan te sluiten. Beide ont-
wikkelingen te zamen leidden tot
tekorten die nu pas tot uiting ko-
men.
In zijn brief aan de Kamer wijst
Heerma erop dat hij in de begroting
voor 1989 reeds 500 miljoen gulden
had gereserveerd om de dreigende
tekorten te kunnen opvangen. Dat
geld zal nu over de periode 1989-
-1994 gebruikt worden.
Vanaf 1991 zullen voorts de maatre-
gelen zoals die staan opgesomd in
de Nota volkshuisvesting in de ja-
ren negentig, geld moeten gaan op-
leveren. Heerma meent dat het
daarbij over de jaren 1991-1994 om
totaal 1650 miljoen gulden kan
gaan.

Aenties
Van de Scheur benadrukte dat de
bondsraad zich heeft uitgesproken
over het arbeidsvoorwaardenbeleid
voor 1990, terwijl-het conflict in het
ziekenhuiswezen om de CAO voor
dit jaar gaat. Het AbvaKabo-bestuur
heeft de bondsraad voorgehouden
dat de „zeer rechtvaardige eis in het,
huidige tijdsbestek niet alleen aan
de onderhandelingstafel te bereiken
is". De leden moeten erop voorbe-
reid zijn dat acties nodig zijn om de
eis binnen te halen, aldus Van de
Scheur.

De drie andere centrales in het amb-
tenarenoverleg hebben hun defini-tieve eisenpaketten voor 1990 nog
niet op tafel gelegd, maar ook zij
vragen een ruimte van ongeveer vijf
procent. Dat komt neer op 2,25 mil-

jard gulden. Volgende week woens-
dag begint het eerste, aftastende
overleg over 1990 met Van Dijk, die
op grond daarvan een voorstel for-
muleert dat na goedkeuring door
het kabinet op Prinsjesdag het licht
zal zien. Daarna pas beginnen 'de
'echte' onderhandelingen.

De koning noemt outirikketing spijtig

Werkloosheid daalde
sinds medio '88 niet
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De werkloosheid is
sinds medio 1988 niet meer gedaald.
Minister De Koning (Sociale Zaken)
heeft dit de Kamer meegedeeld in
een kwartaalbericht over de werk-
loosheid. De bewindsman noemt de
ontwikkeling „spijtig". Duidelijke
oorzaken ervoor geeft hij niet aan.
De Koning constateert dat de werk-
loosheid in de eerste drie maanden
van dit jaar gemiddeld 58.000 lager
lag dat in de vergelijkbare periode
van 1988. De daling van het aantal
mensen zonder werk deed zich ech-
ter vrijwel alleen voor in de eerste
helft van vorig jaar.Zo lag het aantal
werklozen in het eerste kwartaal
van 1989 gemiddeld 14.000 hoger
dan in de laatste drie maanden van
1988.
Uit de cijfers concludeert De Ko-
ning dat de daling van de werkloos-
heid moeizaam verloopt ondanks
een toeneming van het aantal ba-
nen. Vorig jaar nam het aantal ba-
nen met 136.000 toe, een record
sinds 1976. Ook anderszins had de

Nederlandse economie een topjaar,
aldus de bewindsman.
De Koning erkent in het kwartaal-
verslag ook dat maatregelen die de
overheid vorig jaarnam om werklo-
zen weer aan de gang te krijgen,
deels zijn mislukt. Door subsidie in
loonkosten en het aanbieden van
werkervaringsplaatsen kwamen
25.000 tot 30.000 werklozen aan de
slag. Gemikt was op 35.000. Vertra-
ging in de uitvoering van de diverse
maatregelen noemt De Koning als
oorzaak.

binnen/buitenland

Commercieel
TV-project
spat uiteen

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Er komt geen commer-
cie omroep in Nederland via het huidige

h! j
ande bestel. Het samenwerkingsver-band ATV-EPTV is gisterochtend met

TRoieme stemmen opgeheven. AVRO,
jtOS,Veronica en de vier grote uitgevers

VNiv61"' Perscombinatie> Telegraaf en
om acnten geen termen meer aanwezig'
vn n^ë 'anSer voort te gaan met hun plan
°or de oprichting van een duaal omroep-

Volgens ATV-EPTV-woordvoerder Jim
°s 's het besluit 'in goed overleg' geno-

den. Hij schrijft het mislukkenvan het sa-menwerkingsverband geheel toe aan de

onwil in politiek Den Haag om de plannen
serieus te beoordelen.

AbvaKabo: 2,5 procent
loonsverhoging in 1990

UTRECHT - De AbvaKabo, met
265.000 leden de grootste vakbond
in Nederland, zal bij de CAO-onder-
handelingen bij overheid en gepre-
mieerde en gesubsidieerde sectoren
een looneis van tenminste 2,5 pro-
cent op tafel leggen. De bond wil
nog eens 2,5 procent ruimte beste-
den aan maatregelen voor behoud
en uitbreiding van werkgelegen-
heid.

Dit heeft AbvaKabo-voorzitter J.
van de Scheur gisteren meegedeeld
na afloopvan de vergadering van de
ledenvertegenwoordiging (bonds-
raad) in Utrecht. De AbvaKabo zal
de 5 procents-eis volgende week bij
minister Van Dijk van binnenland-
se zaken deponeren tijdens het zo-

geheten oriënterend beraad tussen
minister en ambtenarencentrales.
De overige FNV-bonden stellen hun
CAO-eisen pas in het najaar op, als
er meer duidelijkheid is over de eco-
nomische ontwikkelingen in 1990.
De AbvaKabo houdt daarom bij de
looneis van 2,5 procent een slag om
de arm.
Eind maart kwam de bondsraad -
mede geïnspireerd door de werkne-
mers in het ziekenhuiswezen- al tot
een eis van 5 procent voor verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden.
Voor de gehele collectieve sector
zou dat een bedrag van 3,5 miljard
gulden vergen.

Toekomst
In een analyse over het toekomstige
aanbod aan werknemers zegt De
Koning dat het aanbod van gemid-
deld 80.000 per jaar in de periode
1985-1990 zal dalen naar 45.000 per
jaar in de vijfjaren daarna. Bij een
gelijke stijging in het aantal banen
per jaar zoals die zich nu voordoet
(gemiddeld 85.000) zou de werkloos-
heid zo met ruim 40.000 per jaar
kunnen dalen, aldus de bewinds-
man.
Daarbij maakt de minister twee
kanttekeningen. Ten eerste zal de
daling van de werkloosheid feitelijk
kleiner zijn, omdat een deel van de
mensen die gaan werken nu niet als
werkloos te boek staan. Ten tweede
moeten de werkzoekenden wel vol-
doende geschoold zijn om de aange-
boden banen te accepteren.

Veroordeeld
wegens doden
verkrachter

NICOSIA Een rechtbank op
Cyprus heeft gisteren twee West-
duitse toeristes veroordeeld tot
vier en drie jaar gevangenis we-
gens moord op een jonge Turkse
visser. De vrouwen, moeder en
dochter, gaan in hoger beroep.
De 48-jarige Arme Loh en haar
20-jarige dochter Melanie die>
hun vakantie op Cyprus door-
brachten, hadden toegegeven
dat zij in maart de visser hadden
gewurgd nadat hij Melanie had
verkracht. De vrouwen hadden
verklaard uit zelfverdediging te
hebben gehandeld, maar de
rechter nam dit niet over en ver-
oordeelde de dochter tot drie en
de moeder tot vier jaar.
In het nadeel van de vrouwen
sprak dat de politie 55 gram hasj
bij hen had aangetroffen. Vol-
gens de vrouwen was dit nietvan
hen.

Moskou wijst
nog eens 170

Britten uit
MOSKOU/LONDEN - „De Sovjet-
unie is wellicht minder veranderd
dan sommige mensen hadden ge-
hoopt". Dat was gisteren de reactie
van de Britse premier Margaret
Thatcher op het besluit eerder op de
dagvan de Sovjetunie om het aantal
werkvergunningen voor Britten te
reduceren tot 205. Door deze maat-
regel zullen de komende tijd 170
Britten de Sovjetunie moeten verla-
ten.
Vrijdag besloot Groot-Brittannië
aanvankelijk 14, maar uiteindelijk
11 Sovjet-diplomaten, verdacht van
spionage, het land uit te zetten. De
Sovjetunie reageerde onmiddellijk:
eenzelfde aantal Britten, acht diplo-
maten en drie journalisten, maakte
zich in de Sovjetunie schuldig aan
spionage en moest dus het land uit.
Maar daarbovenop kwam de maat-
regel het aantal werkvergunningen
voor mensen met een Brits paspoort
terug te brengen tot 205. Dat is na-
melijk precies het aantal Sovjet-on-
derdanen dat in Groot-Brittannië
werkzaam is.

punt uit
Veerboot

Indonesië zette gisteren het
zoeken voort naar 158 mensen
die sinds zondag worden ver-
mist als gevolg van het kapsei-
zen van een veerboot met 325
opvarenden bij Bali. De bijna
170 overlevenden hingen aan
de hellende romp van het schip
of dreven rond op vaten. De
meeste overlevenden werden
opgepikt door vissersboten.

Ongeluk
Bij een treinongeluk in Alma
Ata, de hoofdstad van de Sov-
jet-republiek Kazachstan. zijn
vier mensen om het leven geko-
men en ongeveer 100 mensen
gewond geraakt, van wie 40
ernstig. Twee goederentreinen
botsten tegen elkaar waardoor
een brand ontstond, die tot ge-
volg had dat twee propaan-
tanks op een van de treinen ex-
plodeerden. Een van de tanks
werd door de ontploffing de
lucht ingeslingerd, waardoor
het vloeibare gas op de woon-
huizen terechtkwam.

Proef
India heeft gisteren met succes
zijn eerste kernraket voor de
middellange afstand gelan-
ceerd. De raket kan een afstand
van 2.500 km afleggen en kan
derhalve zowel China, Indone-
sië als Iran bereiken.Met deze
proef is India op de lijst komen
te staan van landen met een
eigen kernmacht - de VS, de
Sovjetunie, Groot-Brittannië,
Frankrijk, China en Israël. In-
dia heeft gezegd niet van plan
te zijn op grote schaal kernra-
ketten te produceren.

Dreiging
Verdachten die in de stad Gro-
ningen bij hun arrestatie drei-
gen agenten met Aids te be-
smetten, krijgen een proces-
verbaal wegens poging tot
moord. Justitie en de gemeen-
tepolitie in Groningen hebben
daarover afspraken gemaakt.
De politiekorpsen van Amster-
dam en Utrecht hebben dit al
eerder besloten.

Vergissing
De Amsterdamse politie kreeg
dit weekeinde wel op heel sim-
pele manier cocaïne in handen.
Blijkbaar vanuit de veronder-
stelling dat drugs hier onder de
Warenwet vallen vervoegde
een Italiaanse toerist zich bij
een politiebureau met het ver-
zoek de kwaliteit van een bol-
letje cocaïne te onderzoeken.
Hij wou weten of hij wel waar
voor zijn geld had gekregen.
Dat had hij alleen kon hij het
onmiddellijk weer inleveren.

Aanklaehi
In Japan zijn twee politici, on-der wie een adviseur van ex-
premier Yasuhiro Nakasone,
aangeklaagd wegens het aanne-
men van steekpenningen. Het
is de eerste keer dat politici in
staat van beschuldiging zijn ge-
steld in het Recruit-schandaal.

Partij
Op de Filippijnen heeft de
rechtse oppositie tegen presi-
dent Cory Aquino zich ver-
enigd in de Nationalistische
Partij (NP). De heroprichting
van de NP is zondag in Manila
uitgeroepen. Vice-president
Salvador Laurel. die zich vorig
jaar tot de oppositie bekende, is
tot president van de NP geko-
zen. Hij wordt bijgestaan door
de vroegere minister van Ar-
beid onder de verdreven dicta-
tor Marcos, Bias Ople, als vice-
president, en door oud-minis-
ter van Defensie Juan Ponce
Enrile als secretaris-generaal.

Tamils
In Sri Lanka zijn zeker 51 guer-
rillastrijders gedood'van twee
Tamilpartijën die met elkaar
slaags waren geraakt. De bot-
sing tussen ledenvan de Bevrij-
dingstijgers van Tamü Eelarrï
(LTTE) en de Volksbevrij-
dingsorganisatie van Tamil
Eelam (PLOT) vond zondag-
avond plaats in het dorpje Ullu-
kulama in de noordelijke pro-
vincie. Lokale militaire woord--
voerders zeiden dat de Bevrij-
dingstijgers een kamp van de
rivaliserende PLOT met onge-
veer 150 kaderleden hadden
overvallen.

Grafschennis
Onbekenden hebben op het ka-
tholieke kerkhof in het Bra-
bantse plaatsje Zeeland 120
grafzerken omvergetrokken.
Een aantal zerken is bovendien
met grof geweld kapotgesla-
gen. De materiële schade be-
draagt zeker enkele tonnen.

Examens
Een leraar van de scholenge-
meenschap De Knmpener-
waard in Krimpen ad IJssel is
65 examens van HAVO-kandi-
daten kwijtgeraakt. De scholie^
ren moeten hun examen tekst-
verklaring (Nederlands) over-
doen. De leraar heeft de exa
mens waarschijnlijk vorige
week woensdag in een bus la-
ten liggen.
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Een uitslaande
brand heeft
gisteren rond het
middaguur de in
aanbouw zijnde
verkeerstoren op
de luchthaven
Schiphol volledig
verwoest. De
brand brak uit op
een hoogte van 60
meter, de plaats
waar de toren
wordt
uitgebouwd. De
nieuwe toren
moest 100 meter
hoog worden. In
de buurt van de
nieuwe
verkeerstoren
geparkeerde
auto's werden
zwaar beschadigd
door neerstortend
en brandend
bouwmateriaal.
Het verkeer rond
de luchthaven
Schiphol raakte
danig in de war.
Het vliegverkeer
van en naar
Schiphol
ondervond geen
hinder.
Over de omvang
van de schade
en de oorzaak van
de brand is nog
niets bekend.

(ADVERTENTIE)

An exciting sales
opportunity for an exciting
sales person.

If you're an exceptionally talented, ambitious salesman, just
waiting for the right opportunity to prove your real worth in
sales management, wed like to hear from you.

If you can convince vs that you could make a valuable
contribution to a progressive, sales orientated company with
your impressive sales ability, management and motivational
skills, you'll be given the chance of attaining management
status in the shortest possible time.

You'de be expected to prove your selling talent initially in a
short but succesful trial period in the field, after which you
would assume full managerial responsibility with your own
sales division.

This is a highly rewarding opportunity both proiessionally and
financially and only the very best of candidates can be
considered. If you consider yourself to be the very best,
please ring between 9.00 and 17.00 hrs.
Akerstraat 62, 6411 HC Heerlen, tel. 045-718815.

Autoriteit inAutomatisering BB
» Personal

Computers

(ADVERTENTIE)

L imburgs Dagblad
biedt méér. Elke dag!

Limburgs Dagblad wordt zaterdag 27 mei EXTRAverspreid in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek,Beek, Sittard en Geleen.
Een EXTRA oplage, zonder extra kosten. Extrakoopkrachtige lezers voor u. Want in een EXTRA oplage
van meer dan 10.500 exemplaren wordt onzelezenswaardige zaterdagkrant huis-aan-huis verspreid. In
geselecteerde plaatsen en wijken.
Een complete krant met al het nieuws uit de regio, het
nieuws uit binnen- en buitenland, de achtergrondverhalen,
het sportnieuws van dichtbij en verderweg, met deleesverhalen in Vrijuit en natuurlijk met het Woonblad.Bij juist voor u interessante adressen!

ik»*. 'n die plaatsen en wijken waar koopkrachtige consumentenwonen.

EXTRA OPLAGE, EXTRA BEREIK GEEN EXTRA KOSTEN

(ADVERTENTIE)

\STiL-revenslijn
ma t/m vr van 14.00tot22.00uur

■ eengesprekvan hart tothart.

(ADVERTENTIE)

Tj^^L^euenslijn

ma vm vr van 14.00lot22.00 uur

■ een gesprekvan nart tot hart.

Limburgs dagblad



~ /ERVICE RUBRIEK

FONTEINPOMPEN
en alle soorten sproeiers
voor grote en kleine flk
waterpartijen, alsmede
vijverfolie, filters, BF
koppelingen, slangen en CivßL-^^kverlichting uit voorraad.

HYDRAFLEX HUTH Kathagen 4, tel 045 243131

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54i 42x
5100 - - 113- 122- 148-

-10.100 156- 190- 217- 235- 288-
-15 000 231- 281- 322,- 350- 428-
-20 000 309- 375- 430- 466- 571,-
-25 000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Ettect rente vanal 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

" Overli|densnsico meestal gedekt Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend priisopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _

UITSLAG TREKKING■ BAIMKLOTERIJ ■
Prijzen op bankrekeningnr Prijzen op bankrekeningnr

f Ï00.000.- f 5.000.-
-98.54.09.487 90.01.53.911

f 75.000.- f 2.500.-
-32 73.86.452 11.11.98.526

17.12.66.137
f 50 . 000 .- 32.23.13.880

80 96 07.107 39.44.06.117
46.47.82.392

f 25.000.- 55.85.34.511
80 73.40.189 56.68.18.140

67.40.64.763
f 10.000,- 89 06 95 954

47.12.81.735 98.69.70.522

Prijzen op eindcijfer(s)

f 1.000,- 9.838
f 200,- 614
f 100. - 810
f 60,- 49
f 10,- 6

EXTRA PRIJZEN
Prijzen op bankrekeningnr. Prijzen op bankrekeningnr.

f 20.000.- f 2.000.-
-10 89.21.506 36.42.41.160

36.54.86.981
f 3.000. - 43.21.66.475

11.56.68.160 46.34.13.199
31 59.10.097 48.38.27.452
35.23.07.684 51.31 18.780
36 42.24.673
41.43.19.389 f 1.000.-
-42.71.73.140 12.10.19.314
48 48 25.550 35.11.28.980
80.65.76.316 35.95.32.004
80.88.61.220 41.34.39.801
83.02.57.012 47.71.69.554

84.45.44.809
f 2.000,- 86.04.62.854

10.35.94.787 90.49.08.054
13.09.35.867 91.99.24.948
14 51.81.421 93.07.88.478
32.97.61.633

Extra prijzen op eindcijfer(s)

f 300, - 7.453
f 150.- 3.063
f 40 . - 084
f 30.- 914
f 20.- 847

GA OOK MEESPELEN
Uw eigen bankrekeningnummer is uw lot-
nummer. Het infeggeld, één tientje per
trekking, wordt ca. 5 weken van tevoren
automatisch afgeschreven. Een gewon-
nen prijs wordt binnen 1 week auto-
matisch bijgeschreven. Stuur de mach-
tiging in een ongefrankeerde envelop
aan: SU FA, Antwoordnummer 4, 3000 VB
Rotterdam.

Algemene Loterij Nederland
De loterij is goedgekeurd door de Ministervan Justitieonder nummer
LO 700/088/207 dd 9111971 De baten zijn bestemd voor de
Stichting Algemene Loterij Nederland te 's-Gravenhage ten behoeve
van Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid en Cultuur Pri|2en boven
f 1 000. worden belast met25% kansspelbelasting.

t- ->&\'Als u deze bon opstuurt ontvangt u eendeelnemersbewijs.

MACHTIGING
MET BLOKLETTERS INVULLEN

i ■ BankLoteri] i
de ondergetekende, houder van bankrekeningnummer

1^~1 I 1 ' i 1 iiiiviaoenBANK| 1 I 1 lil
■ Naam: |

" Adres: 'Postcode:

■ Woonplaats: ■
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA,,
Zomerhofstraat 64 te Rotterdam om van bovenvermelde
bankrekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10,- te
doen afschrijven voor de BankLoterij "uw bankrekening-
nummer is uw lotnummer".

Datum: 19

Handtekening:

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'

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

een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
CMVBank En noggeen twee dagen laterkonden we deauto
al bestellen.'

Een PersoonlijkeLening of een Doorloop Krediet van de
CMVBank iser niet alleenvoor de nieuweauto. Ookvoor de
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
werken snel,discreetenberekenen een schappelijkerente die
lager is dan u denkt

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? En wat hetkost?
Bel dan nu voor meer informatie.

Van 17.00-21.00uurenzaterdags van 9.00-13.00uur: 06-0227272.
Een voorbeeld?

Voor f 12.000,-betaalt u 60 maandelijksetermijnen van
6 f 263.73.Effectieve jaarrenteis 12,1%.Kwijtschelding bij overlijden tot
ÏW* f 20.000,-. Wij verstrekken leningen van f 2.000,-t/m f 50.000».
I

RFnmiirrF -w_*-^-^_fcf%& groot assortiment
VeZÏp." nnrnr UNISTOFFEN IN KATOEN JPOLYESTER CREPE J-ll liAJr en polyester-katoen
vele dessins kleuren — _p^
90 cm breed Ê% 150 cm breed

O ■ A-ktlSl-ËIBWt U * "

valletjes ?*SrïS^blouses strepe"
< " who -/407 35 i ,n viscose en

40 tot 60 cm hoog / \ viscosepolyamide
handgekleurd \ > 150 cm breed
normaaM4,9s g± < gevestigd /n Gpl^ «. 2 0%

NU ü■ " V\ZVW>T -! e° Ven'° < NuOl
per meter V per

I

SLEUTELSET. I jp_| B «WM _^ _ _ " _

ifgggl WOL KUUp JC
KT tesenwoord 9 nos i

Bg»j»op^t --I MABQUANT VIDEO _fc _~ _fc _» _ft -^fe. om k'^hPMMbaNDE-100-^SN f| fl ■ flfl _^% 200 cm breed. |
sE ïSTiiks Tl 1— W W W BH In diversekleuren en J| 1
ffiLt&iïÊ. U, §m. _* _^_^ _tf_^. _^_i V_^_^ J|l _^_^. _^_^._B_l_* _^^. -fl dessins. hEENEEriPRIJSÜIÜI» ,S^# fl Ëè^^k é^^kW' i^k Tfl_^^i^Tfl_^^ ._# perstrekkende,.-. §L |ervoor n tientje v a

■'
«nauwkeurig.

4 /"\ ___ ;*Éte^ J 1 kleuren en modellen. I 70%katoen/30% | f
90-0^ 1 1 1- MÊÊkwÊÈ Shirt: «f polyamide. In 0PAAR _^_^^_F_JT_|F fIxA * V 50% katoen/ 1( )_ diverse maten. ~ .^ Jr^r^^M I

«■"""^■■"«^ 50%polyester. IV./, 11 J— .^B^^^aW^WMfX I

WEEFSTOF OVERGORDIJN. Met "INDIA" GORDIJNSTOF. 100% §F Kfaarerfsnc*!- 5" J^tÊÊÊÊÊËkingeweven lengte streep. In 5 kleur- katoen. In 4 pastel- ~ A TVKAN. Inhoud * schaarloos -^- * WmMsk. I|»1I11
kombinaties.l2ocm . - tinten. 120cm breed. IQ. , n,er. Metalen 10" suCfFSHOnr 4/\ BliPllbreed, per meter: Tf 1_» per meter: IV_/« mantel IV_/. _P^^^» *»■»»■

SUCCES HOOG- Tf 1_ KfiM
J&95 IV»/? *Jr^ GLANSVERF.Inwit. |M~

t| schemering automa- IÖ-DELIG GLASSERVIES. 6 longdrinkglazen. <| /"\ 55
y È Usch aan, bij daglicht I fm^f%mm 6 vruchtensapglazen en 6whiskyglazen. II 1-» -^

KUNSTSTOF BUITENLANTAARN.net amber BUROLAMP. Hoogte 37 cm. Met pennenbakje en snoer- M_AA-LM-ft-«-MjL-lb-M-kAJ[_| SS
of heldereglasbol. Grote fitting Af\ schakelaar. In zwart, rood. mint en ’*. !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■_■ Klnderbehang. Met o.a. Walt Dis- ,„■— Mfl_É 3
E-27.10,50 |(J— bleu. Kleine fitting E-14,max. 40 Watt.TM- \V/a ar/M"n *7I I lon \UO Hl 1 Ar\Of\ nwstriDflBurOT^rrol:ls^lo--!illB^^
DemaeCT'MnseduatórtlkdßiillnnWwïlHlubMibilli^anlumßdians WVJUI V/l I I fc.LUIV.I I WV» vIUUI VJ\/V*l l« in atKwantum Sport SDooj alleen sportartikelen rerkriMtoar.
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Geen effect
De keiharde kritiek die Nijpels tij-
dens de partijraad te verduren
kreeg, had echter geen effect. Daags
na de partijraad liet hij weten zijn
kandidatuur voor de komende
Tweede-Kamerverkiezingen te zul-
len handhaven. De afschaffing van
het reiskostenforfait (de aanleiding
voor de kabinetscrisis) is voor hem

Maar het gaat natuurlijk ook niet al-
leen om die zaak. Nijpels heeft, net
als Smit-Kroes, tijdens het bewuste
kabinetsberaad dat de inleiding tot
de crisis vormde, geweigerd zich te
conformeren aan het standpunt van
de VVD-fractie. Hij heeft daarmee
de politieke leiding van zijn partij
getrotseerd.
Met in het achterhoofd ook nog de
ellende die de minister in een vorige
periode in de VVD heeft veroor-
zaakt, vonden de meeste afgevaar-
digden dat hij nu maar moest op-
stappen. Nijpels neemt een gewel-
dig risico door zijn kandidatuur te
handhaven. Als een grote meerder-
heid van de afdelingen hem op een
onverkiesbare plaats zet, wordt hij
openlijk aan de dijk gezet. Dat is
voor zijn verdere carrière, waar die
ook zal liggen, niet goed. 'Een andere mogelijkheid is, dat hij
toch door middel van voorkeur-
stemmen in de Tweede Kamer te-
recht komt. Dan wordt de verdeeld-
heid in de VVD nog eens extra be-
klemtoond. De partij belandt dan
vrijwel zeker in de oppositie, of
moet in de onderhandelingen met
Lubbers werkelijk alles slikken.
Nijpels heeft dat dan geheel op zijn
geweten.

Programma
Binnen het CDA bestaat weinig ani-
mo om te regeren met een VVD die
dusdanig door geruzie wordt ver-
scheurd. Vanuit de gerieflijke posi-
tie in het centrum van de macht vol-
gen de christen-democraten de laat-
ste tijd dan ook met veel belangstel-
ling de ontwikkelingen binnen de
PvdA. Steekt men daar het CDA
nog steeds naar de kroon, of hebben
de sociaal-democraten uit bijna 12
jaar oppositie de conclusie getrok-
ken dat men zich beter tot het com-
promis bereid kan tonen?

Het concept-programma dat Wim
Kok zondag ten doop hield, laat zien
dat de PvdA voor een gematigde
koers kiest. De teneur is zo mild, dat
de vorming van een coalitie tussen
PvdA en CDA zeker niet moeilijker
is geworden.
De lonen en uitkeringen moeten ge-
koppeld worden, behalve als het
niet kan door een te grote loonstij-
ging in het bedrijfsleven. De defen-
sie-uitgaven mogen weliswaar niet
groeien, maar daling (zoals in het
verleden bepleit) hoeft pas als daar
in Europees verband overeenstem-
ming kan worden bereikt. Beide on-
derwerpen waren in het verleden
blokkades voor regeringsverant-
woordelijkheid.

Bepalend voor de regeerkansen van
de PvdA wordt het partijcongres,
dat zich begin juli over dit program-
ma moet uitspreken. De gewoonte
getrouw, zal dat congres waar-
schijnlijk nog wel enige 'linkse'
punten aan het programma willen
toevoegen. Kok moet zijn leider-
schap in de partij dan duidelijk to-
nen, want hij kan zich niet veroorlo-
ven opnieuw opgezadeld te worden
met ononderhandelbare strijdpun-
ten.

Concurrent
De krachtenbundeling die zich ter
linkerzijde van de PvdA aftekent,
heeft dit probleem voor Kok dit
weekeide extra scherpte gegeven.
Het oude sectarisme en de onderlin-
ge verkettering lijken eindelijk
overboord gezet te zijn. De aanhang
van de partijtjes was al zodanig ge-
slonken, dat de CPN uit de Kamer
verdween. De 'groen-linkse' lijst
van de oude PPR, PSP en CPN is
een laatste kans uit die as te herrij-
zen.
De combinatie kan een geduchte
concurrent op de linkerflank van de
PvdA worden. Het gevaar bestaat
dat het PvdA-congres zich daarover
zenuwachtig gaat maken en een
scherpere linkse koers wil varen
dan nu in het PvdA-programma ver-
woord. Het zou onverstandig zijn
als dat inderdaad gebeurt. Voor de
algemene krachtsverhouding
maakt het niet zo heel veel uit of de
PvdA enkele zetels aan 'Groen-
Links' verliest. Met een verdere op-
schuiving naar links riskeert de
PvdA echter aan de rechterzijde ze-
tels te verliezen en in de formatie
weggespeeld te worden.

Het CDA blijft, zoals altijd, in het
midden van het politieke krachten-
veld. Naar verwachting zal het
CDA-programma zich ongeveer
midden tussen het VVD- en PvdA-
programma nestelen. Het tweede
echelon achter Lubbers zal in de
campagne hameren op de gevaren
van een PvdA/VVD-coalitie, maar
de kans op een dergelijke combina-
tie is niet echt aanwezig. De animo-
siteit bij PvdA en VVD jegens de
christendemocraten is groot, maar
die afkeer is een slechte reden om
andere coalities te beproeven. De
VVD is door haar geklungel immers
ook voor de PvdA een weinig aan-
trekkelijke partner. Beleidsmatig
zijn de verschillen kleiner gewor-
den, maar bij het CDA valt voor bei-
de partijen nog altijd het meest te
halen. De christendemocraten zul-
len de komende weken behoed-
zaam trachten deze positie zoveel
mogelijk te verzilveren.

binnen/buitenland

Ontwerp-programma PvdA houdt deur naar CDA open

VVD al rammelend
naar verkiezingen

, Van onze parlementsredactie, N HAAG - Aan de vooravond van de verkiezingen
°r een nieuwe Tweede Kamer is het politieke krach-. veld volop in beweging. Alle partijen bepalen met ver-_ zingsprogramma's hun onderlinge positie. Naast elec-

a^al gewin gaat het daarbij ook om een gunstige uit-
gspositie voor de kabinetsformatie. Het vergroten
regeerkansen zonder geloofwaardigheid bij de kiezer

" erspelen, is daarbij op dit moment voor elke politicus
aJ?r °te opgave. De tijd dringt daarbij: na de zomerva-

ue barst de verkiezingsstrijd immers los.

*ke kampt van alle grote poli-
OW Pa,'UJon het meest met de ge-

-1 Van r'c' cl<)o'' haarzelf ontke-
laa„. kabinetscrisis. De partij
tó,er maar niet in de interne ver-
en /''-'id te boven te komen. Mi-
eda n'Kter Nijpels zal de komen-
*bir,^en rnoe^en kiezen tussen het
4fti?et °^ z '-'n carr'ère binnen de

Hoewel de partijraad zich eensge-
zind opstelde achter een motie van
de kamercentrale Utrecht, waarin
het fractiebeleid werd gesteund,
nam de raad geen duidelijke positie
in ten opzichte van Nijpels. Wel
werd duidelijk dat de meerderheid
van de afgevaardigden vond dat Nij-
pels maar beter de weg van zijn col-
lega Smit-Kroes kon volgen en ver-
dwijnen.eVVn

re^ "Partijraad kwam afgelopen
'roU|eiride bijeen om de interne
elfwïrnen te bespreken. Op zieli-
ge s het al niet sterk dat die ver-
'oCm'n**' 'n tegenstelling tot de ge-
ilaa, c'- achter gesloten deuren
C °nd- De VVD-top liet na af-n't't na te beklemtonen dat het
liet?en zakelijk conflict ging, en
Ïj"1 Personen. De vraag waarom
k^ tl

an Zo geheimzinnig werd ge-
s> Werd niet beantwoord.

f Missionair minister Ed Nijpels in geanimeerdgesprek met
Loek Hermans (midden) tijdens de vergadering van

[ U)Partymad van de VVD afgelopen zaterdag. Nijpels' positie
ni daarbij ter sprake. Alhoewel velen binnen de VVD zijn

lirj uit de politiek eisen, denkt Nijpels er niet over zijn kan-
voor de Tweede Kamer in te trekken.

Sympathie jonge militairen vaar stadenten

Sleutelrol leger
in conflict China

Van de redactie buitenland
PEKING - In de patstelling
tussen de Chinese studen-
ten en de regering speelt het
Volksbevrijdingsleger een
sleutelrol. Hoewel tiendui-
zenden militairen rond de
hoofdstad Peking zijn sa-
mengetrokken en de rege-
ring enkele keren met de in-
zet van de strijdkrachten
heeft gedreigd, lijkt het le-
ger niet erg bereid om in te
grijpen.

In de konvooien die aan de rand
van Peking staan opgesteld, ne-
men jonge soldaten sigaretten en
drank aan van demonstranten en
luisteren aandachtig naar de
pleidooien voor democratise-
ring. Sommigen maken het V-te-
ken wanneer hun vrachtwagen
wegrijdt van de hoofdstad.
Lastiger te bepalen is echter hoe
het hogere echelon denkt over de
studentenacties, die het veertig
jaar oude communistische be-
wind aan het wankelen hebben
gebracht. Deng Xiaoping is voor-
zitter van het Centrale Militaire
Comité, zijn laatste officiële
functie. Het vermoeden lijkt
daarom gewettigd dat het Deng
is geweest die de inzet van het le-
ger heeft gelast. De 84-jarige
Deng zal ongetwijfeld de steun

genieten van oudere officieren
die nog in het Rode Leger heb-
ben gediend en die het Volksbe-
vrijdingsleger zien als het laatste
bolwerk van de revolutionaire
integriteit. Maar het is maar de
vraag of Deng ook kan rekenen
op de jongere officieren, de nieu-
we beroepsmilitairen, die wel-
licht net zo ontevreden zijn over
het uitblijven van politieke her-
vormingen en het tempo van de
economische hervormingen.

" Demonstrerende
studenten bieden
soldatenvan het
Volksbevrijdingsleger
voedsel aan. De
studenten proberen de
militairen aan liun kant
te krijgen. Met name veel
jonge soldaten voelen er
weinig voor op te treden
tegen de demonstranten.
De Chinese premier Li
Peng heeft gedreigd het
leger in te zetten tegen de
rebellerende studenten.

Rol
In de chaotische jaren van de
Culturele Revolutie (1966-1976),
toen China op de rand van een
burgeroorlog balanceerde, speel-
de het leger een belangrijke rol in
het herstel van de orde. Maar
sindsdien is het leger steeds min-
der zuiver in de leer geworden.
Mao Zedongs guerrillaconcept
vaneen 'volksoorlog', waarin een

eventuele agressor louter door
numeriek overwicht en revolu-
tionair elan verdreven moest
worden, werd begin jaren tachtig
overboord gezet.

Sinds 1985, toen de strijdkrach-
ten nog 4,2 miljoen man sterk
waren, heeft Deng het leger met
1 miljoen man ingekrompen. Hij
voerde het rangenstysteem, dat
23 jaar in onbruik was, opnieuw
in en legde meer nadruk op de
training, in een poging een mo-
dern leger op te bouwen.

Tegelijk werd er in het kader van
de economische modernisering
steeds minder voor defensie uit-
gegeven. Ongeveer tweederde
van de defensie-industrie is over-
geschakeld op de fabricage van
goederen voor de burgermaat-
schappij om de nationale pro-
duktie en de export te vergroten.
Van 1950 tot 1980 werd 17,2 pro-
cent van de overheidsuitgaven

uitgetrokken voor het leger. In
1988 kon het nog maar op 7,49
procent rekenen. Verwacht
wordt dat de defensie-uitgaven
dit jaar met ongeveer 6 procent
zullen dalen.

Twijfels over macht
parlement Sovjetunie

MOSKOU - Het nieuwe Sovjetpar-
lement, dat donderdag voor het
eerst bij elkaar komt, moet het
pronkstuk van partijleider Gorbats-
jovs politieke hervormingen zijn.
Maar hervormingsgezinde afgevaar-
digden vrezen dat het conservatieve
partijapparaat er alles aan zal doen
de macht van het nieuwe parlement
aan banden te leggen.

Het Congres van Volksafgevaardig-
den, dat bestaat uit 2.250 leden,
komt op 25 mei in nieuwe samen-
stelling bijeen nadat dit voorjaar
voor het eerst verkiezingen met
meer kandidaten werden gehouden.
Het Presidium van de Opperste
Sovjet, het hoogste staatsorgaan in
de Sovjetunie, moet de vergaderin-
gen van het nieuwe parlement voor-
bereiden. Volgens recente verande-
ringen in de grondwet moet het

Congres een president kiezen (waar-
schijnlijk Michail Gorbatsjov zelf)
en een nieuwe Opperste Sovjet, ter
vervanging van de oude die slechts
op papier enige betekenis had.
Kort voordat de bijeenkomst van
start gaat, tast iedereen echter in het
duister over de duur ervan, over de
verkiezing van de president en over
de vraag of er al meteen wetsvoor-
stellen behandeld worden. Volgens
de grondwet hebbenzowel het Con-
gres van Volksafgevaardigden als

de Opperste Sovjet de bevoegdheid
wetten te maken, wat tot enige ver-
warring heeft geleid over de proce-
dure.

Suggesties
„Toen we probeerden suggesties te
leveren voor de voorbereiding van
het Congres van Volksafgevaardig-
den, deden de organisatoren alsof ze
niet wisten waar we het over had-
den", aldus Gennadi Boerboelis, de

afgevaardigde uit Sverdlovsk te-
genover het hervormingsgezinde
Sovjetweekblad Moscow News.
Een hervormingsgezinde afgevaar-
digde, de econoom Gavril Popov,
waarschuwde dat het conservatieve
communistische partijapparaat pro-
beert het Congres van Volksafge-
vaardigden te reduceren tot een or-
gaan dat in korte jaarlijkse sessies
blindelings de voorschriften van de
partij goedkeurt.

Volgens Moscow News zal pas deze
week een groep van 450 afgevaar-
digden zich buigen over de agenda
voor het Congres. Deze afgevaardig-
den zijn onlangs gekozen tijdens re-
gionale bijeenkomsten, maar hun
namen zijn niet bekend gemaakt.
Waarschijnlijk zal het Presidium
van de Opperste Sovjet de agenda
definitief vaststellen.

Arts lacht zich dood
Van onze verslaggever

KOPENHAGEN - „Een Deense chefarts Ole Bentzen, 71, heeft
zich letterlijk doodgelachen in de bioscoop bij het zien van de
film 'A Fish Called Wanda', zo hebben twee van zijn collega's
gemeld in een weekblad voor artsen.
Bentzen stond bekend om zijn 'bulderend lachen. Hij was bo-
vendien fan van de Brits JohnCleese die een hoofdrol speelt in
de film. De lachaanval die Bentzen volgens zijn collega'skreeg
veroorzaakt zon sterke versnelling van de contracties in de
hartspier dat de bloed- en zuurstofvoorziening van de herse-
nen werd onderbroken.

Azië ongerust
over opstand

Chinese
studenten

Van onze verslaggever

HONGKONG - Azië wacht met een
mengeling van hoop en vrees op de
uitkomst van de studentenopstand
in China. Politieke en economische
deskundigen in de Aziatische buur-
landen hopen op een snel en vooral
vreedzaam einde aan de onlusten,
die China politiek en economisch
dreigen te verlammen.

Veel landen in de regio vrezen dat
de massale protesten tegen het Chi-
nese bewind als een boemerang
kunnen werken. Peking heeft de
laatste jaren de deur op een kier ge-
zet voor niet-communistische buur-
landen. De onrust zou ertoe kunnen
leiden dat China zich weer in zijn
schulp terugtrekt en afziet van zijn
beleid van - economische - opening
naar de buitenwereld.

Veel Aziatische landen .herbergen
grote en machtige etnisch Chinese
gemeenschappen. Zij voelen hier-
door onmiddellijk de weerslag van
de spanningen in China. In de Brit-
se kolonie Hongkong, dat in 1997 in
handen komt van zijn grote noorde-
lijke buur, trokken Chinezen in gro-
ten getale de straat op uit solidari-
teit met de betogers in China. „Het
lot van Hongkong en China is nu
hetzelfde", aldus een waarnemer.

In Japan noemden commentatoren
de demonstraties in Peking de
grootste uitdaging sinds tijden voor
de Chinese leiders. Zij vrezen dat
geweld niet kan uitblijven. Zaken-
mensen hopen op een spoedige en
vreedzame oplossing van het con-
flict. Zij zijn bang dat Peking als ge-
volg van de protesten zijn economi-
sche liberalisering vaarwel zegt en
de deur naar zijn buurlanden weer
dichtgooit.

De Nationalistische regering in Tai-
wan reageert met gemengde gevoe-
lens op de studentenopstand. Tai-
peh wil zijn voorzichtige politiek
van verzoening met het vasteland
niet op het spel zetten. Maar aan de
andere kant kan zij haar voldoening
over de crisis binnen het commu-
nistische bewind nauwelijks ver-
hullen. „Wij zullen de handen in-
eenslaan om zonder ophouden met
de Chinese demonstranten te vech-
ten voor een voorspoedige toe-
komst voor China", aldus een rege-
ringsverklaring.

Prestige
In het verleden werden veelal
jongeren gerecruteerd die graag
wilden delen in het prestige van
het leger en ook wilden ontko-
men aan de armoede op het plat-
teland. Hoewel militairen ook nu
nog respect afdwingen, is het
door de lage salariëring en de
barre levensomstandigheden
steeds moeilijker geworden om
recruten te werven. In welvaren-
de provincies worden plaatselij-
ke ambtenaren vaak afgekocht
door families die hun zonen uit
de dienstplicht willen houden.
Volgens een recent artikel wor-
den de gelederen daardoor
steeds meer gevuld met geeste-
lijk gehandicapten, analfabeten
of mensen met een strafblad.

Daar komt bij dat er nauwelijks
wordt bijgetekend. De meesten
staan te popelen om na hun
diensttijd terug te keren in de
burgermaatschappij en geld te
gaan verdienen. Zulke soldaten
luisteren nu met een willig oor
wanneer hun studerende leef-
tijdgenoten roepen dat het volks-
leger toebehoort aan het volk.
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(ADVERTENTIE)
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rl «OUItE YLJTTU Hl^y^ ÉÊÊ^I 'De TIJD VIiEDT WêWW

'De tijd vliedt. Deze tilel gaf kunstenaar
BoukeYlstraaanzijn exclusiefvoordeAßNontworpen
klok. Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en
voorzien van een kwarts prëcisie-uurwerk is dit het
voorjaarsgeschenk van de ABN aan nieuwe spaarders.
Wie vóór 16 juni 1989 een ABN-spaarrekening opent
niet een inleg van tenminste f250,-, krijgt deze kunst-
klok kado! Hen decoratiefkunstobject in een beperkte
oplage. Cia snel langs bij het ABN-kantoor ofstuur de
coupon in. _
I RESERVERINGSCOUPON °^ I

Ja,ik open met tenminste f'250,-* een spaarrekening
bij deABN. Neemt u contact met mij opvoor meerin-
formatie over deverschillendeABN-spaarvormen en
reserveert u voor mij dekunstklok van Bouke Ylstra.

I Naam: . . I
Straat: ___.
Postcode: Plaats:

| Tel.(overdag): _Handtek.: i

Let op: insturen vóór 16 juni 1989.
*dit bedrag dient minimaal 3 maanden te blijven staan.
In een envelop zonder postzegel zenden naar: i1 ABN Bank, Afdeling 3DBO, Antwoordnummer 1555, I
1000 PA Amsterdam. 20 i

Wiegaat sparenbij de ABN, rTTHTIT^lirp"
weetprecies hoe laat het is. N-M&l r' ■'' -m
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GELD

Lage tarieven.
Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

I 75- "9''l\ 3.0001- '*\ 270,- ■
85'.0001936',-1«5.- 190^ 1

OveruTdensrisicois
meestal meeverzekerd

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCtERINGSKANTOOH

IOH
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkintoor:
HooWstmt 9, Hoensbroek

■ W. 045-225000■

Giro
55055

Astma Fonds

jf L,

TT * Zte rekeningafschriften van uw bank geven u, als ondernemer, een goed beeld van
€ j/^ J| JÏÏ I \_\# de af- en bijschrijvingen op uwzakelijke rekening. U ziet meteen wie erbetaald heeft

Jf^^ en aan wie u betaald heeft. Maar wilt u makkelijker en sneller geïnformeerd
"m m lil worden, dan kan dat bij de Rabobank. Daarvoor heeft u dan wel een personal

■*■ M. M. M!\,m-iKd i_^"■ ii^l I -U m. deRabobank Elektronische Rekeninginformatie krijgt u alle gegevens

" dienu op uwrekeningafschrift staan op diskette aangeleverd. Zekerwanneer u veel e
f" 1#" af- en bijschrijvingen heeft is dat wel zo handig. Bovendien wordt daarmee het

verwerken van deze gegevens in uw administratie een stuk eenvoudiger.
"m m Wilt u direct geïnformeerd worden over wie erbetaald heeft ofwat uw saldo )

_^_L # _P|S^l: . tSè BR^sP^rr^.

is, desnoods op meerdereplekken binnen uw bedrijfofover meerdere rekeningen,
dan isRabobank Telebankierenprecies wat u zoekt. De computervan debankgeeft

Dflllfllionlf Ë^~k informatie dan direct dooraan uw eigen computer. Uw debiteuren-en crediteuren-
lIQUUUUIiri L_^B administratiekunnen danin één keer wordenbijgewerkt. Bij deRabobank vertel-

Ondemeem't met de Rabobank. len ze u graaghoe u hetbestetijdengeldbespaart metuwbankadministratie. /

uitbreiding van deshowroom is
\ bijnagereed(wordtdubbelzogroot!H)

Dan is Sijbenkompleet vernieuwd en

U heeftnog tijd totzaterdag, maar als u
tot dan wacht...

Kom dus snelnaar de centrale magazij-
nen van Sijben, Dr. Philipslaan 41

(naast Gamma)
Hk^a^H w^lff\lÏÏ&TnfrmÊmmMÊ&

De nieuwekollekties komen binnen.
Daar isruimte voornodig in decentrale
magazijnen. De huidige voorraad moet

eruit. Metspoed, binnen 1 week!!!

Daar moet u zijn om het grootste
meubelvoordeel van uw leven te

x^^^:, pakken.

In het huwelijksgoederen-
register gehouden ter grif-
fie van de arrondissements-
rechtbank te Maastricht,
werd óp 12april 1989 onder
nummer 013207 ingeschre-
ven de akte van huwelijkse
voorwaarden tijdens huwe-
lijk tussen de echtelieden
W.C.G. Verwer en F. Ver-
wer-Maat, verleden voor
ondergetekende op 11
april 1989.

A.L.J.M. Muris,
notaris te Kerkrade.

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen.Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(/<■<"/ slot leraars

cvru dr lijd.

Publilcatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SIWS

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 18-
-5-1989 zijn de volgendefaillissementen
A. UITGESPROKEN
1. Gebr. Aen W Mulder BV, Langs De Hey 15, 6136

KR Sittard.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: mr. P.R.J.M. Douffet, Wilhelminastraat 49,
6131 KM Sittard, tel. 04490-24100 (flnr. 13654).

2. B.V. Limburgs Constructieschilders Bedrijf
L.C.8., Reinoud van Gelderstraat IF, 6114 EA Sus-
teren.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: mr. R.A. Haverhoek, Oranjelaan 211, 6166'
BM Geleen, tel. 04490-40030 (flnr. 13655).

3. Heitson BV, Lage Frontweg 22, 6219 PD Maas-
tricht.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: mr. F.G.F.M. Tripels, Brusselsestraat 34-
-36, 6211 PE Maastricht, tel. 043-215041 (flnr.
13656).

B. OPGEHEVEN
4. Aannemersbedrijf Van Moerkerk BV, Spoorstraat

76, Tegelen (flnr. 12886).
5. J.G.M. Hamers, Stationsstraat 56, Maastricht,

h.o.d.n. De Timmerman en T.A.C. (flnr. 13255).
6. J.J. Rump, Veenzoom 145, Gouda, v/h Rijksweg-

Centrum 69, Geleen (flnr. 13478).

C. SURSEANCE
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 18-
-5-1989 is voorlopig surseance van betaling verleend
aan:
L.V. MOEST'L, Oogstweg 37, 6418 JD Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Bewindvoerder: mr. C.L.J.R. Luckers, Caumerdalse-
straat 1, 6416 GC Heerlen, tel. 045-717995.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 24-
-8-1989 te 11.15 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge-
voegd (Rep.nr. 5522/89).
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"^■■■■i piO|^n'VOO,l?l„ e«newe.kenvanMOO
fev^«C*fSSj,*^H\ gebruikers. QS W6pedect.Dß*S&

|_Mi_te.l-i I 'i netwerkbeheei.■■ILMH|a 1 .B^nserv.ceaibeiing
Leverancier van: \ ',
Altos multi-usersystemen. I 1 i
microcomputers. SSjE
Mannesman en Facit printers \ ■ _EflfflfffMffHSrr!l!ffffffMflff^
y—■ ■■■ ' WÉ^*^&^f""f**^^F"ry^nÊÊi
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Wegens verbouwing
van ons centraal
stoffen-magazijn
tot 70% korting

x^_k°P e tota,e zomercollectie JSK
__^9^_________l_ \ f lim __r-Ü_>>

iJHW^ cgEURCKEMS motestófen
__■ __L \_r daar ga je met plezier mee aan de slag! Bil
MAASTRICHT Wycker Brugstraat 57, tel.: 043-251504 * Scharnerweg 79, tel.: 043-625706. ROERMOND Ch. Ruysstraat 31, tel.: 04750-

15683. SITTARD KOOPCENTRUM SITTY POINT Paradijsstraat 3, tel.: 04490 - 2 69 33. HEERLEN WINKELCENTRUM 't LOON|l Homerusplein 6, tel.: 045-711676. GELEEN Rijksweg Zuid 76 (naast Albert Heijn), tel.: 04490-53343. J
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beursoverzicht
Rente hoger

ü(j e STERDAM - De koersen op
:Sl obligatiemarkt van de Am-Jltn e effectenbeurs moes-

naandag flink terrein prijs-n- Er traden verliezen op tot
de halve punt, wat een nieu-
Pwaartse druk op de rente

' t, t
u'tdrukking bracht en het su-

'(j V(-'t'trouwen in de Amerikaan-
rja economie. Deze leidde een
UI« eerder al tot een scherpe stij-
* S van de aandelenkoersen enKo» ren tot een f°rse dollar-tp^sstijging, interventies ten

ir, Amsterdamse aandelen-r*t trok zich hiervan echter
hJt

n'S aan en liep vooruit op de
fc^ 'ge gang van zaken die Wall
L '-''-'t bij de hervatting van de
"W te Zlen S-f- Na een korte
wang vie'en de aandelenkoer-
faf teruS- Het slot van de beursRL. een verdeeld beeld te zien,v^rbij de stemmingsindex on-yj'anderd eindigde op 177,9.
üll' 1 de internationals moesten. yen Akzo en Hoogovens een
k^ar dubbeltjes terug. Unilever
b|i" 0" g°ed, maar de slotwinst
lii«e.' beperkt tot 40 cent op f
Oj. ''O. De dollargevoelige Kon.
\s„sloot de dag f 1,90 beter af f
4 financiële sector verloor
ItjKon f 1,30 op f 96,50. Wolters
Oh^er moest f 1,10 prijsgeven
{£ ' '8,40, Internatio f2op f9O enlly'sumij f 1,50 op f 139,50. Ned-
H,/~ begon hoger maar eindigde
v dag f 2 lager op f 404. DSM
tv 'Kde nog eens f 1 aan dekoers
fcjj üp f 136. vb|. ,5e kleinere aandelenfondseni^,'ken De Boer Drukkerij en
ij, dsnapolsky in trel. De Boer~^'g f 19 naar f 456 en het hotel-
É£jcern fl5 naar f 200. Holland
faT Search, waar het bestuur
d 0 '}, °°P Hgt met een groep aan-
4Ü

'houders, trok een dubbeltje
Li 1 lot f 1,59. Goed in de markt
Vj*n verder fondsen als Textiel
Kie2the' Content Beheer,
k 'U(Jsmit en Public Storage, die
k-M dividend geheel wist in te ha-
■\l-' Zeeland zakte f 20E»l tvaar f69Bu- maar bleef daar-
'/. 't'nk boven het bod van de
LC^dse Stena Line van f 6775.
[(i ( een totale omzet van bijna
ll(Vn,u contracten begon de op-
K t'Urs de nieuwe week goed.
t,j^'erd actief gehandeld in aan-
Li-j' lu,Pties, ondanks de meestul
i,,'„"«e fluctuaties op de effec-"bours.

China braafste
jongetje van

de schuldenklas

HONGKONG - De protesteren-
de studenten in Peking maken
zich niet alleen druk over demo-
cratie. In de demonstratie van
vorige week was ook een span-
doek te zien met het opschrift
'Waar gaan onze buitenlandse va-
luta's naar toe?'. Gezien de om-
vang van de economie heeft Chi-
na nog geen grote schulden op-
gebouwd. Het land staat te boek
als een keurige crediteur.
De schuldendienstenvan China
zijn ongeveer gelijk aan tien pro-
cent van de exportinkomsten.
Dat is nog ver onder de drempel
van twintig procent, waar ban-
ken zich zorgen gaan maken, zo
verklaarde een Amerikaanse
bankier in Hongkong.
De totale buitenlandse schuld
van China wordt geschat op
veertig miljard dollar. Daarvan is

ruwweg de helft verschuldigd
aan commerciële banken. Bo-
vendien staat China in het krijt
bij de Wereldbank, de Aziatische
Ontwikkelingsbank en bij tal
van overheden die leningen te-
gen zachte voorwaarden hebben
verstrekt. Vorig jaar leende Chi-

na 6,1 miljard dollar in het bui-
tenland, achttien procent meer
dan een jaar eerder.

Dit jaar moet China 4,1 miljard
dollar aan rente en aflossing be-
talen. Dat zal tegen 1992 zijn op-
gelopen tot vijfa zes miljard dol-

lar. De export bereikte vorig jaar
een waarde van 47,5 miljard dol-
lar. Volgens een Westerse diplo-
maat was de exportsituatie in de
tweede helft van 1988 slechter
dan in de eerste zes maanden we-
gens een tekort aan kolen, elek-
triciteit en grondstoffen. Hier-
door werd de produktie belem-
merd. „Dat kan uiteindelijk de
capaciteit om leningen af te los-
sen aantasten", zo verklaarde hij.

Het irrationele prijssysteem in
China zorgt voor inefficiënte in-
vesteringen. De Chinezen zijn
geneigd te investeren in hotels
en appartementen, omdat die
een snelle terugverdientijd heb-
ben. Investeringen in elektrische
centrales en kolenmijnen zijn
echter veel dringender nodig, al-
dus de diplomaat.

Uitgiftetijdstip
Daartoe zal de staatssecretaris van
Financiën in voorkomende gevallen
de minister van Binnenlandse Za-
ken moeten vragen bij wijze_van uit-
zondering de Staatsscourant uit te
brengen op de dag van de dagteke-
ning. Als het uitgiftetijdstip boven-
dien wordt gezet op het eind van de
middag (het liefst om zes uur 's
avonds precies) heeft de burger of

ondernemer nog maar zes uur de
tijd om via een spoedprocedure de
verslechtering van de fiscale rege-
ling voor te zijn..
Twee wetsbepalingen op dit terrein
waarover de ministervan Financiën
specifiek kan beschikken bij nood-
grepen, zijn daardoor verouderd en
kunnen worden geschrapt, zo stelt
Koning de Tweede Kamer voor.

Goed eerste
kwartaal

Stad Rotterdam
ROTTERDAM - Het verzekerings-
concern Stad Rotterdam heeft in
het eerste kwartaal van dit jaar een
nettowinst gemaakt van f 15,84 mil-
joen, of wel 16,7 procent meer dan
de nettowinst van f 13,57 miljoen in
dezelfde periode vorig jaar. De stij-
ging ging gepaard met een stijging
van de omzet van 11,1 procent van
f497,1 miljoen naar f552,5 miljoen.
De raad van bestuur rekent op een
stijging van de jaarwinst van onge-
veer 15 procent bij een omzetgroei
van meer dan 10 procent.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k s.k.
\EGON 97.80 d 96.50 d
Miold 113.80 113.10
\kzo 146,90 146,80
VB.N. 40,90 40,60
Mrenta 161.50 161,60
r\mev 49,60 d 49.80 d

75,30 75,60
Bols 139.70 138.80
Borsumij W. 141,00 139.50
Bührm.Tet. 65.70 64.80
:.S.M.cert. 65.60 66.00
Dordtsche P. 253,00 253.00
DSM 135,00 ' 136.00
Elsevier 66,50 66,10
Fokker eert. 41,30 41,40
Gist-Broc. c. 34,30 34,10
Heineken 112,50 112.20
Hoogovens 99.50 98.70
Hunter Dougl. 105,00 105.40
Int.Müller 92.00 d 90.00 d
KBB eert. 75.20 75,20
KLM 46,50 46,70
Kon.Ned.Pap. 56,90 56,20
Kon. Olie 137,80 139.70
Nat. Nederl. 58,90 58.70
N.M.B. 220,00 219.00
Nedlloyd Gr. 406,00 404.00
Nijv. Cate 94,80 96,50
Océ-v.d.Gr. 300,00 300,50
Pakhoed Hold. 129,90 129,50
Philips 36,50 36,80
Robeco 106,20 107,20
Rodamcu 165.30 165.30
Rolinco 105,70 107,20
Rorento 61.70 61,90
Stork VMF 34,90 34,80
unilever 137,80 138.20
Ver.Bezit VNU 101,50 100,70
VOC 48,40 48,20
Wessanen 80,80 81.00
Wolt Kluwer 179.50 178.40

Binnenl. aandelen
Aalberts lnd 44,50 43.50
ACK-Holding 53,50 52,50
Ahrend Gr. c 297.00 294,00
Alg.Bank.Ned 40.30 40.30
Asd Opt. Tr. 23,90 23,71)
Asd Rubber 8,50 8,30
Ant. Verft". 340.00
Atag Hold c 90.00' 90.00
Aut.lnd.R'dam 78.00 78.00
BAM-Holding 382,00 385.00
Batenburg 90.0üd 90.00 J
Boers 137.00 130.81)
Begemann 101.10 102.50
Belindo 371.00 371.00
Belkel's P. 0.00 6.00
Blvd.-Will. 22.80 22.50
Boer De. Kon. 437.00 456.00
de Boer Winkclbedr. 59.00 59,70
Boskalis W, 17,00 16,80
Boskalis pr 13.60 13.15d
Braal Buuu 1025.00 a 1020.00a
Burgman-H. 291)0.110 2900.00

Calve-Delftc 914,00 914,00
Calvépref.c 5200,00 5200,00
Center Parcs 74.90 74,90
Centr.Suiker 64,50 64,50
Chamotte Unie 12,20 12,20
Chamotte div.B9 11.70 11,70
Cindu-Key 113,00 113.00Claimindo 361,00 361,00
Cred.LßN 80.00 80,00
Crown v.G.c 109,00 107.50
Desseaux 205.00 203,00
Dordtsche pr. 252,00 255,00
Dorp-Groep 52,50 52,50
Econosto 237,00 236.50
EMBA 134.20 134,20
Enral'-N.e. 48,00 48,00
Eriks hold. 364,00 360,00
Krans Maas c. 67.00 67,50
Furneis 128,00 124,00
Gamma Holding 75,50 75,00
Gamma piel 5,80 5,80
Getronics 26,00 25,40
Geveke 38,30 38,30
Giessen-de N. 229.00 223,00
Goudsmit Ed. 257,00 262,00
Grasso'sKon. 89.50 89,50
Grulsch 122,50 122,50
GTI-Holding 186,00 186,00
Hagemeyer 90,00 90,00
H.B.G. 209,00 208,50
HCS Techn 15,10 15,10
Hein Huid 93.50 93,50
Hoek's Mach. 184,00 184,00
Hulduh Hout 720,00 720,00
Holec 28,20 29,70
H.A.L. Tr. b 1635.00 1650,00
Holl.Am.Line 1642,00 1654,00
Heineken Hld 93.50 93,50
Holl.SeaS. 1.49 1,59
Huil. Kloos 420.00 420.00
Hoop en Co 11.60 d 11,40c
Hunter D.pr. 6.65 630
ICA Holding 17.90 17,90
IGB Holding 55,50 56,20
IHC Caland 35,50 34,00
Industr. My 202,00 200,00
lng.Bur.Kondor 557,00 558,00
Kas-Ass. 40.70 40.70
Kempen Holding 14.80 14,70
Kiene's Suik. 1298.00 1298.00
KBB 75.30 75.30
Kon.Sphinx 98.50 99,10
Koppelpoort H. 280.00 280.00
Krasnapolsky 185.00 b 200.00
Landre & Gl. 54.50 54.50
Macintosh 49.50 49.50
Maxwell Petr. 670.00 670.00
Medicopharma 75.00 73.50
Melia Int. 7.20 7,20
MHV Amsterdam 23.50 23.50
Moeara Eiuni 1167.1)0 1195.01)

M.Enim 08-cert 15050.00 15100.00
Moolen en Co 30.00 30.40
Mulder Bosk. 49.50 49.50
Multihouse 11.30 11.20
Mvnbouwk. W. 455.00 450.00
NaeiT 225.00
NAGRON 47.811 47.80

NIB 541,00 541.00
NBM-Amstelland 18,60 18,80
NEDAP 299,50 299,50
NKF Hold.cert. 345.00 346.00
Ned.Part.Mij 36.90 36,90
Ned.Springst. 9750,00 9750.00
Norit 782,00 781,00
Nutricia 227.00 226,00
Omnium Europe 17,60 17,60
Orco Bank c. 83,70 83,50
OTRA 665.00 665.00
Palthe 134,50 134,50
Polynorm 98,50 98.50
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 56.50 56,50
Reesink 64,00 63,80
Riva 55.00 55,00
Riva (eert.) 54,50 55.50
Samas Groep 66.00 66.00
Sanders Beh. 100,00 99.00
Sarakreek 28,50 28,60
Schuitema 1675,00 1650,00a
Schuttersv. 120,00 120,00
Smit Intern. 41,50 41,00
St.Bankiers c. 27,40 26,80
Stad Rotterdam 153.00 154.00
Telegraaf De 489,00 488.50
Text.Twenthe 245.50 245,50
Tulip Comp. 64.50 63.30
Tw.Kabel Hold 148.00 148,00
Übbink 121,60 120,20
Union Fiets. 15,50 15,60
Ver.Glasfabr. 268.50 271,00
Verto 72,20 71,00
Volker Stev. 59.80 59,80
Volmac Softw. 60,70 60,40
Vredestein 19,60 20,00
VRG-Groep 62.10 61,50
WegenerTyl 205,00 b 204,00
West lnvest 31.00 31.00
Wolters Kluwer 179.50 178.00
Wyers 55,00 55.00 a
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.i'. 37,50 37,70d
ABN Aand.i'. 72.50 72.50
ABN Beleg.f. 54,20 54.20
ALBEFO 52,60 52,60
Aldollar BF $ 20,90 20.90
Alg.Fondsenb. 232.00 231.00
AllianceFd 11.10 11,00
Amba 45,30 45,30
America Fund 310.00 310,00
Amro A.in F. 92.40 92.40
Amro Neth.F. 73.00 72.80
Amro Eur.F. 69.00 69.00
Amvabel 97,30 97.30
AsianTigersFd 64.70 62.90
Bemco Austr. 62.00 62,00
Berendaal 112,00 112,00
Bever Belegg. 24.80 a 24.80
BOGAMIJ 106.50 107.50
Buizerdlaan 41.00 41,00
Delta Llovd 38.70 38.70
DP Am. Gr.F. 23.80 24.Ü0
Dp Energy.Res. 34.10 34.10
Eng-Hü11.8.T.1 9.80 9.80

EMF rentelbnds 71,30 71,40
EurinvestÜ) 110,00 110,00
Eur.Ass, Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,30 57,50
Hend.Eur.Gr.F. 186,50 186,50
Henderson Spirit 77,30 76.70
Holland Fund 69,00 69.00
Holl.Obl.Fonds 119,50 119,50
Holl.Pac.F. 112,20 114,00
Interbonds 560,00 560,00
Intereff.soo 39,90 40,10
Intereff.Warr. 301,00 302,00
JapanFund 42,50 42,00
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1485,00 1485,00
NMB Dutch Fund 36,10 36,10
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 102.20 102,20
NMB Vast Goed 40,50 40,50
Obam. Belegg. 209.00 209.00
OAMFRentef. 14,55 14,55
Orcur.Ned.p. 49,00 49,00
Pac.Prop.Sec.f. 51,45 51,45
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,50a
Rabo Obl.inv.f. 74,80 74,80
Rabo Obl.div.f. 49,80 49,80
Rentalent Bel. 1343.10 1343,10
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 107,40 107,40
Sei/Tech 18,25 18,25
Technology F. 16,50 16,50
Tokyo Pac. H. 263,00 263,00d
Trans Eur.F. 74,30 74.60
Transpac.F. 580,00 580,00
Uni-Invest 116,00 116,00
Unico Inv.F. 82,70 82,70
Unifonds 27,70 27,70
Vast Ned 118.70 118,70
Venture F.N. 41,80 41,80a
VIB NV 85,80 e 85,80 e
WBO Int. 78,00 78,00
Wereldhave NV 204.50 204.50

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4U) 102,20 102,20
3'uEngWarL 36,30 36,30
S:IA5:1A EIB 65 99,00 99.00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.00 34,00
Amer. Brands 69.70 69.70
Amer. Expres 33,20 33.60
Am.Tel.& Tel. 34.75 34.75
Amenteeh 57,50 57,50
Amprovest Cap. 118.00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 29.00 29.00
Atl. Richf. 90.00 91.20
BAT Industr. 5,50 5.50
Bell Atlantic 84,60 84,60
BellCanEnterpr 37,80 37,80
Bell Res.Adlr 0,94 1,10
Bell South 47,50 47.50
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23.80 23.80

Boeing Comp. 80,30 80,30
Chevron Corp. 52,50
Chrysler 25.00 25.00
Citicorp. 30,75 31,50
Colgate-Palm. 51.25 51,25
Comm. Edison 36,00 36,00
Comp.Gen.El. 407,00 415.00 b
Control Data 19.80 19.80
Dai-IchiYen 3330,00 3330.00
Dow Chemical 95,50 96,70
Du Pont 110,60
Eastman Kodak 44.25 44,25
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 223.00 223,00
Exxon Corp. 43.00 43,00
First Paclnt 1.30
Fluor Corp. 26,10 27,30
Ford Motor 49.70 49,70
Gen. Electnc 53,25 53.75
Gen. Motors 41,80 41.35
Gillette 39,70 39,70
Goodyear 52,70 52,70
Grace & Co. 32,90
Honeywell 76,00 76.00 d
Int.Bus.Mach. 112,00 110,50
lntern.Flavor 54.70
Intern. Paper 48,90 50.50
ITT Corp. 57,00 57.00
Litton Ind. 79,50 79.50
Lockheed 46.90
Mmnesota Mining 74.00 73.80 d
Mobü Oil 50,00 50,00
News Corp Auss 13,30 13.30
Nynex 75,10 75.10
Occ.Petr.Corp 28.30 28,30
Pac. Telesis 40,70 40,70
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 53.50 53,60
Phiüp Morris C. 135.80 136,30
PhiU. Petr. 23.20 23,20
Polaroid 39.30 39.30
Privatb Dkr 276,60 276.60
QuakerOats 57,50 57,50
RJR Nabisco 85.00
St.GobinFfr 584,00 580,00
Saralee 53,90 53,90
Schlumberger 38,50 38,75
Sears Roebuck 46,80 46.80
Sony (yen)
Southw. Bell 52,70 52.70
Suzuki (yen) 918,00 918,00
Tandy Corp. 45,80 45,80
Texaco 54,25 54.50
Texas Instr. 44,15 44,00
T.I.P Eur. 1,74 1.74
ToshibaCorp. 1370,00 1370.00
Union Carbide 28.00
Union Pacific 71,00 71,00
Unisys 24.75 25,10
USX Corp 34,80 34,80
US West 67.70 67.70
Warner Lamb. 92.00
Westinghouse 61.00 61.00
Woolworth 52,00 52,00
Xerox Corp. 66,25 66,25

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 57,50 57,50
Am. Home Prod. 205,50 214,00
ATT Nedam 76,00 76,00
ASARCO Ine 61,00 61,00
Atl. Richf. 205.00 205,00
Boeing Corp. 178.00 178,00
Can. Pacific 37,50 39,70 d
ChevronCorp. 119,00
Chrysler 51,80 51,80
Citicorp. 67,00 69.00
Colgate-Palm. 114,00 114,00
Control Data 39,80 39,80
Dow Chemical 208,50 208,50
Eastman Kodak 96.00 95,70
Exxon Corp. 94,00 95,00
Fluor Corp 53,00
Gen. Electnc 116,00 116,00
Gen. Motors 187.00 185,50
Gillette 86,00 86.00
Goodyear 115,00 115,00
Inco 66.00 66,00 d
1.8.M. 244,00 247,50
Int. Flavors 118,50
ITTCorp. 124,20 124.20
Kroger 24,00 24.00
Lockheed 103,00
Merck & Co. 154,50 159,00
Minn. Min. 162,00 162.00
PepsiCo. 116,00 116,00
Phiüp Morris C. 303.00 303,00
PhiU. Petr. 49,50 49.50
Polaroid 79,00 79,00
Procter & G. 218.00
Quaker Oats 120,00 120.00
Schlumberger 83.50 83,50
Sears Roebuck 101,30 101,30
Shell Canada 78.00 78,00
Tandy Corp. 98,00 98,00
Texas Instr. 96,00 96,00
Union Pacific 155,00 155,00
Unisys Corp 55,50 55.50
USX Corp 75.50 76,00
Varity Corp 4.20
Westinghouse 136.00 142,50
Woolworth 114,00 117.20
Xerox Corp. 136,00 136.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 520.00 520.00
Dresdnerß. 314.00 314.00
Hitachi (500) 1450.00 1450.00
Hoechst 301.00 300,00
Mits.El.(soo) 700.00 700,00
Nestlé 7350.00 7350.00Siemens 518,00 518.00

Warrants
Akzo 37.10 37.30
AMROwarr. 1,50 e 1,50c
Bogamij 5.50 -4 SM)
Falcons Sec. 18.50 19.30
Honda motor co. 2220.00 2530.00
K.L.M. 85-92 150.00 150.00
Philips 85-89 6.30 6.00

St.Bankiersa 1.05 1.05
St.Bankiers b 2.65 2.60e
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100.50 100.50

Aegon warr 12,50 12.50
im ABN 87 97.80 97.80
13Amev 85 97,40 97.40
13Amev 85 95.75 94.75
10Amev85 100.25 100.25
HAmevB6 96.50 96.50
14UAmro87 97,60 97,60
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10' 2 Amro 86 97,75 97.75
10 Amro 87 96,25 96.25
s^AmroB6 97.75 97,75
AmroBank wr 18.80 18,80
Amrozw 86 67.00 67.50
9BMH ecu 85-92 98.60
7 BMH 87 95.00
10'nEEG-ecu 84 100,25 100.25
9;,/4EIB-ecu 85 101,70 101.70
\2Vt HIAirl.F 92.25 92.25
12 NIB(B) 85-90 100.50 100,50
11'4NGU83 100,25 100.25
10 NGU 83 100,50 100,50
2',m NMB 86 83,20 83.00
NMB warrants 60,00 60,00
B*4 Phil. 86 95.50 95.50
64 Phil.B3 95,50 95.50
11 Rabo 83 100.50 100.50
9Rabo 85 100,50 100,50
7 Rabo 84 100,75 100.75
12U Unil. 100.00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,80 5,80
Bredero eert. 4,40 4.40
11 Bredero 2.70 2.70
Breev. aand 12.70 12.70
Breev. eert. 12.00 12.00
LTVCorp, 2,00 1.90
Rademakers 27.00 27,00
RSV. eert 1.30 1.17
7'/«RSV 69 92.00 92.00.J

Parallelmarkt
Alanhen 20.10 20,20
Berghuizer 67.20 68.00
Besouw Van e, 48,40 48.10
CBI Barin Oce. ven 1680,00
Comm.Obl.F.l 98.80
Comm.Obl.F.2 98.60
Comm.Obl.F.3 98.90
De Drie Electr 28.10 28.10
Dico Intern. 118.50 118.50
DOCdata 32.20 34.90
Geld.Pap.c. 94.00 94.00
Gouda Vuurv c 86.00 86.00
Groenendijk - 32.50 32,40
Grontmij e. 140.00 144.80
Hes Beheer 284.00 284.00
Highl.Devel. 12.00 b

Homburg eert 4.40 4.60
Infotheek Gr 27.70 28.00
Interview Eur. 7.80 7,50
Inv. MijNed. 59.80 61.00
KLM Kleding 33.10 33,10
Kuehne+Heitz 34.00 33.30 d
LCI Comp.Gr. 41.70 42.50
Melle 254.10 254.00
Nedschroel 113.00 114.90
Neways Elec. 10,80 10,70
NOG Bel.l'onds 28.60
PieMed. 11.80 11.60
Poolgarant 10.25 10.25
SunacTech. 17,90 17.60
Text Lite 7.60 e 7,40
Verkade Kon. 242,00 240.00
Weweler 105,50 103.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

akzo c jul 150.00 240 3.50 3.40adll c jun 210,00 214 12.00 16.50
dll c jun 220,00 618 3.60 6.50
dll c )un 225,00 488 1.70 3.80a
dil c jun 230,00 715 - 2.00
dll p jun 225,00 345 5.30 2.80
dfi p aug 220.00 360 - 3.30
dsm c jul 125.00 228 12.50 13.80a
dsm c jul 130.00 430 8.20 9.00
dsm c jul 135.00 663 5.10 5.60
dsm c jul 140.00 335 2.90 3.70
dsm c okt 140.00 407 6.20 6.50a
coc c jun 275.00 1010 16.50b 16.40
coc c jun 280.00 1082 13.00b 12.00
coc c jun 285.00 673 9,50 8.20
coc c jun 290.00 812 6.20 5.40
coc c jun 295.00 385 4,00 3.30coc c jun 300.00 344 2.50 2.40
coc p jun 280.00 1282 2.00 2.00
coc p jun 285.00 829 3.40 3.00
coc p jun 290.00 1307 5.00 5.50
goud p aug 370,00 459 8.50 12.10
goud p nov 360.00 305 7.20 b 9.00
hoog c jul 100.00 274 5,80 5.50a
kim c jul 50.00 571 0.90 0.90
kim p jul 45.00 245 1,10 1.00
nip p nov 95.00 800 0,50 a 0,60
natn c jul 65.00 267 0.50 b 0.40
natn p okt 60.00 579 3.00 3.30
phil c jul 40,00 811 0.70 0.80
phil c okt 40.00 419 1.70 1.80
phil c jan 40.00 371 2.60 2.70
phil c 093 30.00 632 12,30 12.50
phil p jul 35.00 661 0,80 0,70
uhe c jul 130,00 981 9.80 11.50a
olie c jul 150.00 410 0.70 0,90
olie c okt 130.00 921 11.00
olie c okt 140.00 1003 4,80 5.80
olie c okt 150.00 1072 2.00
olie e jan 150.00 254 3.50
ohe c 091 105.110 395 35,80
olie p jul 13D.00 425 1.011
uhe p jul 140.00 455 4.3(1
uhe p 092 135,00 408 15,7(1
umi e jul 130.00' 781 9,20 ILHË
umi c jul 140.00 015 2.70b ME
umi c ukl 140.01) 2311 5.50 tNumi p okt 140.00 352 S.7tta
vui c jul 50.0(1 220 2.10 2,Q(£

Termijn aankondiging en in werking treden beperkt

'WIR-lekeffect' is
nu al te voorkomen

DEN HAAG — De massale
aanmelding in februari van
1988 van investeringsprojec-
ten bij notarissen om op de
valreep in aanmerking te ko-
men voor investeringspremie
krachtens de WIR is niet voor
herhalingvatbaar.
Staatssecretaris Koning van Finan-
ciën denkt dat de termijn van het
'announcementeffect' (aankondi-
gingseffect) op grond van de Be-
kendmakingswet van 17 februari
1988 en artikel 16van het besluit uit-
gifte Staatsblad en Staatscourant de
mogelijkheid biedt om de termijn
tussen aankondiging en inwerking-
treding aanzienlijk in te korten.

economie

Veel banen
via kleinere
bedrijven

CJnEYpINGEN - De middelgro-
ten lnere bedrijven zijn nog
»„r

s een stuwende kracht achter
is i?e\van de werkgelegenheid in
m a!\d- Eind dit jaar zullen er in

l'i»9s nen" en kleinbedrijf (MKB)

ïrled " Danen meerzijn daneind
tter Jaar at verwacht de voor-as V3n het KoninkliJk Neder-
ktyrvir, T Ondernemersverbondv. Jan Kamminga.

las 'nd 1987 en eind verleden jaar
feeckr aantal banen in het mkb
Jan enduizenden hoger dan op
eVp^ar' van het zelfde jaar: respec-
lijkt " 60oo° en 85000 meer- Dat
ujh: IVllt een enquête, die het Nipo
«tv'o ln oPdracht van het KNOV
'ifirfi!'ü'^et §eeft wel aan hoe be-
tttds mkb is voor de Neder"
ist

e economie", aldusKamminga
1 lrl Scheveningen tijdens de

'at . atie van de enquête-uitslag.
i d "et KNOV opmerkelijk vindt,
oor |"e nieuwe werkgelegenheid
'itid ontstaat in bedrijfjes met
efst

er tien werknemers. Maar
atip^f^'g procent van de nieuwe
>e en -mt daar terecht.
ïVert<L U^e 'de tiende in successie)
terltp Deeld op van een gestaag
*tmüf omzet- en winstpositie bij
ier "laden- en kleinbedrijf. Maakte'^eiaar geleden 68 procent van
e$ wCategorie bedrijven en bedrijf-
lat 0|inst' dit jaar wordt verwacht
"irjpp Pr ocent van de zelfstandige
lijn "emers 'in het zwart' komt.
''W ne'ft verwacht een hogere
*en slechts tien procent een lage-
*lfri Pakweg een derde denkt een

°mzet als in 1988 te halen'
>Hrje Wart van de geënquêteerde
im ..^erners is 'tevreden' met het

!fote Porteurs opereren de middel-
!^m en Reinere bedrijven vrij ge-ien'at'g en traditioneel. SlechtsIe grpocent van hun produktie gaat
[°irit. s over en net êros daarvan
W yecht in dichtbije landen als
Ie „^/Luxemburg (tweederde van
Ie j,KD-bedrijven exporteert naar
k^"^eluxpartners), West-Duits-

" Proc-ent van de bedrijven)
f|Jk Jlc en het Verenigd Konink-

PDef\ 'orse verbetering van de winst
Perscombinatie, uitgeefster

rv or>der meer de Volkskrant, Het
Iqj^.? 1 en Trouw, is vooral toe te
"ert IJVen aan de groei van het ad-
>iet

e
Rntievolume van de dagbladen

fy "-4 procent. De advertentieom-
Itep an de uitgaven van de groep
kof ln geld met 8,5 procent tot f

m'ljoen
' zo blijkt uit het jaar-

-1,0 'aS. De nettowinst steeg van fmHioen naar f 10,1 miljoen.

Streepjescode
op nieuwe

bankbiljetten
Van onze correspondent

ENSCHEDE - De Nederlandse
Bank zal volgend jaar een nieu-
we serie bankbiljetten presente-
ren. Ze zijn ontworpen door de
kunstenaar Jaap Drupsteen.
Nieuw is het aanbrengen van een
streepjescode. Daarmee zouden
biljetten sneller kunnen worden
getraceerd bij criminele activi-
teiten zoals overvallen, bankkra-
ken en losgeld.

Een woordvoerder van De Ne-
derlandse Bank wilde vanmor-
gen geen enkele mededeling
doen over ontwerp en bijzonder-
heden van de nieuwe bankbrief-
jes. „Dat doen we bewust, gelet
op de criminaliteit". Volgens de
woordvoerder zal de serie 'ge-
heel afwijken' van de huidige bil-
jetten, die zijn ontworpen door
de kunstenaar Oxenaar.

De waarde van de nieuwe biljet-
ten zal zowel in cijfers als in let-
ters worden aangegeven. Ze wor-
den bovendienvoorzien van spe-
ciale verflagen, die het maken
van vervalsingen moeten be-
moeilijken. Drupsteen heeft voor
de motieven onder meer gekozen
voor een vis, een tulp en een
doolhof.

Winst Rael met
25 pet. omhoog

Van onze redactie economie
ARNHEM - Het Arnhemse automa-
tiseringsbedrijf Raet heeft over 1988
een winststijging geboekt van ruim
25 procent. Het nettoresultaat steeg
van 7,1 miljoen gulden in 1987 naar
9 miljoen vorig jaar. De winst werd
negatief beïnvloed door de toegeno-
men belastingdruk.
De omzet van Raet steeg met 44 pro-
cent naar 260 miljoen. Voor dit jaar
verwacht Raet een omzet van 400
miljoen gulden. Deze forse groei
kan worden gerealiseerd door het
samengaan met Centraal Beheer
Automatisering(CBA) in Apeldoon.
Bij elkaar hadden de bedrijven in
1988 al een omzet van 338 miljoen
gulden. De integratie van CBA in
Raet krijgt komende vrijdag offi-
cieel zijn beslag.

Sloop binnenschepen
vergt 160 miljoen

DEN HAAG- In een
poging de blijvende
overcapaciteit in de
binnenvaart terug te
dringen heeft minis-
ter Smit-Kroes (Ver-
keer) 160 miljoen
gulden uitgetrokken
voor de sloop van
deze vaartuigen. De
sector zal het bedrag
dat de minister be-
schikbaar stelt wel
in tien jaar terug
moeten betalen.
Dit blijkt uit een
wetsvoorstel dat de
bewindsvrouwe gis-
teren bij de Kamer
heeft ingediend.
Éénmalig zal de mi-
nister zelf 15 miljoen
aan de regeling beta-
len.
De regeling, die op 1
januari 1990 in moet
gaan, is een uitvloei-
selvan een EG-richt-
lijn. De EG wil de ca-
paciteit van binnen-
vaartschepen in de

Benelux, Duitsland
en Frankrijk binnen
eenjaar met een klei-
ne 1,5 miljoen ton te-
rugbrengen. Daar
mag 310 miljoen gul-
den voor worden uit-
gegeven. Zwitser-
land heeft zich be-
reid verklaard vrij-
willig aan de rege-
ling mee te werken.
De EG wil met de
sloopregeling ook de
inkomsten van de
schippers verhogen.
Smit-Kroes wil van
het bedrijfsleven
binnen twee weken
adviezen over haar
plannen. Behalve de
sloopregeling wil de
bewindsvrouwe ver-
bieden dat er nieuwe
schepen in de vaart
worden gebracht,
zonder dat er eerst

een vergelijkbaar
schip is gesloopt. Zo
wil zij voorkomen
dat via een achter-
deur de overcapaci-
teit in de binnen-
scheepvaart in stand
wordt gehoudent.
Van de andere kant
wordt modernise-
ring van devloot met
de plan niet geblok-
keerd.
De oud-voor-nieuw
regeling geldt ook
voor schepen die uit
landen buiten de EG
worden geïmpor-
teerd en schepen die
alleen op een be-
perkt aantal vaarwe-
gen in de EG ingezet
werden maar over-
gebracht worden
naar het bestaande
netwerk van vaarwe-
gen binnen de EG.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.000-/26.500-,
vorige ’ 25.900- f 26.400 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.100, vorige ’ 28.000 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 335-1 405 vorige

’ 345-/415; bewerkt verkoop ’450 la-
ten, vorige f 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,21 2.33
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,84 1,96
Duitse markt100) 110,65 114.65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 156.25 161,25
Ital. Ure. (10.000) 14,75 16.15
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1.27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 123,75 128,25
Zweedse kr. (100) 31.85 34,35
Noorse kr. (100) 29.75 32,25
Deense kr. (100) 27.50 30.00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1.24 1.44
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,26675-26925
Brits pond 3,5750-5800
Duitse mark 112,690-740
Franse franc 33,280-33,330
Belg. franc 5.3835-3885Zwits. franc 126,245-295
Japanse yen 159,55-159,65
Ital. lire . 15.530-580
Zweedse kroon 33.330-33.380
Deense kroon 28.925-28.975
Noorse kroon 31.345-31.395
Canad. dollar 1.89725-89975
Oost. schill 16.0150-0250
lers pond 3.0110-0210
Spaanse pes 1.8010-8110
Gr. drachme 1.2800-3800
Austr.dollar 1.6750-6850
Hongk.dollar 29.10-29.35
Nieuwz.dollar 1.3375-3475
Antill.gulden 1.2250-2850
Surin. gulden 1.2250-2950
Saudische nal 60.45-60.70
Ecu gulden 2.3445-3495

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1083=100)
algemeen 187,40 188.30
id excl.kon.olie 180.10 180.00
internationals 189.10 191.00
lokale ondernem. 187.20 186.70id financieel 132,80 132.40
id niet-financ. 248.80 240,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)
algemeen 240.40 241,50
id excl.kon.olie 221.00 220,80
internationals ' 251,00 253,50
lokale ondernem. 228,20 227,60
id financieel 169,20 168.70
id niet-financ. 285,00 284.40
Slemmingsindex {1987 = 1001
algemeen 177.30 177.90
internation 183.30 183.90
lokaal 176.30 175.70
fin.instell 139.60 139.10
alg. banken 136.40 136,10
verzekering 141.80 141.10
niet-financ 188,10 187,50
industrie 176,70 176.30
transpopsl 225.80 225.30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatstenotering van
vandaag).

Akzo 146.80-147,00(146,80)
Kon. Olie 139.50-140.60 (139,70)
Philips 36,80-37,30 (36,80)
Unilever 137,80-139.00 (138,20)
KLM 46.70 (46.70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beurse-middelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2511.73 1161.06 200.98 956.31
Hoogst 2521.63 1171.09 202.17 961.67
Laagst 2481.30 1151.52 200.09 946.86
Slot 2502.02 1161.06 201.04 954.26
Winst
verlies +0.92 +4.69 +0.53 +1.69

De PTT neemt in Den Bosch
een proef niet een geheel nieuw
ingericht postkantoor waarin al-
les geheel gericht is op de dienst-
verlening. Het 'Postkantoor '90'
is officieel geopend door ir. W.
Dik, voorzitter van de raad van
bestuur van PTT Nederland
NV.ln het postkantoor zijn bevei-
ligde loketten voor geldhandelin-
gen en open balies voor de afgifte
van kentekenbewijzen, informa-tieverstrekking en dergelijke.
Verder beschikt het nieuwe post-
kantoor over veel zelfbedienings-
apparatuur zoals geldstortings-
en opnameautomaten, frankeer-
automaten en interactieve video-
apparatuur.
Gokken in welke rij men het snel-
ste aan de beurt is, is er in het
nieuwe postkantoor niet meer
bij. Klanten die gebruik willen
maken van een loket moeten aan-
sluiten in een centrale rij. De
PTT verwacht dat hierdoor de
wachttijden aanzienlijk zullen
worden verkort.Het gebouw heeft
een ruime hal van vierhonderd
vierkante meter, met links een
kinderspeeltafel, beveiligde ba-
lies (midden) en de postwinkel,
rechts.

(ADVERTENTIE)

Nu is overstappen op de monitoren-
techniek van morsen extra aantrekkelijk! I WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
want de NEC MultiSync II blijft u trouw, 1
ongeacht de PC, grafische kaart of toe-'
passing die vin de toekomst zult gebrui- 1
ken. Maar het extra attractieve is dat wij |
tot 30 juni a.s. voor uw "oude" monitor |
Koop daarom nu een NEC MultiSync 11. É|g
MultiSync II f 2.695,- mcl.B.T.W.
afinruilpremie 900,-- ÊÊÈÈÈIÊË
Üb^S f 1.795,- mcl. B.T.W. 14-ldeuren beeldscherm

(t/m 30-6- 89) compatibel van CGA t/m VGAUw MultiSync dealer: max. resolutie 800 x 560

Burotronic Nederland B.V. » »_r-f_<,,%
Heerlerwes 9, 6367 AA Voerendaal. IW/X f 'Telefoon (045) 752469. I^lMZéW
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~i Limburgs Dagbladgpiccolos
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 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.

-s :
Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK
DEKKERSBEDRIJF Schrip
sema, Deken Deutzlaan 22£
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie
Bel voor vrijblijvende offerte
Tel. 045-224459.
TUINVERZORGING, aan
leg, afrast, sierbestratinc
enz. goed werk is niet duu
bel 045-272093 na 18.00 u
alleen op werkdagen. 'ONDERNEMERS, in mid
den en kleinbedrijf opgelet
Nu automatiseren van uv
administratie is tijd en gele
besparen. Interesse: Be
voor meer info 04498-5227C

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

Vermist/Gevonden
Weggevlogen grijze rood-
staart PAPEGAAI omg.
Passart, beloning ’ 50,-. Tel
045-220628 b.g.g. 218043.

Personeel gevraagd
Las en montagebedrijf Monseli BV kan nog plaatsen:
Zelfstandige pijpfitters/monteurs

en argonlassers.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties tijdens kantooruren
04490-33764

■■■ Nijverheidsweg 22, Stem.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen ti|dens kantooruren: 04499-3182.

Afcent Beauty Team
vraagt

part-time dameskapper(ster)
Het zelfst. kunnen werken en 't spreken v.d. Engelse
taal is een must! Tel na 20.00u 045-271103.
Betontimmerm.
en all-round timmerman

BEM b.v. ml. 04455-1871.
Wilt u ' snel een FIJNE
BAAN? Vast en zeker werk?
Kiezen uit meer dan 250
goede vacatures? Wordt
dan rijinstructeur (m/V). Na
drie maanden kunt u al echt
aan de slag. Nieuwe oplei-
dingen voor het enige er-
kende Kaderschooldiploma
starten binnenkort en Best
en Utrecht Nu nog plaatsen
vrij: Bel voor gratis studie-
gids (ook 's avonds) Kader-
5Ch001:04998-99425.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Gevraagd WERKSTER voor

1 ochtend per week in he-
renmodezaak te Roermond.
Inl HCS, 02240-96704. Bel-
len tijdens kantooruren.
Zelfstandig werkende
WERKSTER gevraagd voor
enkele morgens per week.
Min. leeftijd 23 jaar. 04406-
-14161 na 12 uur.
Gevr. voor de avonduren
SCHOONMAAKHULP, 25
uur p.wk. Tel. reactie na
17.00 uur 045-253304.
Bouwbedrijf Paro BV zoekt
METSELAARS en opperlie-
den. 045-313105 na 18 uur.
ZANGER gevraagd voor
zeer bekend dansorkest met
eventueel bijinstrument
045-727695.

VERKOOPSTERS gevr.,
geh. g. bezwaar in rijdend
kaasbedrijf op de markt te-
vens hulp gevr. in ijssalon
voor zat. en zond. Tel. 045-
-352406.
Ervaren TOETSENIST ge-
zocht voor Top-40 band.
Apparatuur aanwez. Tel.
045-724060.
La Veneziana vraagt met
spoed part-time SPOEL-
HULP. Tel. 045-716664.
Gevr jongeman voor
VAKANTIEHULP voor Auto-
materialenzaak plm. 16-18
jr. event. uitbereid.moglh.
aanw. CARSHOP, Pieterstr.
6 Schaesberg.
POETSVROUW gevr. voor
1 avond van 18-21 uur per
week. Bellen tussen 18.00
en 19.00 uur. 045-324763.
Aktieve vriendelijke VER-
KOOPSTER voor brood- en
banketartikelen. Enige erv.
vereist, Ift. tot 22 jr. Full-time
plm. 32 uur event. tot 40 uur.
Soll. na 11 uur. 045-441470.
Ervaren LOCKNAAISTERS
gevr., event. ook voor thuis-
werk. Tel. 045-215637.
Wegens uitbreiding brood-
en of BANKETBAKKER
welke als ras vakman ons
jonge team kan versterken.
Part-time bakker (V.U.T.er
en of vervr. gepens.) Leer-
ling-bakker is verplicht vak-
school opleiding te volgen.
Bakkerij Franssen, Simpel-
veld-Vaals. Soll. na tel. af-
spraak 045-441470.
TIMMERLIEDEN gevraagd
voor werkzaamheden regio
Amsterdam. Reijnen, Burg.
Venckenstr. 11,Obbicht. Tel
04498-56966.

WEDEWERKER (m/v) gevr.
i/oor Supermarkt Ift. 17-19 jr
Hermens Julianastr. 114,
Hoensbroek. 045-212338.
UZERVLECHTERS gevr.
teg. zeer hoge verdienste.
Tel. te bevr. tuss. 20 en 22
uur. 09-49-245167677

Te huur gevraagd
Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
89 te SITTARD: Eengezins-
woning. Huurpr. tot ’ 650,-.
Br.o.nr. B-0760, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 PP, Heerlen

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

OG te huur
Te h. slpk en KAMER. Dr.
Nolenstraat 11. Bocholtz na
17.00 uur.
Ter overname restaurant
'MANO". Kon. Astridlaan 8,
Maasmechelen (B). Vr.pr.
’27.000,-. Tel. 09-32.11.
761175.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.

Onroerend goed te koop aangeboden

Spaarhypotheek
Laat u eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

voordelige vorm van hypotheek.
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Geen verkoop, geen kosten...
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Huis kopen of verkopen
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Hypotheek
Centrale

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

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Leuke gem. EENPER- Mooie grote gem. kamer te
SOONSKAMER te huur huur te VALKENBURG ook
voor nette pers. rustige lig- oudere heer of dame.
ging in Schimmert, tel. 04406-12875.
04404-1425.
Goed gem. ZIT/slaapk., cv., Te nuur ZITKAMER met a-
douche en keuken. Pannes- Parte slaapk. te Hoensbroek
heiderstr. len 19, K'rade. Na 14.00 uur 045-229654.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Te k. Veldbrand- en oude
METSELSTENEN. Tel.
045-722028.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terf.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.

Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

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

Hobby/Doe het zelf

Renoveer zelf uw parket of
plankenvloer

machines, schuur- en afwerkmaterialen te huur en te koop
bij Mesterom- Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.

Winkel & Kantoor

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.— Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Geldzaken

Alle hypotheken
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Bedrijven/Transacties

U A P Verzekeringen
wenst haar Euromarathon Team veel succes toe.

Euromarathon 1989
Team Zuid-Nederland wordt gesponsord door:

U A P Verzekeringen, Isostar/Perform, Asics Tiger en Liga

Landbouw en Veeteelt

WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te koop 4-jarige HENGST
betuigd en bereden met kar
en nieuw getuig, te1.0449-
0-27050.

Auto's

Inruilauto's
Div. Fiat Panda's v.a. bwj.'B3, v.a ’ 5.700,-
Div. Fiat Unos v.a. bwj.'Bs, v.a ’ 9.750,-
Uno 751.E., zwart, bwj 1987 ’ 15.750,-
Ritmo Carrara aug 1987 ’ 12.900,-
Citroen2CV6 1984 ’ 4.750,-
Ford Scorpio automaat 1985.’ 21.900,-
LanciaY 10Fire 1986 ’ 12.750,-
VW Polo 1050 1986 ’ 12.900,-
VWGolf 13C 1986 ’ 16.900,-
Volvo 340DL 2.0Ltr 1983 ’ 9.500,-

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50. Tel. 045-724140

Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, 86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
HB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, '83, '86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, '84, '85" Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. '83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. '78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo
240 Van Station D 2.0"85; Peugeot 205KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Knutselkoopjes
Fiat 127 Super, 1981
’1.750,-. Fiat 131, 1977
’450,-. Opel Rekord, 1978

’ 600,-. Fiat Bastiaans
Heerlen. Spoorsingel 50,

045-724140.

Zoekt u 'n auto
van een bepaald merk of in
een bepaalde prijsklasse?

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.

Autohandel
De Hommert
Hommerterweg 77a te

Hoensbroek.
Tel. 045-227419

Heeft steeds plm. 20 occas-
sions voorradig va ’ 1.000,-
Te k. Fiat RITMO 65 CL, bwj
'82 met trekhaak 1,5 cc, pr.
n.o.t.k. 045-250339.
Opel ASCONA 18i GT, bwj.
'86, kl. wit. Autohandel
Leers, Eindstraat 27, Schin-
vejd. Tel. 045-255443.
Te k. ALFA-ROMEO 33
Q.V. klaver, bwj. 12-'B4,
dure uitvoering, centr. ver-
grend. 5 bak, i.z.g.st. pr.n.o.
t.k. Tel. 04490-34294 b.g.g.
36007.
Te k. ALFA Romeo cabriolet
'79, i.z.g.st. Tel. 045-
-460734.
BMW 315, t.'B3, apart mooi,
veel. ace. ’6.950,-. Sint
Martinusstr. 31, Kerkrade-W
Heel mooie BMW 316, bwj.
eind '78, pr. ’2.250,-. Tel.
045-422610.
Te k. BMW 320, bwj. '77, 4-
cyl., veel extra's, vr.pr.
’2.500,- Na 16.30 uur Vin-
kenstr. 77, Heksenberg-
Heerlen.
Te k. Fiat RITMO bwj. mei
'83, kl. lichtblauwmetal.
77.000 km, APK gek., nw.
schokdempers, nw. uitl,
banden z.g.a.n., moet weg i.
verb. m. aansch. diesel, vr.
pr. ’ 6.250,-, zien is kopen.
Tel. 045-325773.
Te k. Fiat RITMO 755, bwj.
'80, ’1.100,-. Tel. 045-
-214938, na 17.00 uur. Lei-
enhoesstr. 27, Heerlen.
Fiat PANDA 45, bwj. eind
'81, z.g.a.n., t.e.a.b. Navo-
laan 53, Heerlen.

COLT Special bwj.'B3
’5.800,-. APK gek. Tel.
045-210909 na 17 uur.
Te k. MINI Clubman 1980,
i.g.st., APK tot'9o, ’1.900,-
-04490-43654 v. 8-17 u.
Te k. Nissan BLUE BIRD 2.0
SLX, 5-drs, juni'B6, km.
57.000, metal. antr. grijs,alle
extra's, ’17.000,-. 045-
-722222.
Van part. Opel KADETT GSI
2. L, bwj. '87, 17.000 km., in.
st.v.nw., pr.n.o.t.k. Debets-
laan 35, Landgraaf.
Te koop Opel ASCONA
1900 SR, sportvelg. uit-
bouwset. R. Visscherstr.7,
Molenberg.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S '84, '83; Kadett 12
GLS '84 2x; Kadett 12S '81;
Rekord 20 LPG '78; Escort
1.1 L Bravo '82; Fiesta 1.0 L
83; Kadett 1200 '78. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
STATIONCARS: Kadett 1.3
S, 5-drs. '85; Kadett 1.3, 3-
drs. '87; Inruilers: Kadett 1.3
5-drs met schuifdak, bwj.
'86. Kadett 1,3 4-drs met
koffer veel extr. '86. Merc.
230 TE combi, 5-drs. '81;
Mitsub. Galant combi 5-drs.
'80. Inr. mog. en garantie.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Te k. zeer mooie OPEL As-
cona 2 Irt. S, bwj. '80, APK
gek. 5-'9O, get. ramen, nw.
uitlaat. Tel. 045-228398.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., pr.n.o.t.k., mr.
mog. Mgr. Hanssenstr. 6,
Landgraaf.
Te koop Opel KADETT 1.61,
bwj. '88, 3-drs., kl. wit, pr.n.
O.t.k. Tel. 045-714323.
Te k. Opel REKORD sta-
tioncar 3-drs, bwj. '83, i.z.g.
st., ’5.500,-. 04490-44601.
Te k. PEUGEOT 505 GL
'83, i.z.g.st., vr.pr. ’ 6.750,-.
Tel. 045-460734.
Te k. PEUGEOT 305 SR,
LPG en APK ’ 1.250,-. Co-
risbergweg 98, Heerlerbaan.
RENAULT 5 TR, nw. mod.,
5 bak, 8 mnd. oud, 17.000
km., kl. rood, div. extra's, 1e
eig., verk. i.abs.nw.st.,

’ 13.750,-. 045-423265.
RENAULT 5 TL bwj. '81,
APK t/m '90 ’ 1.400,-. Tel.
045-720951.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.

Te k. VW Golf Diesel 40 kw,
bwj. 10-'B6, i.z.g.st.,
’16.750,-. Brugstr. 14,
Stem. Tel. 04490-32160.

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

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van
’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.
04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.

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

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.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires
Brink Trekhaken met Rijkskeur.

1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.
2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra veilig.

3. Hulpkoppeling.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

___^

In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.

Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’ 150,-.
Tel. 045-229667.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
merk Sares. Tel. 04490-
-27412.

Te koop AANHANGWAGEN
I. 2.00, br. 1.20, ’ 450,-. Tel.
045-312189.

(Brom)fietsen
Te k. geweldige mooie
PUCH maxi met sterwielen
kl. antr.grijs metal. nog als
nieuw, vr.pr. ’ 875,-.E. Ca-
simirstr.2, Kakert-Landgraaf

HAMILTON dames- of
herenfiets v.a. ’ 299,-.
Tweewielers Math. Salden
Limbricht.
Te koop gebruikte FIETSEN

LimburgsDagbladgpiccolos
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
-_^ | Limburgs Dagblad.

045-719966

als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
Te koop RACEFIETS Union,

’ 300,-, kleur grijs, i.z.g.st.
Tel. 045-226193.
Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsen, jon-
gens/meisjesfiets. 045-
-257371.
Koopje! HERENFIETS met
3 versn., 1 herenf. m. trape-
do, 1 vouwf. pr. ’ 30,-. Tel.
045-258407. Brunssum.

Vakantie

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

8e1..045-724141.
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.

Zeer zuinige FIAT 127 sport
m.'Bl, APK 5-'9O, 2e eig.,
60.000 km, geen 2e zo
mooi. Beslist geen roest, vr.
pr. ’2.950,-. 045-310406.
Ford ESCORT 1.3 '85 Van-
combi, nw. LPG install., i.z.
g.st., ’4.900,-. Tel. 045-
-423265.
Ford ESCORT 1.3 CL 3 drs.
HB, aug. '86, 28.000km.
rood, radio/cass., trekh., als
nw. ’ 13.950,-. Tel. 045-
-210942/215969.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,
grijsblauw, apart mooi, '80,

’ 3.250,-. Tel. 045-725703.
Directieauto ford SCORPIO
autom. kl. wit, stuurbekr., 1e
eigen, plm 75.000 km. opti-
male conditie spec. pr. inruil
mogelijk. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voe-
rendaal, 045-751605.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
Te k. mooie MAZDA 323
bestelauto, bwj. '80. Vr.pr.

’ 2.650,-. 04492-5473.
MAZDA 323 GT t.'B2
’5.500,-. 045-326148.
MAZDA 323 HB '85 km.st.
plm. 50.000, vr.pr. ’ 7.950,-.
Moet weg! Passartweg 27
Heerlert-Nrd. na 18.00 uur
045-250136.
Zeer zuinige en mooie MAZ-
DA 1000 L met APK, ’ 675,-
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te k. MERCEDES 190 E
automaat, bwj. '83 m. veel
ace, verlaagd model, kl. wit.
Autohandel Leers, Eind-
straat 27, Schinveld. Tel.
045-255443.
Te k. Mitsubishi COLT GL
bwj 6-79, APK tot juni '90.
Auto verk. tech./motorisch in
g.st. vr.pr. ’2.700,-. Lau-
rierstr. 471, Heerlen. Tel.
045-212817.

VW GOLF MX, t.'Bo, zeer
goed, APK ’2.950,-. 045-
-423750.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Tel. 04498-57991.
GOLF GTI '79, zwart, mooi,
sportvelg. ATS brede ban-
den, sunroof, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-426437.
Te k. VW POLO bwj.'79,
APK tot mei '90, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 1.650,-. 045-713208.
VW GOLF LS bwj. '79, APK,
i.z.g.st. ’ 2.250,-. 045-
-720951.
Weg. omst. te k. VOLVO
360 GLS, 2 Itr., bwj. '83,
APK, 6-'9O met div. ace, pr.
n.o.t.k. Tel. 043-479461.
Stralen van autoplaatwerk,
velgen, chassis e.a. (meu-
bels). Bel voor informatie,
045-226000.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook s-avonds.
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.
Te k. MERCEDES 230 4
cyl., LPG, autom., bwj. '74;
Mercedes 230 6 cyl., au-
tom., bwj. '70; BMW 2002
autom. bwj. '74, t.e.a.b.
Tel. 04750-17902 tussen
17.00-19.00 uur.

Caravans/Kamperen
KAMPEERTENT: Karsten
300, opblaasb. ruime 4 pers.
lichtgew., nieuw, nooit ge-
br., compl. Tel. 043-432103.
Koopje! Caravan ADIA 5 a 6
pers., bwj.'7B, moet weg. Vr.
pr. ’1.750,-. Gouverneur-
str. 33, Heerlen.
Te k. VOUWWAGEN i.z.g.
St. Tel. 045-412045.
Te k. vouwwagen JAMET 4-
-8 pers. vr. pr. ’ 1.000,-. Te
bezichtigen zaterdag 27 mei
v. 15.00 tot 17.00 uur.
Schinvelderstr. 17, Bruns-
sum. Tel. 045-254600.

Te k. CARAVAN Hobby
Prestige bwj. '88 met winter-
tent en hele inventaris. Vas-
te standplaats (Slenaken).
045-455235.

Sport & Spel
Te koop wedstrijd BILJART.
Vr.pr. ’2.500,-. Tel. ml.
04959-1448.

Watersport
Te koop SURFPLANK met
kindertuig, compl. ’ 260,-.
Na 18.00 uur 045-228166.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
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
Geniet van 'n spannend nummer..

Eroslijn: 06-320.321.22
50 cent p/m ,

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
Ben je in v00r.... 'n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01

Gezellige dames, charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

To be or not to be L
bij Privehuis Michelle -

Nieuw Rowana jong en sexy. -m
Tel. 045-228481/229680

Leuk meisje altijd welkom. Cr
Nieuw, Nieuw, Nieuw! IC|

Contactburo Yvonne S
A?Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.

Geopend va. 18.00 uur.
Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven? _^ „,]

06-Sex
50 et. p.min.

***
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

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

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?*
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

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

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
De nationale

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

B.A.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

06-06-06-06
320.320.05...Pour toi
320.320.28... Lesbi

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

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

320.324.05....Live hot
320.325.02....Heet

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

*' 06-320.321.03 "
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Wij hobbelen maar

door in de
Hobbelbox

06-320.325.13 - 50 c.p/m
De enige box met

ritmische sex!!
Pittig, zacht, rond, verfijnd,
gezond, slank, vurig, heet
en gewillig zijn de beste

eigenschappen van
't stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 c.p.m.
Hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa,

't nymfomaantje
06-320.325.12 - 50 c. p/m

hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa.

Nee, niet
stiekem naar
me kijken...

üErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
Contactburo

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

045-225237.
Escort Service Sexy

045-459597
vanaf 14.00 uur.

De Jachthut J
Haanrade-Kerkrade G'f >

str. 23. Gerda, Regina, K»
Heike, Areane, Godron"S
zo van 20-4 uur "t|
463943. Tev. meisje cm |

Venus
Interservice Buro in Pn*u

adressen Brunssum L
Tel. 045-25719

Ik ben 23 jaar, vlot, mo*_F
spijkerbroekdragend, W%,
van wandelen, theater,^ g
ziek en sex!! Wie houdtI[,
ook van? Bel ook 'ns v

Box
06-320.325.43 - 50 et p"

j
Ik bel bijna ieder uur!j_^

De Potlood- J
venterbox \

gewoon om potloden <te venten!! J]
06-320.325.31 - 50 et Pi

Maak 'ns een afspraak, I
Bestel 'ns een potloo°>|S

Nieuw Escort Servic* ]
Play Girl va. 14.00 u"'

045-352428^,
llona's live-boji

Luister naar de spannen^
(live opgenomen) gesp/J»
ken tussen llona en "bloedhete bellers. 50 c"1

06-320.330.6J,
Escortservice .

04490-^37301
ma t/m zat, van 20JgL^>

PRIVÉ
meisjes Selfkant. «09-49.2456.1053, 1

's morgens vanaf 10.OpJ!^
Nieuw-NieuW I

Monica, Daisy, Lydia en'Jlilanda. 045-227734 228^,
Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.Q0j{j
Zoekt u een beetje vertel

tfom dan naar hier! J
Rosy en 4 spontane mei^verwennen u graag met *"■

plezier

Club
Merci J

Rijksweg Zuid 241. G^
Tel. 04490-45814^J

Nieuwe meisjes aanw z°l
en zond. 14.00-24.00 H

ma. t/m vr. 11.00-24.00 H

Club i
2000!

Rijksweg Nrd. 22a, Gel«^
Tel. 04490-42315^

Nieuw NoenCr^en assistente, ook SM
slavin. Ook zaterdag- (

04492-5605. \
Zoek je 'n lekker dinfl

sex-contact-lijfl
Bel: 06-320.320.33 (50gg>

Direct snel sex-contac'j
(50cpm) LIVE-afspreek-1'
06-320.320.5^
Voor paren, bi, sm&v
Erotische-Afsprakenli)n
06-320.325.8^

Relax-afspraken met \eK*
re dames: Tippelbox. i°ar

06-320.326.6g,
op zoek naar 'n lekkere Sr

Gay!Date!Live
06-320.330.18 (bOCL^>

Tippellijn
06-320.330.66-50cm z^ze uit die meisjes van_g!s^

Gay-Bizar-Live
06-320.330.88 (50ct m>

Live: homo-sex-intervjgv
Privé Yvonne

De enige echte in Kerkra
Ma. t/m zat. 11-23 uur, Z°'

15-23 uur. Prive-taXi
aanwez. 045-425100^
" r $

Heren opgelet. Moeder
dochter. Vanessa en L"
type en nog vele ande
mooie meisjes in CWD

Exclusief
Privetaxi en escort mo^Geop. ma t/m zat v. 11 ±

23 u. Industriestr.l3, rfhrade-W. Tel. 045-423g£

Escort Marli
Lieve dames komen »

discreet thuis verwenne
045-451033

Contactburo
Maastricht. BemiddeM1?

Priveadressen. 043^635^
Thai-Prive

voor sport-Franse- erT°«
nele Thaise bodymassay
Ma-vrij. 11.00 tot 24.0 U

Suffolkweg 13, Ween
04950-42966__^-

Anita
Escort 045-726740^-

Voor Piccolo's
zie verder pagina
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sch "w-IO Nachtgedanken. Be-
lenLlUW|ng door Hans Joachim Ku-} Karnpff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
'Oor k

" en CAI-abonnees:analen zie schema exploitant

»»"__2wart wit programma
0q * stereo geluidsweergaverï * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
S.'and 1:5 26, 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2:31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34. 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
Belgiè RTBF 1: 3 en 8
België Telé 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
l vO-,Schooltelevisie. Verkeersop-

°ad 3' Met Tut en Tat op net 9oede
1 meisje - Het café. Herh.
1 afv=

,no|ogie: Afvalstoffen. Industrieel
V'Herh.!s3o uid is 9dd. Herh.
I'.Oq Herh.
i r' 6 «^''PPer- Amerikaanse jeugdse-
?2s 27: Ramp in Everglades (1).'-,3q >Juke Box.
r'6 At no'c'" Amerikaanse jeugdse-
Con '■ 54: Een mondje meer. Met

.Ainv.ad Bain, Gary Coleman, Todd
e.a. Herh.

?.ieu*s.
Hgrtl 'lk Tak. Animatieserie. Afl. 178.

"iJo Sons
deijnua9boek van een clown. 13-- Afl. 10: De

,H6rk aste|en. M.m.v. Luc Philips.

BopD
Car|os en Co. Magazine waarinn vertellen wat kinderen willen

8-40 nVandaag: Pitten' Herh'
Q

P het terras. Seniorenmagazi-
«n' gepresenteerd doorConnie Neefs
rri et .an Borms. Vandaag: Gesprek
Vqq,. Eo Detiège, staatssecretaris
9arrJ Pensioenen; Gesprek met Ed-
Ko nj over zijn boek De

e serres van Laken', met
Cor ~n van de documentaire van Jef
Wi'S over dit °nderwerp.

.Ï6n otto_winnaars, mededelin-
llllllii 6n pr°9ramma_over-icnt-

19.25 Extra politieke tribune.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Afl. 109: Richard Morri-
son verklaart Maria zijn liefde. Er ge-
beuren dingen waar Daphne geen
touw aan vast kan knopen.

20.20 Supersense. 7-delige Engelse
documentaireserie over zintuigelijke
waarnemingen bij dieren. Afl. 4: De
beste tijd (Time of our lives).

21.00 Moet kunnen. Populair muzi-
kaal programma met Vlaamse en Bel-
gische produkties, met Micha Marah,
Pascal Laurent, Bobby Prins e.a. Pre-
sentatie: Gert Verhulst.

21.45 Oogappel. Maandelijks magazi-
ne over kinderopvoeding.
Presentatie: Jos van Hemelrijck en
Lea van Hoeymissen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Cannes - special. Nieuws over

het filmfestival van Cannes 1989.
22.55 Camera. Magazine voor foto-,

dia-, film- en video-amateurs. Afl. 10.
Presentatie: Marleen Gordts.

23.25 So What? Fragmenten uit het
festival 'Jazz Middelheim 1987. Van-
daag: Liberation Music Orchestra.

00.10-00.15 23.30C0da. Madi, van en
door Tars Lootens, piano.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 TROS Oinsdagmatinee. De pa-

den op, de lanen in. Engelse comedy
uit 1981 van Eric Sykes, met Eric Sy-
kes, Crispin Dexter, Wayne Brooks,
e.a. Hopman Pangbourne gaat kam-
peren met 8 padvinders. Al snel raakt
hij met Edison de rest van het gezel-
schap kwijt en het zo vredige Tangle
Woods verandert al ras in een soort
verkeersplein.

17.18 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Vandaag: De intelligente inkt-
vis.

17.48 Familie Oudenrijn. Liedjes
special gepresenteerd door Wilhelmi-
na Dücker.

18.25 (TT)Eten uit eigen tuin. Infor-
matieve serie. Afl. 1. Presentatie:
Wim Oudshoorn en Mireille Bekooij.

(Herh.).
18.50 Sport in steentjes. Animatiese-
rie van korte filmpjes over diverse
sporten. Afl. 1: Voetbal.

19.02 Kijk tv. Populair wetenschappe-
lijk programma. (Herh.).

19.27 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Bij-
geloof. Alf vernielt per ongeluk een
boek, hetgeen volgens de tradities
van Melmac ongeluk brengt als hij
niet snel een rare daad verricht.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 Onze Ouwe. Duitse politieserie.

Afl.: De verdachte. Geldkoerier
Schenk is aan een rolstoel gekluis-
terd sinds hij is neergeschoten. Kort
daarna wordt Saleske gearresteerd
en regelt Leo Kress dat alle betrokke-
nen nog eenmaal naar de plaats des
onheils komen. Het loopt anders dan
hij dacht...

21.40 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.10 (TT)De fabriek. Serie. Afl. 8: De
eenzame visser. (Herh.).

23.00 Duel der piano's. Registratie
van muzikale hoogstandjesvanuit de
Leidse schouwburg, gespeeld en aan
elkaar gepraat door de pianisten Pim
Jacobs en Louis van Dijk.

23.46-23.51 Journaal.

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Verbraucher. Van-

daag: 1. Gezond op vakantie en te-
rug; 2. Profi-tip: kruiden zonder zout.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 (TT)Reporter. Serie. Afl. 6: Das
Attentat.

11.10 Urnschau.
11.25 Madehen in Uniform. Duitse

speelfilm uit 1958 van Geza von Rad-
vanyi, met Lilli Palmer, Romy Schnei-
der, Therese Giehse e.a. (herh.).

12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.15 Neues Denken - alte Geister.

Documentaireserie over het ontstaan
van de New-Age beweging. Afl. 2: Auf
ungewohnten Pfaden. (herh.).

14.45 Von Weimar nach Bonn. Das
deutsche Wirtschaftswunder - aus
Trümmern zu Rekorden, documentai-
re over de opbloei van Duitsland na
1945.

15.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt
sich aus in diesem Haus? Spelprogr-
mamma.

15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Das grosse Hundebaby.

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

de roman van Peter Conradi. Afl.: Die
Turken kommen.

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

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

17.45 Forsthaus Falkenau. Duitse
serie. Afl.: Fliessender Übergang (1).

18.20 Forsthaus Falkenau. Duitse
serie Afl.: Fliessender Übergang (2).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

19.30 Die Reportage. Ein Fest für die
Verfassung. Vom Bonner Maerkplatz
berichten, amusementsprogramma
vanuit Bonn.

20.25 Chaos am Gotthard. Zwitserse
tv-film van Urs Egger, met Nicolas
Brieger, Katharine Kilchenmann, Rolf
Zacher e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 Ein Grund zum Feiern? 40

Jahre Bundesrepublik, discussiepro-
gramma vanuit het Museum Koenig
in Bonn.

23.40 Das Lied der Deutschen. Do-
cumentaire over de geschiedenis en
betekenis van het Duitse volkslied.

00.25-00.30 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m| en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 1900-7,00 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. Afl.
746: Geen middel is Alison te gortig
om de relatie tussen Susan en Glen
te dwarsbomen. Craig neemt grote ri-
sico's om zijn moeder te vinden.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

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

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

21.10 Mayerling. Britse documentaire
over het Kenneth MacMillan's ballet
Mayerling, op muziek van Liszt. Com-
mentaar: Melvyn Bragg.

23.10-23.35 Thuiszorg. 5-delige serie
die de verschillende mogelijkheden
voor de thuisverzorging van bejaar-
den, gehandicapten en zieken be-
licht. Afl. 2: Zelfredzaamheid, m.m.v.
Kathy Lindekens.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Boekenbuis. Les 3.
10.30 Geef mij maar een boek. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalla-t.v.: Fuort mei dy

groep I: Stoarte en ferbrane (gr.
7/8).

14.30 Ik zoek, ik zoek een kinder-
boek. Les 6.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.

18.00 Palermo. Anti-maffia, tweeluik
over een beweging tegen de maffia.

18.30 De twaalf provincies. Afl. 8:
Noord-Holland: Lege Noorden, volle
Zuiden.

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

derwerpen: 1. De scholen in Bols-
ward. 2. De zwarte plak (toneelstuk

over oorlog). 3. Gitarist Gitano Pun- j
kie.

21.07 Muziek uit Nederland. Afl. 4. j
Rachel Arm Morgan, mezzosopraan j
en Tan Crone, piano.

21.32 Meer culture. Documentaire j
over bevolkingsgroepen in Suriname.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek. j
22.55-23.00 Nieuws voor doven en :

slechthorenden.

" Eric Sykes in 'De paden op de lanen in. (Nederland 2 - 16.00
uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-gynnastik. (33)(herh.).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

33. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.05 Teletekstoverzicht.
12.30 Sport im Westen extra. Tennis
World Team Cup.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 1.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma vat.
de regionale studio's).

20.00 Weltweit.
20.45 MAZ ab. Spelprogramma met

Harald Schmidt.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Durchboxen,

documentaire over de carrière van
een jongebckser uit Ahlen.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

" Max Schautzer, Andrea Wittkuhn en Andrea Volkwem in
'Die goldene I. (Duitsland 1 -20.15 uur)

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Les Tri-
podes en ZiekZack. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.25 Lotto
en Joker. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Actualités a la une. Herh.
20.05 Mussolini dans l'intimité, serie.
Afl. 6, Met Georges C. Scott, Lee Grant,
Mary Elisabeth Mastrantonio e.a. 20.55
Nouvelles chroniques, oude journaal-
ODnamen. 21.40 Laatste nieuws en

weerbericht. 22.15-23.40 Ciné-Club de
minuit: Rosa la Rosé, fille publique,
Franse speelfilm uit 1985 van Paul
Vecchiali. Met: Marianne Basler, Jean
Sorel, Pierre Cosso e.a. Rosa is een
20-jarige prostituee die geen gebrek
heeft aan klandizie. Op haar verjaardag
organiseert Gilbert, haar souteneur,
een feestje voor haar. Daar ontmoet zij
Julien, een metselaar. Het is liefde op
het eerste gezicht...

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
's'l£h. 3_05 Nieuws voor doven en

5 *ïn
Arrhmes Herriot- Engelse serie.
krijn, 00se a bright morning. Calum
maar |n vnendin Deirdre te logeren,i rrw ln plaats van romantiek gaan de
6-20 rrr anden overneersen.
Hent k« Rondom Tien- Afvalligen.

i mmri l?chel praat met bekende en
f bekende mensen die de kerkïho R oekeerden (Herh.).

ter A,,p verhaal komen in de Wes-
yQra„„ Jak°b en Jozef worden be-gaven. Herh.).|:ï Jpournaai'

SCho eXamem°urnaal- Nat-
maakt 9en van de vandaag ge-_, Natu l. eindexamens. Vandaag o.a.
*Wr ,unde en Engels. Presentatie:T«S nan Ha 9ens.JTgeise Wena en de zeehond. En-Iboek Serie naar net gelijknamige
kenatf" Rowena Farre Afl. 2- Ro'
fonoß ft 2icn ontfermd over eenJeentZeehond en al snel blijkt dat het

I 8 25 7i2onder dier is.
'van\A/ei Duckta|es. Tekenfilmserie
Me ai Dlsney Afl.: Dagoberto. '9on , ex- Tekenfilmserie.19.119 7-2rUrnaal-af| eVp Serie van negen

eringen over de erfenis van eeu-
fibeek sdienst- Afl' 1: Van ooster-
!|er) naar Ede, een snoer van juwe-
JS'4S irt\ id6Gr ' natuurlÜk extra. Karin
„and root over de wilde zwaan in Us-
M7nu,

'CornoH ent wor|d- Amerikaanse

'hard ITyserie' Afl.: Breaking up is
\Co||e do' Valentijnsdag op Hillman\tart» 'evert nogal wat gesneuvelde
»-43 uOP"'*Dead | rder she wrote. Serie. Afl.:
bij va? Jess'e woont de première
haar ,een toneelstuk dat op een van

ischre is gebaseerd en ge-
Ven is door een oud-leerling...

21.32 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.12 ""Adempauze. Organist Kees

van Houten speelt enkele delen uit
het 'Orgelbüchlein' van Bach.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Entree. Gevarieerd cultu-

reel magazine geprsenteerd door Do-
ris Baaten.

" Holly Aird in 'Seal Mor-
ning'. (Nederland 1 - 18.00
uur)

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 1. ,
12.30 Sport im Driften extra. Tennis -World Team Cup vanuit Düsseldorf.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-

rie. Vandaag: Operation Fuchs (2).
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Zuviel des Guten.

18.56 Das Sandmannchen.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
Europabrücke.

19.30 Dörfer in Europa. José sucht
Carmen, reportage over bevolkings-
problemen in Spaanse Pyreneeën-
dorpjes.

20.15 Ich zeichne das Gesicht der
Zeit. Joseph Roth (1894-1939), film-
portret.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Cocktail für eine Leiche. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1948 van Alfred
Hitchcock, met James Stewart, John
Dall, Farley Granger e.a.

23.35 Die Kreuzzüge. 13-delige docu-
mentaire serie. Afl.: ...tötet sic oder
bekehrt sic - oorlog in naam van God.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

België/Tele 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Ciné-club de l'Europe: ■ Marseillaise,
Franse speelfilm uit 1937 van Jean Re-
noir, met Pierre Renoir, Lise Delamare,
Louis Jouvet e.a. 22.05-23.00 Carré
noir: La pluie, documentaire over een
jongeman in Mozambique.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie Des Trois I
Ormes. 16.30La cuisine dcs Mousque- ;
taires. 16.45 Récréation. 17.30 Dcs j
chiffres et dcs lettres. 17.55 Brèves et j
Météo Européene. 18.00 L'Arbre. I
19.00 Palmarès Dv Festival de Can- I
nes. 20.00 Ciel mon Mardi. 21.30 La I
chance aux chansons. 22.00 Journal i
Télévisé. 22.30 Météo Européene. j
22.35 Sommet Francophone De Dakar, j
23.05-00.50 Ciné-Club.

Radio 1

radioElk heel uur nws 7 04 Echo-Maga-
zine 7 15 Het levende woord. 7.30
Nieuws 7,33 Echo-Magazine 8 45
Kruispunt 906 Met de KRO, met
Hans van Willigenburg 10.06 M V-
Magazine. 11.06 Echo-Magazine
12,06 KRO's Schone Kunsten
12.55 Meded. t.b.v. land- en tuinb.
13 09 Echo-Magazine 14 06 Vero-
nica Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra 20,03 BORAT,
gespeld 8.0.R.A. accent aigu T.
2103 De radiovereniging; 22.03
De Vlaamse connectie 23.06 Met
het oog op morgen 0.02 Nagapen
2 02 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
VARA's Ochtendhumeur,

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 904 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten 12 04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13 30 Als mensen verande-
ren. 13 54 EO-Metterdaad hulpver-
lening 14.04 De plantage met om
14 04 Soortgenoten; 14.43 De jazz
van Pete Felleman; 15 04 Het
spoor terug: 15.50 Margreet Dol-
man; 16.04 Ischa; 16.53Vrije gelui-
den. 17 04 De Plantage, met om
17.04 Plantage magazine; 18.30
Meningen; 19.03 Plantage magazi-
ne 20.00-07.00 Zie Radio 1

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6 00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag
6.02 Holland wordt wakker! 9.04
Rigter 11 04 Angelique 12 04 VA-
RA's Steen & Been Show. 14.04
Twee meter de lucht in 16.04 De
verrukkelijke vijftien. 18.04 Dnes-

poor. 19.03 Dubbeirisjes. 20.03
Popkrant 21 03 VARA's Vuurwerk
22.03 VARA's poppodium. 23.03-
-24.00 Tracks.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Heuschrec-
ken. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Was Vater tut, ist immer
recht. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05General
Hospital. Afl.: Angst vor Heahther.
10.50 Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Der Glockengießer von Ti-
rol. Duitse heimatfilm uit 1956 van Ri-
chard H4aussler, met Heinrich Gretler,
Nicole Heesters, Claus Holm e.a. Aan-
si.: tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05Kimba, der weisse Lö-
we. Afl.: Unser neuer Freund. 14.30 ■Lassie. Afl.: Die Brieftaube. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Neue Plane. 15.50 Teletip Na-
tur. 16.00 ■ Pat und Patachon. Afl.: Er-
wachsene Herzen/Auguste, die Liebli-
che. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Bonanza. Afl.: Eine Romanze für Little
Joe. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Program-
ma-overzicht. 17.50 Space - der
Mensch greift nach den Sternen. Ame-
rikaanse miniserie. Afl. 7. 18.45 SAT 1
Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30 Cannon.
Afl.: Der Staranwalt. 20.25 SAT.I Wet-
ter. 20.30 Special Squad. Afl.: Jacko.
21.25 SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I Bliek.
21.30 Nasser Asfalt. Duitse detective
uit 1958 van Frank Wisbar, met Horst
Buchholz, Martin Held, Maria Perschy,
Gert Fröbe, Heinz Reincke, Inge Mey-
sel e.a. 23.05 SAT.I Bliek. 23.15 ■ Der
Todeskandidat. Britse speelfilm uit
1962 van Arthur Dreifuss, met Sylvia
Syms, Patrick McGoohan, Walter Mac-
ken, Dermont Kelly, Jack Cuningham,
Hilton Edwards e.a. 00.40-00.50 Pro-
grammaoverzicht.

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

Greeks - Woman and children.
13.05 Children's SSVC.
13.15 Playbus. The Playgroup Stop.
13.35 Sportsmasters. Sportquiz.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. Mary en

Jane hebben enig slecht nieuws voor
de familie Robinson.

14.50 Madhur Jaffrey's far Eastem
Cookery. Afl.: Philippines.

15.20 In the making. Afl.: Puppeteer.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Thomas

the tank engine and Friends.
15.55 Caterpillar Trail. Gepresen

teerd door Stuart Bradley en Nick Da-
vies.

16.10 The Bubblegum brigade.
Nieuwe serie. Afl.: Three Bes or not
Three Bees.

16.35 Boss Cat. Afl.: Long hot winter.
17.00 Blue Peter. Serie met Mark Cur-

ry, Caron Keating, Yvette Fielding en
John Leslie.

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

gramma met Sarah Kennedy.
19.20 Singles. Afl.: Cold Feet.
19.45 Brookside. Serie.
20.35 Wildiife on one. Serie. Afl.:

Nightlife.
21.05 Behaving Badly. Dramaserie

Afl.: The horse may talk.
22.00 News and Weather.
22.30 Film '89. Filmrubriek, gepresen-

teerd door Barry Norman.
23.00 Shaddy Tales. Avonturen van

Gordon Shade.
23.20-00.35 Sportsnight. Inclusief

voetbal: The Rous Cup highlight En-
geland - Chili.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met de Duitse ambassadeur Von
der Gablenz op de dag van de
veertigste verjaardag van de
Bondsrepubliek (8,00 Nws). 9.00
Continu klassiek 1100 TROS
Concertzaal: Radio Filharmonisch
Orkest 12,30 Nieuwe klassieke
platen 13.00 Nws 13.02 De klas-
sieke top tien. 13.30 Belcantonum:
Macbeth, opera van Verdi 1600
Het Kunstbedrijf 17.00 In kleine
bezetting 18 00 Nws 18 02 Lied
van de week 18 15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.30Kamermuziek uit de ga-
lante tijd 20.00 Nieuws 20.02
NCRV-Klassiek: Amsterdamse
Bachsolisten. 2130 Literama
22.30 Orgels in Hanzesteden (13).
23.00-24 00 Liszt-Journaal.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9 00
Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9 30 1992. 10.00 De
wereld zingt Gods lof, 10 50 Tekst
en uitleg. 1100 Studio 55. 12.00
Nws. 1205 De verdieping 1300
Nws 13.10 Nederland en zijn bu-
ren 13.30 Rondom het Woord
14.00 NCRV-Leerspiegel, met om
14.00 Leerhuis; 14.10 Dagvaardig.
14.30 Rechtswijzen 15.00 Schone

wereld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded en Schippersbench-
ten 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18 20 Uitz van de PSP 18 30 Ver-
tel me wat 18 40 Taal en teken
19 00 Progr voor buitenl werkne-
mers 20.30Youre welcome 21 00
Trojaanse oorlog 21.30 Van quan-
tum tot quark 22 00-22.30 Andia-
mo.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v d Dag en Muziek
8 05, 9 02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws 1205 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek 13 05, 14 02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17 02Regio-
naal weerbericht 17 05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17 55 Kort nieuws 18 05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6 00 Nws 6 05 S|apoo (6 30, 7 00
Nws., 730 Nws. en RVA-ber) 800
Nws 812 NV hoop doet leven.
10 00 Nws 10 03 Broccoli. 11.55
Mediatips, 12,00 Limburg 1989.
1300 Nws 1310 Muziekboetiek
14.00 De gewapende man 1700
Focus 17 10 Het Algemeen Be-
lang 1800 Nieuws 18 10 Rock-
ola 20.00 Lukraak 22.00 Nws
22 05 Je weet het maar nooit.
23 30-6 00 Nachtradio. (0.00, 5 00

en 5.30 Nws )

satelliet
RTL Plus

96.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, informatief programma.

08.30 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

09.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

10.00 Reich und schön. Amerikaan-
se serie. Herh.

10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

11.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
panse serie. Herh.

11.45 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie. Herh.

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl: RTL-
Spiel.

13.10 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.05 Brust oder Keule. Franse
speelfilm. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Der Alp-
traum. Herh.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl : Geheimeode Topaz. Herh.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Gefahrliche Vergan-
genheit.

21.05 Crime story. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Rien ne va plus.

22.00 RTL aktuell.
22.25 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
23.00 Der Kopfgeldjager - Action

man. Amerikaanse speelfilm uit 1975
van Don Edmonds, met Robert Viha-
ro, Michael Heit, Sherry Jackson e.a.

00.35-00.40 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden met
muziek.

15.00 As The World Turns. Drama-
serie.

16.00 Loving.
16.30 Family Affair. Komisch feuille-

ton.
17.00 Countdown By Sony Tape.

Vlotte popmuziek.
19.00 Eurosport - What a Week!
20.00 Eurosport. Weekoverzicht.
21.00 Turnen in Brussel.
22.00 Golf in Italië.
23.00 Paardenshow in Rome.
01.30 Arts Channel Programmes

from Sky. Kunstprogramma.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden met
muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.00 Cannes Film Festival.
16.30 Hot Line.
18.30 The New Music Show.
19.30 Cannes Film Festival, (herh )
20.00 Super Sports Night.
21.20 Gilette Soccer Scène.
21.45 World News.
22.00 Super Sports Night.
23.00 NBA Baketball.
00.00-03.00 The Mix.

MTV Europe
Ale programma's in stereo.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 MTV!.
12.00 Remote Control.
12.30 Kino.
13.30 MTV!.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV s Braun European Top

20.
21.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00» MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstuck 7,15 Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazirt
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Besinnliche
Worte 9 00Regionalmagazin 9 05
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt 1200 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender 1230Presseschau 13 00 Frischauf,
14 05 Schulfunk: Naturund Tech-
nik. Der Maikafer: Die Welt der In-
sekten 14 25 Musikzeit heite.
15 00 Nachtmittagsstudio 16 05
Spotlight. 17,05 Oldiekiste. 1800
Regionalnachrichten: BRF-Aktuell
18 40-20 00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 'Treft nach
elf. 12.00 Is ja n Ding. 14 00 Viva.
16 00 Entenjagd 17 00 Musikduell
17 50Sportshop 18 00 Musikduell
19 00 Neunzehn - Vierundzwanzig
Rampenlicht. 2000 Open house;
21 00 LP-Charts; 22 00-0.00 Musik
Non-Stop

WDR4

405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert.
1605 Heimatmelodie 1700 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30-4 05
Nachtexpress
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Kontakten Klubs
Diana 's escortservice

dagelijks geopend tot 's
nachts 01.00 uur

045-215113
Brunette

en blondine af 10 uur ook
zat, en zond. 045-721759.

Videoclub
va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896.
De

Hooibergbox
duik er in en grijp een lekke-

re meid. Live sex!! Genot
gegarandeerd!!

06-320.323.53 50 C.p.m.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen

brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-22734/

228738 Tev. ass. gevr.

Vera
privé tel. 04754-85818.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Anita
privé met escort. Ook zat.
Tel. 045-352543.

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

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

04490-74393.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer,

geen chaos geen bandjes
wel meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

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

West. Tel. 045-412762.

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.
Zin in sex met iemand die je

nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m)
Op de

Orgie Box
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch deOrgie
Box. Zo vindt je die partner.
06-320.324.40 (50 Ct 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)

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

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.80 (50 et p/m)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

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

Wip-In box
Terug van weg. Nieuw en

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

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50ct p/m.)

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen.

06-320.324.30 (50 et p/m)
Voor 'n echt livegesprek bel

je de

Peepbox
06-320.325.14-50 et p/m

Harde sex gesprekken, alles
mag, alles kan!!

Lekkere meiden.
Wil je vreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 cpm
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

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

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't belang-

rijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20, 50 c p/m
met zn tienen of apart!!

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

320.01 ... Sex'OFoon
320.02 ... Xaviera Hollander

320.03 ... Cora & Willem
321.00 ... Lesbifoon

321.01 ... Bizarre Livesex
321.04 ... Orgiefoon

321.06 ... Parenclub Live
321.14 ... SM Bizar

321.18 ... Sex Classics
328.30 ... 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

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana de Koning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... buurman/vrouw
325.70 ... SM-Varia.

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

HARRVS GAYBOX
06-320.330.11

De twee grootste gayboxen!
06-AMUSEMENT

320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan&Vermegen
06- CONTACT/DATING

PARTYLIJN
06-320.330.10

50 et. p/m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

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

daar heb je geen taal
bij nodig!!

Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 Ct p/m
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 et p/m

de beurtlijn.
Jong Echtpaar

speciaal voor heren Reak-
ties 8r.0.n. B-0843, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100 6401 DP Heerlen.
Sexcomputers? ha, ha, ha !!

Dat doe je toch niet per
computer!! Als je jonge

domme blondjes zoekt? Bel
Callcutta

06-320.320.13 - 50 et p/m

Verboden
te bellen 06-320.322.77 50
et p/m. Niet doen!! de gevol-
gen zijn niet te overzien. Evt.
kunt u daarna de div. stich-
tingen in Nood bellen,

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

harder, hardst, das
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et p/m

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Gulpen/

Ingber. Dagel. geop. van
11.00-02.00 u. Ook zaterd.
en zond. Tel. 04450-3290.
Rijksweg Maastricht-Vaals

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts

(boerderij nr. 73). Mooie
meisjes verwachten U.

Een meesteres uit de-tropen
Donker en dreigend eist zij

totale
Onderwerping
Boeiend en opzwepend

06-320.323.85 (50 ct.p.m.)
Wij hebben ook

lentekriebels

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.

Gevr. voor goedlopende bar
Buffetjuffrouw en bardames.

04490-5532
(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252. .
Te k. prima gladh. FOX-
TERRIËRS, met stamb. Tilly
Busch, Putstr. 50, Sittard.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. DWERGPOEDELT-
JES, Graverstr. 24, Kerkra-
de West. Tel. 045-421767.
Te k. leuk speels BOOMER-
HONDJE 4 mnd oud, weg
wegens plaatsgebrek,
04498-51491.
Jonge KATTEN gratis af te
halen. Enkele weken oud.
Tel. 045-719647.
Gratis af te halen Russische
WINDHOND (barsoi), 045-
-250574.
Te koop HONDE-AAN-
HANGWAGEN, 2-delig, pr.

’ 500,-. Tel. 04454-3634.
Jonge POESJES af te ha-
len. Tel. 045-252282.

In en om de tuin

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,60 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,80 per stuk,
tuinband 15X5 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.

HOUTHANDEL Landgraaf 'voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.

1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
Diverse soorten NATUUR-
STENEN voor uw rotstuin.
Kunradersteengroeve Q &
Q, Bergseweg, Voerendaal.
Tel. 045-751884.
Te k. IJZEREN afrasterings-
paaltjes. Sunplein 20, Land-
graaf. Tel. 045-312601.

Huwelijk/Kennismaking

Dancing Gorissen
Kerkstr. 49 Brunssum. Tel. 045-252304.

ledere dinsdag gezellig avond voor
Alleenstaanden

vanavond met orkest
New Team

bestaande uit 4 personen.
U bent van harte welkom.

Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
Heer, middelb. leeft., zoekt
spontane VRIENDIN voor
vakantie, per auto naar
Hongarije. Br.met foto en tel.
nr. onder nr. B-0853, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen (foto retour).
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorade, iedere
woensdagavond dansa-
vond. Gelieve bewijs van al-
leenstaand mee te nemen,
zonder legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Jonge MAN 40 jr. eig.
boyenwoning, fin. onafhank.
zkt. relatie met vrouw van 25
t/m 55 jr. Br.o.nr. B-0847 LD
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.— ' —

Mode Totaal

Winkelcentrum

Si«y#fPoint
"Daar is nou altijd iets te beleven"!

(Clara oet Munstergelaen)

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr, 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

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

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

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Ant. eik. slaapk. ’ 875,-; eik.
EETHOEK ’ 275,-; eik.
bankstel ’ 250,-. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.
CAMPING koelk. 150,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. 125,-;
gasplaat 95,-. 045-725595.
Pracht, zwaar eiken BANK-
STEL, v.p. ’725,-; 2-zits-
bank als nw. v.p. ’ 275,-;
zw. mass. eiken eethoek v.
p. ’1.375,-; eik. salontafel
v.p. ’275,-; 2-zits bank
Chesterfield wol mohair v.p.

’ 875,-. 045-323830.

Te k. wegens omst. comple-
te INBOEDEL, woensdag na
13.00 u. tel. 04750-26674.
Wegens overcompleet div.
MEUBELS o.a. slaapk., div.
woonk.meubels als mede
div. lampen en dergel. geen
handelaren. 045-310141.
Te koop Manou BANKSTEL
2-2-zits; tafel; fauteuil, vr.pr.

’ 1.000,-. Meezenbroeker-
weg 158, Heerlen. Tel. 045-
-722332.
EETKAMERTAFEL en grote
spiegel, iets moois, beide
antiek. Samen ’ 1.400,-. Na
12.00 uur. Kasteellaan 77,
Meezenbroek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sorteringzonnehemels, lage prijzen, eigen service
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzen v.a.

’ 798,-, ’ 899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,

’ 1.649,-.Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Computers
Tek. COMMODORE 64 met
disk drive, joystick, disk,
speodos en t.v. 045-316434

Te koop COMMODORE 64
compl. met diskdrive, joyst.,
disks, ’ 675,-. 045-215068.

TV/Video
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len Tfil f)45-7?47fin
I

Muziek

TOPKWALITEIT!!!
Inruilorgel:

HAMMOND Toonwielorgel
Type H 124 met Org. Lesliebox, prijs ’ 8.990,- contant of

’ 180,- p.mnd mcl. garantie en bezorging.
Hoofddealer voor HAMMOND:

Muziekhuis Guus Arons BV
Honigmanstr. 5-7-9 Heerlen. 045-717155.

Mooi wit DRUMSTEL Impe-
rator z.g.a.n. compl. m. bek-
kens plm. ’750,-. 045-
-312164.

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

Huishoudelijke artikelen
Wasmachine en stofzuiger-
onderdelen bij van UDEN,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.

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

KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

Boeken/Literatuur

Antiquarische boekenmarkt
Maastricht

Voor zeldzame, mooie, bijzondere, oude en interessante
boeken. Zaterdag 3 juni 9.00 tot 17.00 uur.

Vrijthof Maastricht
Inl. 010-4208818. Bond van Handelaren in oude Boeken.

Kunst en Antiek
Originele Pie Schmitz
SCHILDERIJEN te koop.
Tel. 045-716114.

Te k. Fr. LANTAARNKLOK
met spillegang. Tel. 043-
-477453.

Te koop gevraagd

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Te k. gevr. GEISER. Tel.
045-751588.

Wij kopen TV'S vanaf 16
kan. Ook defecte video's en
stereotorens. Tel. 04406-
-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen
Wij leveren modieuse

T-shirts, Polo's, Sweaters,
joggingpakken, linnen tassen en merk sportkleding

met opdruk naar wens.
Snelle levering. Bezoek op afspraak en altijd

telef. bereikbaar. Bel. 04498-58465.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.

Wegens ziekte
24 mei geen verjaardags-

viering en bezoek.
Bij voorbaat dank.

A.F. Grossimlinghaus,
Gulpen.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Taema KOFFIE espresso
machine type P6-2 no stop,
compl. met pomp. Taema
koffiemolen compl. met do-
seerder en verdere toebe-
horen. 2 mnd. gebruikt, t.e.
a.b. Bevr. Dhr. Franssen,
tel. 045-441470.
Te k. SOFT-IJSMACHINE,
3 kraans merk Carpigiani.
Korte tijd gebruikt. I.st.v.nw.
Nw.pr. ’25.000,-, vr.pr.
’6.500,-. Te bevr. Dhr.
Franssen. Tel. 045-441470.
Te k. ROLSTOEL met tafel.
Tel. 045-255067.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

De Rooms-Katholieke Groepering
"God met ons" - lijst 9
doet donderdag 15 juni mee met de _
verkiezingen voor het Europarlement.
Wij vragen vrijwilligers, die in eigen plaats de
posters van "God met ons" willen bevestigen
op de gemeentelijke aanplakborden.
Kontaktadres: Kastanjelaan 37 E

6533 BB Nijmegen h
080-556213 |,

"God met ons" krijgt 5 uitzendingen
3 TV via Ned. 3 en 2 radio via R5

TV 30 mei: 19.55-20.00 uur
TV 3 juni: 22.20-22.30
TV 7 juni: 20.20-20.25 uur
Radio 24 mei: 18.20-18.30 uur
Radio 2 juni: 18.10-18.20 uur

"Onbekend maakt onbemind", maar
adverteren eist kontanten:

Postbank: Giro: 2836477
RABO-bank: 16.79.15.010
ten name van: "God met ons"
Kontaktadres: Kastanjelaan 37,
6533BB Nijmegen. \

_>1
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WIE ANDERS KIEST
ZIET SCHERP

#T^S\-^ ,u« Stel: u heeft een nieuwe bril U krijgt er de voorlichting en adviezen zoals u die TIJDELIJK DE RAY BAN ~7Q'ftsf^jjiik nodig. Vanzelfsprekend eist mag verwachten. Wij bieden bovendien keuze uit Z°^bb^-"" ''^§\^^^\:: u een bril, waardoor u lou- 750 verschillende monturen. En wat de prijs --'jiÉV^Bi yHÉikl^H "at
"> jf -m^^ v pezuiver kunt zien. Maar betreft: ieder montuur kost bij Hans Anders *f»J| IjF VVT) (&/
l 'i^rsttf?- 1'1' alleen daarmee hoeft u niet slechts ’75,- en op de glazen krijgt uop vertoon 1&T

* tevreden te zijn. U wilt een montuur van uw oogarts-recept nog Tot 1 juli 1989 de Ray Ban ml 1& 2 g°|c)
dat u staat. En op het juiste moment wenst u een eens 25% korting*. Dus wie j rv^""""- green voor deze lage pnjs-

..
L } Vragen? Bel HansAnders klantenservice:

gedegen advies. Bijvoorbeeld voorlichting over Hans Anders kiest, ziet f 01650-68940, toestel 44 (tijdens kantoor-uren)-
bifocale en multifocale glazen, over ontspiegelde het juist, ziet het scherp. j^^l***JL 3f m Van de 75 Hans Anders vestigingen zijn deze dichtt*

JW^fffr^L? MAASTRICHT. Markt 4. tel 043-210975
en gekleurde glazen enz. Kortom: u wilt ervaren Xf m heerlen, Dautzenbergstraat 17b, tei. 045-712075.

3 a
1 rtCIEZT- SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298.

dat u met vakmensen te doen hebt. Komt u eens ' XKJhi'lNG* roermono, Hamstraat 42 w (wso-ikss.

v-^^____i__^
:; I WEERT, Langstraat 63, tel. 04950-38390.

bij Hans Anders binnen, dan ontdekt val spoedig ~, nr„,, ~~^~^-~-~~-~^/ y^N
n
L°- "a*l6, <achter het s,adhuis)'

j1 ra * Met oogartsrecept 25% korting op tei. 077-545094. A
dat u bij Hans Anders op het juiste adres bent. ons Rod'ac Opties glasprogramma.
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Burgemeesters Nuth en Beek zorgelijk over werkdruk agenten:

Gezin op straat
na keukenbrand

Van onze
verslaggever

VOERENDAAL -
De raad van Voe-
rendaal' buigt zich
29 mei over een kre-
dietaanvraag van
ruim twee ton,
waarmee de ge-
meente de recon-
structie van hel
Bernardusplein wil
betalen. Het verbe-
teringsplan behelst
onder meer de ver-
vanging van de be-
tontegels met
grind, het aanslui-
ten van bepaalde
weggedeelten bij
het plein, het plan-
ten van bomen op
het plein, plus een
nieuwe verlichting.
Interwegenbouw

Reconstructie
Bernardusplein

kost twee ton
uit Heerlen begint
als laagste inschrij-
ver mogelijk al na
de bouwvakvakan-
tie met de uitvoe-
ring van het plan.
Naast de recon-
structie van het
Bernardusplein
heeft de gemeente
ook een verbete-
ring van het O.L.
Vrouweplein en
een herinrichting

van de bibliotheek
op het oog. Voor-
stellen hierover
denkt het college
na het zomerreces
in de raad te bren-
gen. Beide projec-
ten moeten, net als
de reconstructie
van het Bernardus-
plein, betaald wor-
den uit het fonds
Stads- en Dorpsver-
nieuwing.

Van onze verslaggeefster

NUTH/BEEK - De burge-
meesters van Nuth en Beek
willen in de toekomst een an-
dere verdeling van het voor de
rijkspolitie beschikbare geld
in het district Limburg. Uit
een rapport is gebleken dat de
werkdruk bij de groep Beek-
/Nuth hoger ligt dan bij veel
andere groepen in dat district.
Beek/Nuth heeft dus volgens
de burgemeesters recht op
meer geld en manschappen.

Van onze verslaggever
Redenen voor de gestegen werk-
druk zijn, zo blijkt uit het rapport
'Evaluatie en Bijstelling Beleids-
plan Politie', de toename van de cri-
minaliteit en de werkzaamheden
die met name het vliegveld Beek
met zich meebrengen. De proble-
men kunnen alleen worden opge-
lost door maatregelen op districtsni-
veau, die volgens de burgemeesters
moeten komen vanuit politiek Den
Haag. Opvallend is overigens dat
het ziekteverzuim, ondanks de ho-
gere werkdruk, in 1988 is gedaald
ten opzichte van het jaarervoor.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

HEERLEN - Studenten in Heer-
len hebben behoefte aan een so-
ciëteit. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat studenten van de oplei-
ding Toegepaste Huishoudweten-
schappen (THW) hebben inge-
steld in opdracht van de Stichting
Studentenbelangen Heerlen.

Dierentemmer
■Joe7( nd»-ei2e?lde Evangelisten[Q

a°°rgaans de meest uit-
WtUl ende steden van de we-
Jfoiet an- Dus ook Hoensbroek.
Bfrop,,,3? spannend, natuurlijk.
m^hrn e evcmgelisl Kees
T*e re en een uitzondering opgel „iag worden genoemd.
I^cjof n'et oeter zou wetenzou je
Q dat die Kees zelf uit

T''ks rfroek zou komen, maar«aaruan. Kees is een Ca-
'"i nlesf Nu zullen wellicht een
'',Ja? Vleni>en hun schouders

B* nirf'' ky de tuete?isdtap dat
m^Jkt een evan9elist is- Toch

S>K fcr? lneer aan de hand.
Vu ja ces *s ook diere?ite7n?ner.
■Kl?,. ■ °°k daarua?t lopener een
i^ca' rond- Maar Kees heeftj^aa 9etemd- Bepaald niet al-9s. Hij zal vertellen over
ÏOrjj,. even ais dierentemmer enJeu film tonen. En wel op, a 9 28 meiom 09.45 en 19.30

1,1 de Volle Evangelie Ge-
-I<lrü ;e, Zuid aan de Hoofd-ulJ7ote Hoensbroek.

Rechtzetten
'lety'f." iets rechtzetten. En wel

pde geude: in het bericht over
j9ei( j^, "se wooiiwijk Zeswe-
-'^üih fcrant van afgelopen
■M;^, , .ao schreven wij dat er

!' h),Q **d°-9 een raadsvergade-
niu Pl<xa-tsvindt, waar dit the-

i'üri, de °7'de ko?nt. De verga-
w«at? vindt wel de9eliJk
Uw " maar niet deraad komt
°ü>ri,n a? °y elkaar doch de
Geen li?'e Stadsontwikkeling.
1lÜQ °'under van formaat.
e"c?, toc'l 'rrita?it genoeg om1 recht te zetten.

niag erP°ütie zomaar een gat
tUi n ,9rauen ,in andermans
?a( , "-et onderhavige geval
Vr nei9enaar Huo Loonen
ortM n'et wakker van liggen
ke£ ,dle zelf ook bij de par-ijn t,°iltle Jaiuel, uerle-
JUni,, Wa-nt loonen gaatper 1
Ijn ,de VÜT- Vandaar dat
%nIJf9a's Hub Wassen en
i>oor ri esse?i de parkeerpaa!
den e Society Shop doorzaag-
Piis « mee?ia?ne?i «aar het
"^ef /an de sc/ieide?ide groeps-

Dart "^ ua?ia/ '74 bij de
loerrj rP°Htie- El/ Jaar later
9qQ( ."y groepschef. Loonen
iiier. 2lc'1 nu nog ?neer befco?n-
öai^j .o,n 'let leiden Dan uoet-
leii 2

tryden. Hoeveel bon-
'lebbpolt 20n ,nan *n z*Jn leven
dat -V 1 uitgeschreven? Te veel.
de,^ 2e'cer Hoe je er oolc ot>er

Door middel van een enquête wil-
de men in eerste instantie vast-
stellen of er behoefte bestaat aan
een mensa, een eetgelegenheid.
Gebleken is dat een dergelijke in-
stelling in Heerlen niet levensvat-
baar is. Wel constateerde men dat
studenten graag een sociëteit wil
len hebben waar diverse activitei-
ten plaatsvinden.

Geen sub-kampje
Huisbergerstraat" De SW-26 eindigt ter hoogte van De Vink met een viaduct, dat er al sinds 1978 volledig doel-

loos bij ligt, midden in de prachtige natuur. Een doorn in het oog van deKerkraadse bestuur-
ders en symbolisch voor delijdensweg van een omstredenplan. Foto: CHRISTA halbesma

Morgen beslissing over sinds '58 geplande autoroute

Eind lijdensweg
SW-26 in zicht

HEERLEN - B en W van Heerlen
hebben besloten geen woonwagen-
kampje aan te leggen aan de Huis-
bergerstraat in de Heerlense wijk
Beersdal. Het college heeft toegege-
ven dat een zestal woningen aan de
Huis bergerstraat door de aanleg
van het nieuwekampje precies tus-
sen twee van die centra zou komen
te liggen. Tijdens een hoorzitting op
12 april in parochiehuis St. Anto-
nius brachten de bewoners deze
klacht al naar voren.

Rond etenstijd sloeg de vlam in
een vleespan. Michielsen wist zelf
het brandje nog te blussen, maar
het vuur sudderde stiekem door
en legde even later toch zijn hele
keuken in de as. De brandweer
wilde daarna uit veiligheidsover-
wegingen de zaak dicht timme-
ren. De heer des huizes wist dat
op het nippertje te verhinderen.
Maar besefte toen nog niet dat er
toch geen houden aan was, bin-
nen de van rook vergeven wo-
ning.
Begrijpelijkerwijs kon de wo-
ningvereniging Hoensbroek gis-
teravond niet zo gauween alterna-
tieve slaapplaats regelen. De heer
Brauwer, die gisteravond de
wachtdienst van de woningvere-
niging belde, stelde naar eigen
zeggen wel alles in het werk om
voor een slaapplaats te zorgen.
„Misschien dat het nog lukt," liet
hij weten toen het stilaan donker
werd. „We zetten in ieder geval
vanavond nog nieuwe ruiten in.
En daarna zien we verder."

milie kan ik niet terecht en de wo-
ningvereniging helpt ook niet.
Dan maar buiten slapen," riep de
heer Michielsen gisteravond door

HOENSBROEK - „Waar moet ik
nu met mijn vrouw en drie kinde-
ren heen? Ik kan toch niet in deze
zwijnestal blijven slapen. Bij fa-

de telefoon, nadat zijn keuken
volledig was uitgebrand en zijn
woning aan de Prins Willemstraat
in Hoensbroek tot in alle hoeken
blauw zag van de rook.

Op de tweede plaatskomt het terug-
dringen van het aantal auto-inbra-
ken. Zowel voor dat probleem als
voor wat betreft de handhaving van
de-openbare orde wil de politie zich
nog meer dan nu al gaan richten op
preventie van incidenten. Eén van
de middelen daarbij is meer surveil-
leren.

Het aantal misdrijven steeg in 1988
met 16,2procent; het aantal overtre-
dingen met 27,8 procent. De werk-
groep Criminaliteit die is ingesteld,
legt de eerste prioriteit voorlopig bij
het voorkomen en oplossen van wo-
ninginbraken. Maatregelen die de
werkgroep daartoe wil nemen zijn
het intensiveren van buurtonder-
zoek na inbraak en het verspreiden
van een bewonersbrief in wijken
waar veel wordt ingebroken. In zon
brief wordt de bewoner op de inbra-
ken geattendeerd en gewezen op
preventieve maatregelen als goede
sloten en het merken van bezittin-
gen.

De familie Michielsen is, tot over-
maat van ramp, niet tegen brand
verzekerd.

Opmerkelijk is dat in Kerkraadse
bestuurlijke kringen de aanleg van
een in 1974 gepresenteerde, maar
nooit geaccepteerdevariant veel ho-
ger wordt ingeschat. Volgens dit zo-
genaamde tracé B wordt de SW-26
via de Dentgenbacherweg doorge-
trokken naar de Hamweg langs de
Gracht en zo naar de Nieuwstraat.
Gecombineerd met een aansluiting
van de Hamweg op de autoweg
wordt het populaire industrieter-
rein Dentgenbach op deze manier
perfect ontsloten. Maar dan zou de
provincie daarvoor toestemming én
geld moeten geven.

# Zie verder pagina 16

Het college gaat nu zoeken naar een
nieuwe standplaats voor de twee
woonwagens. De desbetreffende fa-
milie heeft het gemeentebestuur
verzocht een standplaats te realise-
ren in de wijk Beersdal omdat de
kinderen daar naar school gaan. Uit-
breiding van het kampje aan de
Rennemigerveldweg behoort even-
wel niet tot de mogelijkheden. Het
college gaat nu onderzoeken of het
nieuwe sub-kampje gevestigd kan
worden aan de Merwedestraat, de
Maasstraat, het Beersdalplein óf de
Schelsberg. Maar ook andere moge-
lijkheden worden niet uigesloten.

Uit onderzoek blijkt:
Studenten Heerlen

willen soeiëteit

Aan devooravond van de beslissing
over dit in Kerkrade zeer gevoelige
thema zetten we de historie van de
geplande weg door Chèvremont en
vlak langs Rolduc nog eens op een
rijtje.

Van onze verslaggever

KERKRADE - „Mijn God, kunnen
jullie in Limburg niets anders dan
wegen aanleggen?"

Woorden uit de mond van staats-
raad Van der Lee. Uitgesproken op
12 mei 1982 toen de stukken over de
doortrekking van de SW-26 in een
Kroonprocedure op zijn bureau be-
landden. Een jaar later werd ditplan
voor een vierbaansweg naar het
centrum van Kerkrade dan ook ge-

torpedeerd, maar onmiddellijk
kwam het plan als tweebaansweg
op de proppen.

Morgen beëindigt de raad de lij-
densweg van het uit 1958 daterende
plan. Stemt de raad vóór, dan lijkt
niets de aanleg nog in de weg te
staan. De noord-zuid-route wordt
dan het sluitstuk van de SW-26.
Sluit de raad zich aan bij een hele
reeks ingediende bezwaarschriften,
dan is de weg waarschijnlijk defini-
tief van de baan.

Laura-bewoners
kwaad op HeerlenMeer aandacht wil de groep Beek-

/Nuth ook gaan geven aan het be-
strijden van milieu-overtredingen.
Ondanks de toenemende kennis
over milieuzaken binnen het korps,
kan door door de krappe beman-
ning slechts ad hoc tegen overtre-
ders worden opgetreden. Daardoor
wordt slechts het topje van de ijs-
berg zichtbaar, aldus het rapport.
Door het starten van projecten en
intensievere samenwerking met an-
dere instanties hoopt de groep meer
resultaat te boeken. Toch wordt in
het rapport al aangegeven dat de
weg lang zal zijn.

Ongevallen
Het aantal verkeersongevallen in
Beek en Nuth is in 1988 gedaald.
Toch is men bij de politie nog niet
tevreden. Meer controles op te hard
rijden, het dragen van veiligheids-
gordels en rijden onder invloed van
alcohol liggen dan ook in de plan-
ning. Ook de schoolgaande jeugd,
die het uit ervaring van de politie en
andere weggebruikers niet zo nauw
neemt met deverkeersreglementen,
zal strenger worden aangepakt.

KERKRADE - De bewoners van <
het vergiftigde Lauraterrein in
Eygelshoven zijn enorm kwaad op
de gemeente Heerlen. Die maakte
gisteren bekend dat de PAK's-ver-
vuiling in Zeswegen meevalt en
voegde daaraan toe dat een onder-
zoek in Eygelshoven aantoont dat
ook in Zeswegen weinig gevaar
voor de volksgezondheid heerst.
„Dat rapport gaat niet zomaar op
voor Zeswegen. Bovendien gaat
men volledig voorbij aan onze fun-

damentele kritiek op dat rapport.
Een milieudeskundige heeft ons ge-
zegd zelfs helemaal geen conclusies
aan dat rapport te verbinden", aldus
woordvoerder Davidson.
Een tweede irritatie betreft de op-
roep van burgemeester Van Zeil (zie
het Limburgs Dagblad van zaterdag
jl.)om vaart te kunnen zetten achter
de sanering van industrieterrein In
de Cramer. Heerlen wil daar snel
grond verkopen aan projectontwik-
kelaars en heeft een laatste woon-
wagenbewonerzelfs via een kort ge-
ding naar Voerendaal geloodst. Er is
nu echter onduidelijkheid over de
rolverdeling tussen VROM en de
provincie bij de sanering en uitstel
dreigt.
„We balen ervan dat Zeswegen ge-
bagatelliseerd wordt, terwijl men
voor een industrieterrein haast
maakt. We mogen er wel even op
wijzen dat het Lauraterrein en Zes-
wegen een hogere prioriteit heb-
ben", vindt Davidson.

Mooiste snorren
van Limburg

" De acht mooiste snorren van Limburg op een rij. Vooraan
links Theovan de Wetering. Foto: CHRISTA HALBESMA

In de sociëteitzou een bar moeten
komen, waar studenten ook een
hapje kunnen eten. Maar ook een
tweedehands boekwinkeltje, een
sportgelegenheid en een zaaltje
waar culturele activiteiten ont-
plooid kunnen worden.

Het onderzoek heeft plaatsgevon-
den in de vorm van een enquête.
Gedurende twee weken werd de
studenten van de Hogeschool
Heerlen via een vragenlijst ge-
vraagd naar hun mening ten aanj

zien van de huidige faciliteiten
voor studenten in Heerlen.

Illegale
zenders

uit de lucht
Van onze verslaggever

HEERLEN - In samenwerking
met de dienst Opsporing Clandes-
tiene Zenders heeft de politie van
Heerlen onlangs twee illegale zen-
ders in beslag genomen. Daaron-
der de zender Lydia, die al gerui-
me tijd vanuit de Prof. Debye-
straat in Heerlen opereerde. Ook
werd een zender aan de Zandkui-
lenstraat uit de lucht gehaald.

Evenals vorig jaar gaan de snor-
redragers geld inzamelen om de
.zeehondenopvang van Leni het
Hart in het noorden van Neder-
land te steunen. De Limburgers
denken in samenspraak met
hun 250 collega-clubleden in
heel Nederland internationaal.
In het kader van een open Euro-
pa in 1992 zoeken ze contact
met snorremansen in Engeland,
Zweden en Italië. Internatio-
naal staan zeker ook de bena-
mingen van de snorren. Wat
dacht u van een zapa of een han-
delbach of deze: Den Hinden-
burger. Leden zijn natuurlijk
van harte welkom. Voorwaarde
volgens de vice-voorzitter: „Een
gezellige jongen (of vrouw) met
een veertien dagen oude snor."

Het clubuniform is als volgt:
grijze pantalon, donkerblauwe
blazer, dito kleur stropdas met
ENS-vignet en natuurlijk een
snor. Alhoewel het niet officieel
protocol is hoort er een gouden
pint bij in stamcafé Wilhelmina
in Landgraaf. Naast de portie
gezelligheid denken de snorren
echter ook aan andere dingen
zoals de zeehonden in Pieterbu-
ren, ver van huis maar na aan
het hart van de ENS.

LANDGRAAF - Een jaar gele-
den startten vier mannen een
Limburgse afdeling van de Eer-
ste Nederlandse Snorrenclub
(ENS). Een jaar later is dat le-
dental verdubbeld en de snor-
ren nog mooier dan voorheen.
Een portret van de acht mooiste
snorren van Limburg.

LANDGRAAF - De fractie Gulpers
uit de Landgraafse gemeenteraad
eist van het CDA dat deze partij in
het openbaar gedane uitspraken
herroept. De christen-democraten
deden die uitlatingen in de raads-
vergadering van 27 april.
Het CDA haalde zich de woede van
raadslid Jef Horbach op de hals,
toen hij beweerde dat de fractie
Gulpers in het verleden geweigerd
zou hebben zitting te nemen in het
bestuur van diverse gemeenschap-
pelijke regelingen. Horbach heeft in
een brief aan CDA-fractievoorzitter
Nic Odekerken notulen meege-
stuurd waaruit blijkt dat de uitspra-
ken van het CDA niet op waarheid
berusten.

Gulpers eist
rectifïcatieCDA
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Kampioen
(ADVERTENTIE)

Qrand
HET BIER WAAR LIMBURG TROTS OP IS.
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an atＦsen. Dal over-
**eewl Wendiy Schreurs uit
"ofc ,J?S.2ij en Jea?t Seuart.s,
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i Heer(e?i. da?isten otster-
di "°V sterren pau de hemel
'J 'otM, ■ " Nederlands kam-
°W w de [u-wde klasse. Va?t-

'Vii x ' '*-'nte.s jijji ze ook nog
lèhet"- '"" dt' iün9ste paren-o snel zo ver schoppen.

'Herverdeling budget
rijkspolitie Limburg'



Dinsdag 23 mei 1989 " 12
In plaats van kaarten

Bert Italiaander
en

Helen Venrooy
gaan trouwen op donderdag 25 mei as.
om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Heerlen.
ledereen div ons wil feliciteren is van
harte welkom vanaf 18.(M) uur in café
"Oud Mcczcnbrock",
Meezenbroekerweg 124, Heerlen.

t "
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Johan Pietersveld
v/h Pisters

echtgenoot van

Gertrud van Deenen
Hij overleed op 76-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Treebeek: G. Pietersveld-van Deenen
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Pietersveld
Familie Pisters
Familie Van Deenen

6446 TC Brunssum, 21 mei 1989
Zonnestraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 26 mei as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Treebeek-Brunssum,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her
dacht in de avondmis van donderdag25 mei as. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Na een langdurige, maar moedig gedragen ziekte
overleed, toch nog vrij plotseling, op 78-jarige leef-
tijd, voorzien van het h. sacrament der zieken, in
het ziekenhuis te Sittard, mijn dierbare man, onze
zorgzame vader en schoonvader, lieve opa en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Hub Boesten
echtgenoot van

Maria Thissen
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: M. Boesten-Thissen
Susteren: Annie Hoekstra-Boesten

Hans Hoekstra
Ben en Gabi
Henk en Elke
Ivonne en Hans
Gerline en Paul
Irene en Emiel

Sittard: Tiny Keulers-Boesten
Pierre Keulers t
Maurice en Edith
Raymond, John

Sittard: Gertie Sievers-Boesten
Wil Sievers
Monique en Maurice
Rogier
en achterkleinkinderen
Familie Boesten
Familie Thissen

6114 EG Susteren, 21 mei 1989
Jozefstraat 21
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de

' begrafenis, wordt gehouden op vrijdag 26 mei om

' 14.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Manaveld-Susteren.

1Samenkomst in de kerk. alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Donderdag 25 mei om 19.00 uur herdenking in de

'avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van

"17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond.
Peusen. Kloosterstraat 31 te Susteren.

f
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, tante en nicht

Maria Lambertina
Agnes Franssen

weduwe van

JozefHubertus Ramaekers
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Heerlen: Irene Ramaekers
Landgraaf: Wim en Berthie

Ramaekers-Coumans
Heerlen. Bert en Iwona

Ramaekers-Szejna
Carolineen Anja

Nijmegen: Roos/marie en Dorus
Smolders-Ramaekers
Familie Franssen
Familie Ramaekers

6418 VB Heerlen, 21 mei 1989
Peter Schunckstraat 860
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 25 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Andreas, Palestinastraat te Heerlen, waar
na aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Kerkrade-Centrum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag 24 mei zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Heden hebben wij vernomen van het vrij plotseling
overlijden van ons lid, oud-bestuurslid en oud-
voorzitter

Sikke Veenstra
Hij zal steeds in onze gedachtenis blijven voortle-ven.

Bestuur en leden
Vogelliefhebbers Glana Geleen

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, voorzien van het h. sacrament
der zieken, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Agnes
Morren-Dohmen

weduwevan

Cornelis Morren
Zij overleed in de gezegende ouderdom van 85 jaar,
in het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Sassenheim: Kitty Schouten-Morren
Bart Schouten

Heerlen: Tony Gielens-Morren
t Gerard Gielens

Kerkrade: Annie Meesters-Morren
Sjeng Meesters
En al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dohmen
Familie Morren

Heerlen, 22 mei 1989
Bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck
Corr.adres: Prinses Irenestraat 8
6463 BS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 25 mei as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martelaren van Gorcum, Sittar-
derweg te Heerlen, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 24 mei as. om 19.00 uür in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
In dankbare herinnering, delen wij u mede dat, ge
heel onverwacht, van ons is heengegaan, mijn dier-
bare broer, onze zwager, oom en neef

Wiel Smink
weduwnaar van

Fien Schillings
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Smink
Familie Schillings
Familie Kathagen-Smink

Schaesberg, 21 mei 1989, Kerkplein 7
Corr.adres: Dr. Calsstraat 28, 6372 AB Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 26 mei as. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg,
Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, wordt gebeden op donderdag 25 mei
as. om 18.45 uur, aansluitend avondmis, in voor-
noemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Laat üu Heer. Uw dienaar in vrede gaa».
Mijn ogen hebben thans Uw Heil aanscliouwd.

In dankbare herinnering aan wat hij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man en zorg-
zame vader

Wim Schijff
echtgenoot van

Margreet van Balen
Hij overleed op de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: M.A. Schijff-van Balen
Monique

21 mei 1989
Peter Schunckstraat 314, 6418 XX Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 26 mei 1989 om 12.00 uur in de parochie-
kerk H. Andreas, Palestinastraat Heerlen, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.40
uur achter in de kerk
Avondmis op donderdag 25 mei om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum v/h Crombaeh, Oliemolen-
straat 30 te Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tol afscheidnemen aldaar, woensdag
en donderdagvan 17.30 tot 18.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons beukend
heeft, nam God heden lot Zich, in de Ilamhnskli-
niek te Kerkrade, voorzien van de h. sacramenten
der stervenden, in de leeftijd van 89 jaar, onze dier-
bare moedei', schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Bernhardine Rouwen
weduwe van

Wiel Schröder
In dankbare herinnering:

Kerkrade-Wcst: Th. Schröder
A. Schroder-Vaesscn

Kerkrade-West: L. Habets-Schröder
M. Habets
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Kouwen
Familie Schröder

Kerkrade. 22 mei 1989
Correspondentie-adres:
Dr. Ariénsstraat 24. 6467 BW Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 25 mei om
10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbe-
vlekte Ontvangenis te Teiwinselen-Kerkrade.
Gelegenheid lot schriftelijk condoleren in de kerk.
Woensdagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johan Joseph
Cremers

echtgenoot van

Bendina Theissen
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in de B-klimek Paviljoen 2 te Heerlen,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Bendina Cremers'-Theissen
Nieuwenhagen: Rika Grit-Cremers

Wiel Grit
Monique

Nieuwenhagen: Guus Cremers
Riet Cremers-Vogels
Jos, Frank, Nicole

Horst: John Cremers
Ria Cremers-Stevens
Raymond, Maurice
Familie Cremers
Familie Theissen

6373 GJ Landgraaf, 21 mei 1989
Oude Heide 32
De plechtige uitvaartdienst.zal gehouden worden
op donderdag 25 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de begraafplaats aan deKleikoeleweg.
Bijeenkomst in de kerk. alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, woensdag 24 mei om 19.30 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 lot 18.15 uur.
Voor vervoer kerk/begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden vernamen wij dat plotseling is overleden
ons bestuurslid, de heer

Joep Cremers
Hij zal steeds in onze gedachtenis blijven voortle-
ven.

P.H.V. Trouwe Vrienden
Nieuwenhagen

f
Er zijn geen woorden die de diepte van onze versla-
genheidkunnen weergeven, nu, na een moedig ge-
dragen ziekte, op 26 jarige leeftijd van ons is heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der zie-
ken, onze lieve zoon, broer, kleinzoon en neef

René Nij sten
Zijn ouders: J.Th. Nijsten

E.G. Nijsten-Offermans
Zijn broer: Jean Nijsten

en Wilma Hochstenbach
Familie Nijsten
Familie Offermans

6151 AM Munstergeleen, 21 mei 1989
Julianalaan 17
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijksvan 17.30 tot 19.00uur in derouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Avondwake woensdagom 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Pancratiuskerk te Munstergeleen zal de
plechtige uitvaartdienst worden gehouden op don-
derdag 25 mei om 10.30 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
het goede dat hij ons tijdens zijn leven gaf. berich-
ten wij u dat ons voorging naar het eeuwige leven
bij God. plotseling, nog voorzien van het heilig sa-
crament der zieken, in de leeftijd van 61 jaren, onze
dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Johannes Jacobus
Hermans

drager van het ereteken voor
orde en vrede in de overzeese gebiedsdelen
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie:
Uit aller naam:

Guttecoven: Familie Hermans
Familie Dreessen

6143 AZ Guttecoven, 21 mei 1989
Dorpsstraat 58
De plechtige eucharistieviering; gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 25 mei
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Nico-
laas te Guttecoven.
Geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal in voornoemde
kerk een h. mis worden opgedragen voor zijn ziele-
rust.
Bezoekuren rouwkapel ziekenhuis Sittard dage
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.

f
Tot ons groot verdriet, moesten wij voorgoed af-
scheid nemen van mijn inniggeliefde vrouw, onze
zorgzame moeder, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Jana Semler-Niesing
echtgenote van

Guus Semler
Zij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 38 jaar.

Heerlen: Guus Semler
Henk en Lisette
Ferdinand en Sophie
Pietje

Heerlen: G.K. Niesing
Heerlen: G. Semler-van Est

en verdere familie
22 mei 1989,
Crutserveldweg 16, 6416 AD Heerlen
Geen condoleances.
De plechtige uitvaartmis zal werden gehouden op
woensdag 24 mei as. om 13.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Cornelius te Heerlerheide, waarna
aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof aan de
Kampstraat aldaar.
Jana is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaarvan 19.30 tot 20.00 uur.

-^—————————>^_^_

t
In grote verslagenheid, diep bedroefd, maar dankbaar voor al hetgeen hij
voor ons betekende, delenwij u mede dat heden, temidden van zijn naaste
familie, voorzien van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 69 jaar is
heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Theo Walravens
weduwnaar van
Mia Plum
echtgenoot van

Tiny Boymans
Wij bevelen de ziel van de overledene aan in uw gebeden.

Landgraaf: Tiny Walravens-Boymans
Paul

Landgraaf: José Brull-Walravens
Harry Brull
Sylvia en Jos
Eugène

Landgraaf: Harry Walravens
Marij Walravens-Philippen
Wendy
Dave

Kerkrade: Jan Walravens
Marian Walravens-Schillings
Vincent
Josta

6374 HC Landgraaf, 21 mei 1989
Hovenstraat 131
De plechtige eucharistievieringvindt plaats op donderdag25 mei 1989 om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jozefte Landgraaf (Waubach).
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het r.-k. kerkhof te Eygels-
hoven.
Voor vervoer van kerk naar begraafplaats v.v. is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk. alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis van
woensdag 24 mei as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Theo is opgebaard in het mortuarium aan de Beuteweg 32 te Nieuwenha-
gen, alwaar dagelijks gelegenheidis tot afscheid nemen van 18.15 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

f
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat zij voor ons betekend heelt, delenwij u mede dat heden is overleden, voorzien van het h. sacrament der zie-ken, op de leeftijd van 73 jaar, mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon-
moeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Cremers
echtgenote van

Harry Debije
Merkelbeek: Bertie Goltstein-Debije

Jos Goltstein
Mireille

Hulsberg: Elly Wintjens Debije
Hub Wintjens
Dennis, Sanne

Heerlen: Jo Debije
Phil. Debije-Crijns

Klimmen: Paul Debije
Philly Debije-Drummen
Eelke, Simone

Kerkrade: Ankie van de Graaf-Debije
Ton van de Graaf
Salina, Roel

22 mei 1989, Etzenraderweg 18
6454 AK Jabeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op donderdag 25 mei om 11.00 uur, in de parochiekerk van de H. Gertru-
dis te Jabeek.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, woensdag 24 mei om 19.00 uur. in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce alszodanig te beschouwen.

4. Antonetta Seer* kf 78 jaar, weduwe *Frits Criens, Rogge'5
weg 26, 6081 GT H'
len. De plechtige " r]
vaartdienst zal gehf j;
den worden op don* j
dag 25 meiom 10.30i p
in de parochiekerk v 1c
de H. Lambertus t(
Haelen. v
4. Gertrudis Vestje r

1 90 jaar. weduwe * e
Piet Geuyen. CoiJ g
dres: Brugstraat 4,6' e
BG Roggel. De plee» j
ge uitvaartdienst zalf e
houden worden ' c
woensdag 24 mei 1',
om 10.30 uur in deP»Jchiekerk van de H- f .
trus te Roggel.

4- Miei Simons, 68 j»1'1 Corr.adres: Ac* I
de Hoven 38, 6049 >
Herten. De plecht*
uitvaartdienst zal »
houden worden he#
om 11.30 uur in de p3;
chiekerk van de H- *chaël te Herten.
4-Barbara Vogels.'

T jaar, Wilhelm*
straat 31, 6065 *Montfort. De plecn"
uitvaartdienst
plaatsvinden op «^k
derdag 25 mei om I^l
uur in de parochieW
van de H. Catharina
Montfort.
4- Johannes KuijPe'
I 87 jaar, echtgen'

van Wilhelmina
sen. Heidenseweg } j
6086 PD Neer. |j
plechtige u'tva^dienst zal gehoU*
worden op donder*
25 mei om 10.30 ui*
de parochiekerk van
H. Martinus te Ned

4- Math Meijs, 79 j?
I weduwnaar van M

Seems, Schelkesveflj
6085 DG Hom. l
plechtige uitva*
dienst zal gehoU*
worden op woensdag
mei om 10.30 uur in
parochiekerk van de'
Martinus te Hom.

tPetronella van 'Bosch, 85 jaar. vm
we van Wilhelmus 0*
terbaan, ElmpteH
20, 6042 KL RoernrtoJDe plechtige uitva^dienst zal gehoU<>j
worden op woensdag
mei om 11.00 uur inj
kerk van de H. LaU>*
tius te Maasniel.

4- Elisabeth Evertz. "
T jaar, weduwe v,

Wilhelmus Eijck. CJr.adres: J. Eijck.
boom 9, 6041 Pl'
mond. De plechtige v
vaartdienst zal plaaï
vinden op woensdag j
mei om 13.30 uui
Onze Lieve V
Munsterkerk te H' H

mond.

t
Dankbaar datwij haar zo langin ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Kremers
echtgenote van

Hein van den Beid
Zij overleed op 76-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Lauradorp: Hein van den Beid
Heerlen: Lies de Ridder-van den Beid

Niek de Ridder
Marja en Mario

Lauradorp: Annie Huls-van den Beid
Theo Huls
Monique
Familie Kremers
Familie van den Beid

6374 XL Landgraaf, 20 mei 1989
Esdoornstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 25 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de 11. Theresia en Don Bosco te Land-
graaf-Lauradorp, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats Vogelzankweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, woensdag 24 mei om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 17.45 tot 18.00 uur.
Voor vervoer kerk/begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam leven, dat getekend w"£'
door eenvoud en zorgzaamheid, moesten
toch nog vrij onverwacht afscheid nemen V»
mijn man, onze pap, schoonvader, opa, bro*
en zwager

Jan Leonard Josepfr
Coumans

echtgenoot van

Maria Carolina Geraets
Hij overleed op de leeftijd van 77 jaar.

Brunssum: C. Coumans-Geraets
Zevenhuizen (Z.H.): Marleen en Co Korei»

Megïn
Schinveld: Jos Coumans

Pascal
Heerhugowaard: Gon en Ron Ruisch

Bart, Paul en Manofl
Familie Coumans
Familie Geraets

6451 CJ Schinveld, 21 mei 1989
Wilhelminaplein 10

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door <>
begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 26 i*'
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de'
Eligius te Schinveld.
De avondwake is donderdag 25 mei om 18'
uur in voornoemde kerk.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de roü*
kapel van het St.-Gregoriusziekenhuis
Brunssum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uU<

Ter overname aangeboden

SPORTSPECIAALZAAK
- Gelegen in Zuid-Limburg
- Omzetniveau ca. 1 miljoen gulden (mcl. BTW)
- Omzetverhoging nog zeer goed realiseerbaar
- Lid van Europa's grootste inkoopcombinatie
- Huurpand op A-lokatie in winkelcentrum
Overnamevoorwaarden nader uit te werken.
Indien u interesse hebt, gelieve u schriftelijk te
reageren bij:

CONADEX B.V.
Postbus 368, "6000 AJ Weert

Uw reacties worden uiterst vertrouwelijk behandeld.
' I- I II M

500 bruidsjapontitf
en 200kostuums

**> n *"* j.

BRUIDSHUIS PEREBOON
HEERLEN

Oranje Nassaustr. 2'
i7»;so tel. 045-71231^,

voor het vervö
van de

familiebericht^
zie pagina 14
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Niet herroepen

Noord-Limburg de druk op het wa-
ter zullen moeten verlagen. De pro-
blemen doen zich met name voor op
de zandgronden, waar de droogte
het eerst voelbaar is.

In Zuid-Limburg is de ondergrond
vochtiger en zal het iets langer du-
ren voor akkers, weilanden en tui-
nen besproeid moeten worden. Den
Blanken schat dat daar pas na een
paar weken droog weer problemen
zullen ontstaan.

Verder dan een verlaging van de
druk op het water zal het waterlei-
dingbedrijf overigens niet hoeven
gaan, zo verwacht Den Blanken. Tot
het stopzetten van de watertoevoer
gedurende enkele uren per dag zal
het niet komen.
De NV Waterleidingmaatschappij
Limburg voorziet de gehele provin-
cie van water, op Maastricht, Sit-
tard, Weert en Venlo na waar ge-
meentelijke waterleidingbedrijven
zijn gevestigd.

- Door het
weer en de grote afna-

atvan water heeft de NV
jim\ idingmaatschappij,
rnburg de druk op het wa-
lhlrr^°eten verlagen in eenlal Midden- en Noordlim-
»h?Se pompstations. In de
tuKk Echt' Helden-
örm Vorst en BeeSden'idr! Aa gedurende de
P Qag en avond minder wa-
&li\ e kraan dan gebrui-
Ep- Het waterleidingbe-
ler overweegt haar afne-s morgen op te roepen

Watergebruik te beper-

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

'■GiViScJl adjunct-directeur
|j vvl- den Blanken verwacht dat
le^^tdurend droog weer nog

Pompstations in Midden- en

" FNV-voorzitter Johan Stekelenburg en DSM Limburg-direc-
teur J.E. Rongen passen hun lioofddeksels bij een bezoek van de
FNV-top aan het chemiebedrijf.

Foto: PETER ROOZEN

r, "an onze verslaggever
ga^EEN/MAASEIK DSMsamen met het Koninklijk
«g "hisch Atheneum in Maaseik
leCLPr°Jeet opstarten om proces-
Wn'c' op te leicJen voor de
Het ststofverwerkende industrie.
gisnu rmeconcern &aat do Bel-
stig f

markt op om een toekom-
Wrk olt aan gespecialisieerde

te voorkomen.

DSM actief
op school

in Maaseik
Rotterdam die ervan worden ver-
dacht goud van de verdachten te
hebben afgenomen.
„Was het je eigen keuze om weg te
gaan in de banketbakkerij waar je
werkte", zo luidde de onschuldige
vraag van L.R.'s advocaat mr
P. Doedens, die er echter toe leidde
dat de verdachte het even te be-
nauwd kreeg.

De 25-jarige jongen was in de ogen
van zijn vader zelden of nooit suc-
cesvol gebleken. Maar nu had hij
zijn kans schoon gezien hem te to-
nen dat hij ook zelf iets kon berei-
ken door te doen wat hij goed kon:
banketbakken. Maar zijn vader wist
iets beters voor hem: smokkel in
goud, aldus de advocaat.

zijn zus (Mare) en de vader van die.
vriend (Ome Leo) geopereerd te
hebben in een smokkellijn van
goud. Na een financier te hebben
gevonden, die meer dan een half
miljoen gulden in 'het bedrijf stop-
te, werden in de genoemde periode
meermalen, vaak tot drie keer per
week toe, zaken gedaan met de Cre-
dietbank in Luxemburg. Daar
kocht een van de vier meermalen
per week een tiental, en later vaak
een dertigtal of zestigtal 'broodjes
goud', elk ter waarde van 27.000 gul-
den. Pure winst per kilogram bleek
1.500 gulden. Bij de huiszoeking
werd bij de jongeman 950.000 gul-
den aangetroffen.

ROTTERDAM - Na vijf kwartier
barstte de 25-jarige goudsmokke-
laar en gewezen miljonair gisteren
voor de Rotterdamse rechtbank
in snikken uit. L.R., woonachtig
in de Heerlense wijk Eikender-
veld had detijd daarvoor eigenlijk
alleen zo nu en dan 'ja' en 'nee' ge-
knikt of de rechtbank op zeer ti-
mide wijze verteld hoe hij te werk
was gegaan in een goudsmokkel
waarvan hij deel uitmaakte en die
door justitie wordt beschouwd als
de meest omvangrijke, ooit in Ne-
derland aan het licht gebracht.

led K°ninklijk Technisch Athe-
ggjj'JJ 's wat betreft niveau ver-
atv Jkbaar met het Nederlands
hetGn.eum, met als verschil dat

6*. om algemeen onderwijs
rje Tiaar om een opleiding met
k etl ac*ruk op de technische vak-

FNV pleit voor
handhaven PNL

Ondanks positieve indruk Limburgse economie

Aanvankelijk dachten hulpverle-i
ners dat hij ernstig gewond was. Bij;
nader onderzoek in het ziekenhui»
bleek dat dit niet zo was. Na behan-l
deling kon hij nog dezelfde ochtend'
huiswaarts. Zijn belager is ingeslo-.
ten. De politie van Geleen heeft naar!
de toedracht van de steekpartij een
onderzoek ingesteld.

Van onze verslaggever
GELEEN De verwondingen van
de man die zondagavond op een
woonwagenkampje in Geleen met
een mes werd gestoken, blijken ach-
teraf mee te vallen. De man, een 32-
-jarige bewoner van de lokatieaan de
Oranjelaan, werd daar 's avonds
rond negen uur om nog onbekende
redenen door een 43-jarige man met
een mes in de rug en een arm gesto-
ken.

0p .°ok Maaseiker school zitten
USM el Nederlandse leerlingen.
rj e zal in samenwerking met

"Ooileiding een onderwij-
de * et voorbereiden gericht op
procestechniek in de chemie
bij j^?s Wordt gedachtaan stages

Aansluitend werden die via de
grensovergang bij Eijsden illegaal
Nederland binnen gebracht en ver-
voerd naar de woning van Mare ol
die van de verdachte. Van daaruit
zette Ome Leo koers naar de NMB
in Amsterdam waar het goud ver-
kocht werd. Pas eind '88 heeft de
bank besloten met de aankopen te
stoppen. „De NMB vreesde een ris

co te lopen gepakt te worden", aldus
de advocaat van de verdachte.

Voor zijn overigens relatief geringe
aandeel in de goudsmokkel hoorde
hij in de vroege avond vier.jaar cel-
straf tegen zich eisen; voor ieder
miljoen dat hij en zijn companen
onterecht aan btw hadden geïncas-
seerd éen jaar. Tegen de 49 andere
en merendeels 'grote jongens' zal de
officier van justitie haar telastleg-
ging nog moeten schrijven. Onder
hen ook drie leden van de NMB in

L.R. werd door officier van justitie
mr Samson-Geerlings telastgelegd
minstens van 1 mei vorig jaar tot
midden februari dit jaar deel te heb-
ben genomen aan een 'criminele or-
ganisatie' die voor een klein deel en
door een beperkt aantal mensen
vanuit Heerlen en omstreken haar
werk deed. De Heerlenaar, blijkt sa-
men met zijn vader, de vriend van

Van onze redactie economie
GELEEN - Het Federatiebestuur
van de FNV dat gisteren een werk-
bezoek aan de provincie bracht
kreeg een tamelijk positieve indruk
van het het Limburgse bedrijfsle-
ven. Toch had voorzitter Johan Ste-
kelenburg na afloop nog een lijstje
met wensen. Het PNL-beleid moet
de komende vier jaar worden voort-
gezet, maar dan in geheel Zuid-Lim-
burg, de IPR moet worden gehand-
haafd en uitgebreid en de Oost-
westbaan moet er komen, zij het
binnen de milieunormen.

miebedrijf aan milieu-vervuiling
doet en gedaan heeft.

Daarnaast ervoer hij het als een
openbaring dat DSM bij uitbrei-
dingsplannen eerst de technische
deskundigen consulteert met de
vraag of dat in milieu-opzicht ver-
antwoord is en dat de bestemming
van iedere wagen met chemisch af-
val nauwgezet wordt gecontroleerd.

Pleegouders willen via
rechter tweeling terug

'Susefle en Liselle (9) nog steeds geen thuis'

De rechtbank doet over veertien d
gen uitspraak.

De winst zat hem er in dat de vanuit
Limburg opererende mannen het
goud exclusief BTW in Luxemburg
kochten. Het werd bovendien ille-
gaal Nederland binnen gehaald en
vervolgens via bescheiden en tus-
senkomst van het duistere brieven-
bus bv'tje (Jojoba) 'wit gewassen',
waardoor de heren zonder noe-
menswaardige problemen de in-
koopprijs plus zes procent btw kon-
den vragen.

is categorisch door hen van de hand
gewezen. De gezaghebbende in-
stanties (voogdijstichting en kin-
derrechter) ontkennen niet dat het
pleeggezin Offergelt een goed te-
huis is voor de twee, maar respecte-
ren de wens van de familie van de
tweeling.

De Noord-zuid-baan op de.luchtha-vén zorgt voor meer overlast dan de
Oost-westbaan, vond Stekelenburg.
Bovendien kan de Oost-westbaan
positieve effecten hebben voor de
Limburgse economie. Daarom
pleitte hij ervoor nu eens niet zo stijf
vast te houden aan de geldende nor-
men. De extra eisen die nu voor de
Oost-westbaan gelden, deed hij af
als onzin. Sociaal-economisch spe-
cialist JacobDraver deed er nog een
schepje bovenop. „Rekening hou-
dend met de geluidsoverlast en de
milieunormen, verdient uitbreiding
van het vliegveld de voorkeur. Het
alternatief is namelijk de sluting
van het vliegveld. Nu hebben name-
lijk 5500 woningen last van het
vliegveld, met de Oost-westbaan
slechts 1600."

Pastoor
zegent
auto's

WASTRICHT - Pastoor J. Wij-
ckj Van de St Christoffelparo-
bjn^ 'n Caberg, Maastricht, gaat
een 't personenauto's van
hj; Zegen voorzien. Hiermee wil
vo0 ■ bestuurders oproepen tot

ri:'chtigheid in het verkeer.

or,s eerbied voor het leven van
en onze medemens. Op

pa^rsPraak van Chnstoffel, de
Wji °°n voor veilig verkeer," laat
rsrorwV Weten- De pastoor wijst

*■ ne* vel'kcer jaarlijksdui-
vole n slachtoffers vergt. Dat is
vOor ns nem een £evo'£ van or>-
dra Elchtig of roekeloos ryge-
gek De zegening van de auto's

Urt op zaterdag 3 en zondag
*eep '" °p 'let kerkplein. De auto-
t)]a nir>g vond ook vorig jaar

Bij DSM vond Johan Stekelenburg
het verrassend dat de Raad van Be-
stuur zich daadwerkelijk verant-
woordelijk voelt voor wat het che-

HEERLEN - Het echtpaar Offergelt
uit Heerlen wil een kort geding aan-
spannen tegen de Voogdijstichting
Pro Juventute in Dordrecht, om op
deze manier te proberen de 9-jarige
tweeling Susette en Lisette weer in
hun gezin geplaatst te krijgen. De
tweeling heeft al twee jaar bij de fa-
milie Offergelt doorgebracht. Twee
jaar geleden echter werden de twee
zusjes in een tehuis in Dordrecht ge-
plaatst.

kwestie van juridisch 'de juiste in-
gang' te vinden om het kort geding
aan te kunnen spannen. Volgens de
wet is een pleeggezin namelijk vrij-
wel rechteloos waar het dezorg voor
de kinderen aangaat, omdat er geen
regelrechte bloed- of aanverwant-
schap is. Daarmee is het echtpaar
dus juridisch gezien geen partij,
geen belanghebbende. Zodra daar,
via allerlei juridische 'trucjes', een
oplossing voor is gevonden, wordt
het geding aangespannen.

Na veel moeilijkheden stemde de
familie Offergelt daarmee in, omdat
het bedoeling was dat de tweeling
uiteindelijk naar hun echte moeder
zou terugkeren.
Via advertenties zoekt de Dor-
drechtse stichting, die de voogdij
over de tweeling voert, nu een
pleeggezin-voor de meisjes. De fa-
milie Offergelt komt hiervoor niet
in aanmerking.

„Wij hebben destijds de kinderen
losgelaten, omdat ze terug zouden
gaan naar hun moeder," zegt Dini
Offergelt. „De moeder kon dat voor-
uitzicht waarschijnlijk niet aan,
want op de dag dat ze de meisjes zou
krijgen, heeft ze zelfmoord ge-
pleegd."Toch zijn de kinderen, toen
zeven jaar oud, nu inmiddels negen,
in een tehuis geplaatst omdat na
verloopvan tijd de oom en tante hen
zouden opnemen.

„Nu worden ze als pakken suiker in
een advertentie aangeboden! Ter-
wijl bij de instanties bekend is dat
ons huis altijd voor hen openstaat.
'Mijn man en ik vinden het vreselijk.
Want uiteindelijk zijn Susette en Li-
sette de dupe, voor hen is het 't
ergst." Het echtpaar heeft inmiddels
ook de hulp ingeroepen van de Ne-
derlandse Vereniging voor Pleegge-
zinnen.

Volgens de advocaat van de Offer-
gelts, mr. "Wetsels; is het nog een

Familie
Het is de familie van de tweeling die
bezwaar maakt tegen de plaatsing
bij het gezin Offergelt. Niet duide-
lijk is wat de familie, een oom en
een tante, precies tegen het gezin
heeft. Elk contact met de Offergelts

Pijnlijk
Waarnemend directeur Den Boer
van de Dordtse Voogdijstichting
Pro Juventute wil over de zaak in-
houdelijk niets kwijt. „Het ligt alle-
maal erg gevoelig en wij willen de
kinderen niet nog meer schaden
dan al gebeurd is." Den Boer zegt
zeker te geloven dat het echtpaar
Offergelt te goeder trouw is en doet
wat het denkt dat het beste is.
„Maar ik begrijp niet waarom ze
zich niet gewoon neerleggen bij de
beslissing van twee jaar geleden:
geen contact meer met de kinderen.
Hoe pijnlijk dat ook mag zijn." Van
de plannen voor een kort geding te-
gen de stichting is hem niets be-
kend. Overigens heeft hij vandaag
een gesprek met de NVP.

Druk op water laag
inMidden-Limburg

Zandgronden worden nu reeds flink besproeid

Voorlopig is er geen enkele aanleiding om het besluit te
herroepen. „Alleen dan wanneer de pastoor zijn houding
verandert", liet een besuurslid gisteren weten. „Maar dan
zal hij met een advocaat aan de tafel moeten gaan zitten".
Pastoor Receveur weigerde gisteren elk commentaar.

Vergaderingen
Regelmatig belegde het koor vergaderingen met de pas-
toor om de ontstane problemen te bespreken. Maar
steeds weigerde de pastoor zijn beleid te wijzigen. Op de
laatste ledenvergadering liet hij zich zelfs helemaal niet
zien, de uitnodiging werd aangetekendverstuurd.

Van onze verslaggever

ia ~ Bepaald niet zonder emoties heeft het 66
E'ï °UC*e kerkkoor St. Paschalis uit de Heerlense wijk'kenderveld zichzelf opgeheven. Reden: een langsle-
Per>d conflict met pastoor Receveur van de St. Francis-
telt Vu n Assisiëparochie. Het koor, dat 33 actieve leden
*«. heeft unaniem besloten de pijp aan Maarten te ge-
rfn' v°lgens het koorbestuur torpedeert de pastoor al ja-n elk eigen initiatief voor missen. „We konden nooitn Programma maken zonder dat we daar aanmerkin-gen op kregen. Zelfs bij kindervieringen vond hij dat er
o

n Jp°°t mannenkoor moest optreden. Daarnaast ne-
jLerde hij het koorbestuur volkomen", lichtte gisterenn woordvoerder toe. Het is in de wijk al zover gekomenmen zelfs spreekt van 'het regime-Receveur'.
°k het deelvan het koor datregelmatig requiems en hu-

verzorgde in de parochiekerk aan de
<j anderstraat zal voortaan zwijgen. Dit alles betekent dat
VrU k zonder koor is komen te zitten,

de koorleden zijn de problemen al met de komst

Inlleerlense wijk Eikenderveld
Kerkkoor ontbonden
na ruzie met pastoor

Twee jaar geleden al stuurde het koorbestuur een lange
brief aan het bisdom om te bemiddelen in het conflict.
Het enige antwoord luidde: 'voor kennisgeving aangeno-
men. Ook de Heerlense Deken Punt kreeg een brief,
maar ook hij bemoeide zich niet met de ruzie in het
Eikenderveld.
Aan het besluit van het koor is volgens een bestuurslid
zes weken vergaderen voorafgegaan. Bij de leden zouden
slapeloze nachten aan de orde aan de ordevan de dagzijn
geweest. In de goede jaren was het koor tot ver buiten
Heerlen bekend. Zeer geëmotioneerd bedankte gisteren
een bestuurslid nog alle mensen voor de steun en sympa-
thie.

van Receveur in 1985, een jonge dynamische priester die
in het Eikenderveld bekend staat als zijnde 'nog roomser
dan de bisschop' begonnen.

derland niemand zich ongerust
hoeft te maken. En de berichten als
zouden in de VS en West-Duitsland
duizenden mensen zijn overleden
door gebruik van Tambocor zijn
volslagen onzin." Dit zei gisteren
desgevraagd het hoofd van de vak-

MAASTRICHT - „Het gevaar van
deze berichtgeving is, dat mensen
onnodig ongerust worden. Om over
Tambocor te kunnen oordelen ont-
breken op dit moment belangrijke
gegevens. Ik denk dat zeker in Ne-

Wegens de aanhoudende droogte wordt er overalflink gesproeid. Dat heeft een lagere druk op
de waterleiding tot gevolg.

Heerlenaar (25) verdiende
miljoen aan goudsmokkel

Eerste proces in omvangrijke belastingontduiking begonnen

Man licht gewond
na steekpartij

Voor elk geneesmiddel geldt dat het;
beter is het niet te gebruiken als het
niet nodig is. Alle geneesmiddelen!
die een stoornis van het hartritme
onderdrukken verminderen de
pompfunctie van het hart in meer of
mindere mate. „Je moet als arts dus
altijd een afweging maken: weegt
het risico van die verminderde
pompfunctie wel op tegen het risico
van de ritmestoornis. Er is altijd een
overgangsgebied tussen die twee.
Maar Tambocor is in mijn ogen een
goed produkt. als het op de juiste in-
dicatie aan de juiste patiënt wordt
gegeven.

In andere landen zijn cardiologen
andere meningen toegedaan, en het
Amerikaanse onderzoek waarbij
onder patiënten die Tambocor ge-
bruiktenruim tweemaal zoveel do-
den vielen in een periode van tien
maanden als onder degenen die een
controlemiddel (placebo) kregen,
was juist bedoeld om uit te maken
of heUzin kan hebben al snel naar
zon middel te grijpen.
,Op het eerste gezicht zijn het na-
uurlijk ook wel spectaculaire cij-
fers. Maar het kan een vertekend
jeeld zijn: waren de patiënten die
leelnamen aan het onderzoek wel
net elkaar te vergelijken? Daar we-
:en we allemaal niks van. Ik heb de
ndruk dat het resultaat overhaast
»n dus slordig is gepubliceerd, na-
iat het onderzoek was gestaakt,"
neent Wellens.

~De meeste Nederlandse cardiolo-
gen zijn van mening dat lichte sto-
ringen in het hartritme die optreden
na een hartinfarct niet behandeld
behoeven te worden. Alleen wan-
neer de storing levensbedreigend is,
of wanneer de patiënt er echt last
van heeft, door aanvallen duizelig-
heid, kortademigheid, korte wegra-
kingen en dergelijke, dan zou over-
wogen kunnen worden een middel
te geven dat het hartritme regelt,"
zegt Wellens.

groep cardiologie van de Rijksuni-
versiteit Limburg, prof. dr Hein
Wellens, als reactie op de berichten
over vermeende 'dodelijkheid' van
het geneesmiddel tegen hartritmes-
toornissen, Tambocor.

(ADVERTENTIE/

Een privézwembad
is vakantie thuis

Bel 077-820642
gommans van de vinne b.v.

De zwembadspecialist

(ADVERTENTIE), f^—— L ,MIELE KEUKENS, Tj
ONGEËVENAARD ü

IN DESIGN
' 1 EN KWALITEIT |

Miele-Keuken-Centrum

Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700
industrieterrein "In de Cramer" i é

*—— "«^^—^^—■
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Prof. Wellens (HL) over 'dodelijkheid' geneesmiddel.

'Onnodige paniek
door bericht over
hartritmemiddel'
Van onze verslaggever
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Enige en algemene kennisgeving

~—""" ——~ Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons gedu-
rende haar leven heeft omringd, geven wij u met droef-
heid kennis dat heden van ons is heengegaan, mijn dier-
bare vrouw, onze zorgzame mam, schoonmoeder, lieve
oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Übachs
echtgenote van

Piet Breuls
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed zij op
73-jarige leeftijd.

Urmond: P. Breuls
Geleen: Riny en Lei

Valkenburg: Jo en Corry
Johan, Alexander
Familie Übachs
Familie Breuls
Familie Maessen

6129 ER Urmond, 21 mei 1989
Pastoor Losenstraat 5
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag
25 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Marti-
nus te Oud-Urmond, waarna de begrafenis op de begraaf-
plaats te Urmond-Oost.
Bijeenkomst in de St.-Martinuskerk, alwaar uitsluitend
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een eucha-
ristieviering worden opgedragen woensdag 24 mei om
19.00 uur in de parochiekerk St.-Antonius van Padua te
Urmond-Oost.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, .alwaar gelegenheid tot
bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

I |
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
hebben wij nog vrij onverwacht afscheid genomen van onze goede en
zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broer, behuwdbroer,
oom en neef

Karel Thomas
echtgenoot van wijlen

Marie Louise Francisca Irma Sijstermans
Hij was 86 jaar.

De bedroefde familie:
Jean, Agnes
lila, Barthel
Mathieu, Hannelore
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Thomas
Familie Sijstermans

6462 GK Kerkrade, 20 mei 1989
Nieuwstraat 45
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op donderdag 25 mei as'
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Antonius van Padua te Bleijer-
heide, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof Spekholzerheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaarvooraf gelegenheidtot schrifte-
lijke condoleance.
Woensdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordt de overledene bij-
zonder herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van de zeer ge-
waardeerde heer

G.G. van Heur
Jarenlang heeft de heer Van Heur zich ingezet voor onze vereniging en
huurders als secretaris van de gezamenlijke huurderscommissies Bouw-
vereniging Heerlen.
Wij wensen de familie de nodige kracht toe om dit verlies te dragen en
veel sterkte in deze voor hen moeilijke dagen.

Bestuur, directie en medewerkers
Bouwvereniging Heerlen

: t
> Dankbaar om het vele goede dat wij met hem
\ mochten beleven, willen wij u mededelen, dat vrij
i onverwacht mijn lieve man, onze goede vader en
\ onze vrolijke opa is overleden

Piet Römgens
(Pieter Andreas)

echtgenoot van
Agnes Römgens-v.d. Werff

1 Hij werd bijna 82 jaar.
Kerkrade: Agnes Rómgens-v.d. Werff

Leiden: MagdaRömgens
Mien Kluiters
Harriet, Josien,Kristien Rutten

Heerlen: Ger Bemelmans-Rómgens
Nic Bemelmans
Mirjam, Luc, Marjolein, Roeland

Rosmalen: Henriette Kramer-Rómgens
Jos Kramer
Suzanne, Judith
Familie Römgens
Familie v.d. Werff

6461. EZ Kerkrade. 21 mei 1989
Old Hickoryplein 12
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 26
mei as. om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te
Kerkrade, alwaar gelegenheid tot condoleren om. 10.45 uur.
Daarna zullen wij hem begeleiden naar het crema-
torium te Imstenrade, alwaar de crematie zal
plaatsvinden om 12.30 uur._ Tijdens de avondmis van donderdag om 19.00 uur
zal de overledene bijzondere worden herdacht in
voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t Netje Jutten, 66 jaar.
weduwe van Jan

Hintzen, Wolfsberg 17,
6102 RA Pey. De plech-
tige uitvaartdienst zal
plaatsvinden op don-
derdag 25 mei om 10.00
uur in de parochiekerk
van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.

tGonda Houtappels,
70 jaar, echtgenote

van Bair Koninkx, Bae-
xemerweg 7, 6096 AP
Grathem. De plechtige
uitvaartdienst zal
plaatsvinden op don-
derdag 25 mei om 10.30
uur in de parochiekerk
van de H. Severinus te
Grathem.

Giro
55055

AstmaFonds

/4Ek. Modehuis Baks
mf/rl'mwl Uw adres voor exclusieve damesmode

f!S3SimW Zomerse rokken, pakjes,
japonnen, blousen etc.
tegen zonnige prijzen

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
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6 jaar plaatwerk garantie RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oliën

'M M" m "1 ■ 1 "W" ■'BilTW.T" Dk renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn
l^/l l"V ■'. I JL Wm~ i» . I karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en

tegelijk eigenzinnigeverschijningen van binnen_ „ door zn buitengewone gastvrijheid.

Dkrenault 19biedt immerszeer forse binnenruimte in

T7T T7T T"0 TJtn^T7^r^riT'^r 'engte, breedte en hoogte. Met de uiterst riante

" -*-m_LiJL-J v>> XX. JJJ_jXVJ_jX X 1 Jl_jX stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens
overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende
ventilatie en sublieme vering maken het kom-

Er is weer onderscheid.Voortaankunt ukiezen tussen fort kompleet.
een gewone middenklasser en het nieuwe feno-

_.._„,'. . Derenault 19 onderscheidt zich gek genoegóók doormeen Renault 19. Een karakter-auto van het ,z n prijs, die veel lager is dan u op grond van zn
zuiverste ras. ,kwaliteiten zou verwachten. Hij is al verkrijg-

De renault 19 onderscheidt zich doorzn kracht. Voor baar v.a. f. 22.550,- (inkl. BTW, excl. afleverings-
wie een gewone middenklasser gewend is, is de kosten). Alle 20 uitvoeringen hebben standaard
Renault 19 een absolute openbaring. een 5-versnellingsbak.

De 5 verschillendebasismotoren, waaronderde gloed- Misschien denktu erover een middenklasser te kopen.
nieuwel.4literEnergy(Bopk)endel.9literdiesel- Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan
motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, merkt u dater wel degelijk onderscheid bestaat,

trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. .... DL'VIIIIT
Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer fl
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. tw G l'. El 1 .1 1: LEVENKL E IJR

RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19.KRACHT MET KARAKTER.

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel 045 -452424. Maastricht; Autocentrum G.M.P dejongheB.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043-616288-

Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.

t
Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als liet er op arm komt
voor je bidt of voor jevecht
pas ats je iemand Itebt
die met je lacht en niel je grient
dan pas knn je zeggen:
'k /ief> ee»i vriend.

Zeer verdrietig, maar getroost dat aan haar lijden
een einde is gekomen hebben we vandaag, nadat
haar op 5 mei het sacrament der zieken was toege
diend, afscheid genomen van

Hanny Dogge
lieve echtgenote van

Math Reijnen
en zorgzame moeder van

Patrick
Ze werd 45 jaar.

Math en Patrick Reijnen
Familie Dogge
Familie Reijnen

22 mei 1989, Roermond, Way Broek 2
De afscheidsviering, waarvoor u wordt uitgeno
digd, wordt gehouden op vrijdag 26 mei 1989 om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Geest te
Roermond.
Na afloop zullen we Hanny te rusten leggen op de
begraafplaats Tussen de Bergen.
Bijeenkomst om 10.00 uur in de kerk, waar gele
genheid is schriftelijk te condoleren.
Tijdens de avondmis in bovengenoemde kerk op
donderdag 25 mei om 18.30 uur wordt voor Hanny
gebeden.
Geen bezoek aan huis.
Mochten wij door omstandigheden iemand verge-
ten zijn, gelieve dan deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

~i' L imburgsDagblad

■3piccolo's

r*^"l DE TOTAL NIGHT COLLECTION h

'&ÊL*u. slaapkamers waarin komfoit^^^^^"
en kwaliteit samengaan *

"J K Duoflex73Blattenbodem Dj
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jQJ II W".„^ JËÊ. I Leverbaar in soepele uitvo*
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Afmetingen 140,160 en 180x200cm. WE^J^~-Jr ; -^ "jÊ

Afgebeeld ledikant met nachtkastjes 140x 200cm in wit va. 2.495,- *'s'wrB"|B I toiletcombinatie in wit v.a 1.250,- 'v4r
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daar winkel je voor je plezier !



De Missieraad rekent erop dat de
bisschoppen de kwestie weer op
hun agenda zullen zetten, zoals ze
hadden toegezegd voor het geval er
zwaarwegende bezwaren zouden
zijn. Er is volgens pater Thuis nog
niet gesproken over de situatie die
ontstaat als de bisschoppen aan de
huidige tekst vasthouden. „Dat zou
als chantage kunnen worden opge-
vat."

Van onze verslaggever

JNBOSCH/HEERLEN - De
Missieraad heeft

"waarwegende bezwaren" te-
n het statuut voor deze
*ad- dat de bisschoppencon-
'entie in februari heeft vast-"steld. Het algemeen bestuur
Jp gisteren te Den Bosch
J^a unaniem de wijzigingen
iae tekst afgewezen die deShoppen zonder voldoen-

overleg hadden aange-
'SCht.
1 vi* } voorzitter drs. F. J. Thuis,
lon orde der Karmelieten, na
jgi P yan de vergadering medege-
facht e Participanten hadden
I iterban nog niet kunnen raad-
*seh' et u'tzondering van deze
L nebben de overige participan-

haniem verklaard dat ze geen
era^lllen uitmaken van een Mis-
atn. de volgens het voorgelegde
'erk gaat werken. In de NMR
i<:,,en zestienrk missionaire orga-f£i s samen-
ïrijf van dit statuut gaat voor
Ver °* dee^ terug op de vorig jaar

ingekomen en door de NMR

aanvaarde tekst. Dat in het nieuwe
statuut de eigen verantwoordelijk-
heid van de Missieraad niet in vol-
doende mate wordt erkend, „doet in
genen dele recht aan de geest waar-
in de NMR 22 jaar geleden is ont-
staan."

Toen werd de eigen verantwoorde-
lijkheid erkend van zowel religieu-
zen en leken als bisschoppen, die in
dialoog en gezamenlijkheid gedra-
gen zou worden.

Verbaasd
In feite blijken nu de bisschoppen
alleen verantwoordelijk te zijn. De
NMR leidt dit af uit veranderingen
ïn de doelstelling en uit het feit dat
de benoeming van bestuursleden

uitdrukkelijk bevestiging van de
bisschoppenconferentie behoeft.

Herziening van het statuut was
noodzakelijk na invoering van de
nieuwe Codex (Kerkorde) in de RK
Kerk. Na bijna twee jaar van moei-
zame onderhandelingen die met
„pijnlijke offers" gepaard gingen,
had de Missieraad de stellige over-
tuiging dat beide partijen vorig jaar
juni een akkoord hadden bereikt.

De NMR is daarom „hogelijk ver-
baasd" dat de Raad nu geconfron-
teerd wordt met een andere tekst
„waarin we gedwongen worden
roomser te zijn dan de paus".

Vorig jaar ging de Missieraad „on-
der protest" akkoord met de tekst

Bejaardenoorden
stellen beroep in

tegen afwijzing GS

Scheikunde volgt traditie
MAASTRICHT- De afdeling recht-
spraak van de Raad van State be-
handelt aanstaande donderdag be-
roepen van zeven stichtingen voor
bejaardenzorg in Limburg tegen het
ongegrond verklaren door GS van
bezwaren tegen de subsidieregeling
1985. Het college besloot daartoe op
17 maart 1987.

Dinsdag 23 mei 1989 " 15

Van onze verslaggeefsterDe appellanten beheren verzor-
gingshuizen in Heerlen, Maastricht,
Meerssen, Beek, Stem, Geleen en
Venlo. Naar hun oordeel hebbenGSbij het vaststellen van de subsidie-
regeling 1985 te weinigrekening ge-
houden met nadelen die voort-vloeien uit onderbezetting.

Het examen bestond uit negen
krantenartikeltjes en adverten-
ties met Nederlandse vragen en
vier teksten - onder meer over
een dierenpsycholoog - met En-
gelse vragen. Leraar Engels Vo-
rage vond dat het leeswerk aan-
merkelijk uitgebreider was dan
voorgaande jaren. Hij had de in-
druk dat het CITO het D-examen
wil opkrikken.

HEERLEN - „Een gemiddelde
leerling kan hier wel een zeven
voor halen. De traditievan ande-
re jaren is gevolgd. Hier zijn ze
op voorbereid." Scheikundele-
raar L. Haak van het Grotius col-
lege in Heerlen vond het havo-
examen scheikunde „leuk te
doen". De veertien opgaven wa-
ren gevarieerd, er zat wat huis-,
tuin- en keuken-chemie in en de
vragen waren van redelijk ni-
veau.

Vrouwen kunnen
werkervaring

opdoen bij DSM Volgens Laura Poelsema was de
eerste opdracht een binnenko-
mertje. Dat waren ook de leukste
vragen, vond ze. Daarna werd
het iets moeilijker. De tiende op-
gave over siliconenkitnoemde ze
lastig. Van de laatste vraag van
deze opgave - door leraar Haak
een struikblok genoemd - be-
greep ze niet veel.

Het scheikunde-examen voor de
mavo was eveneens redelijk uit-
gebalanceerd. „Maar dat is door
de jaren heen een kenmerk van
scheikunde-examens gewor-
den," aldus leraar Fieten, van de
scholengemeenschap Herland in
Heerlen. Net als andere jaren
was het goed te maken, dacht hij.
De mavo-kandidaten van het
Herland waren het met hem
eens. „Het was goed te doen," zei
Chantal Robroek. Alleen de open
vragen (12 van de 42) waren wat
pittiger.

lukkig voor zijn leerlingen is hij
van huis uit procestechnoloog en
had hij hier veel aandacht aan
besteed. Annewendie vond dit
dan ook de gemakkelijkste opga-
ve. Samengevat vond de schei-
kundeleraar dat het vwo-examen
een juiste verhouding tussen
kennis en inzicht kende. Zowel
Laura als Annewendie hadden
overigens genoeg tijd om de exa-
mens te maken.

Van onze redactie economie
GELEEN - DSM Limburg BV start
in september als experiment met
een werkervaringsproject voor
meisjes. Vrouwen tussen de 17 en 21
jaar kunnen op kosten van DSM
drie maanden lang stage-lopen om
te bekijken of voor hen bij het che-
miebedrijf een toekomst in een
technische functie haalbaar is.
Daarna kunnen ze kiezen voor een
opleiding tot bijvoorbeeld 'opera-
tor' ofprocesmonteur.

Scheikunde stond gisterochtend
ook op het programma bij het
vwo en mavo. Het vwo-examen
„ging wel", zei Annewendie Hoo-
gendoorn. „Het was niet echt
vreselijk moeizaam," zei ze voor-
zichtig. Alleen de eerste opgave
over reactiemechanismen kool-
waterstofchemie ging wat moei-
zaam. De vierde opgave - een
analyse van een supergeleidende
verbinding - vond ze heel leuk,
terwijl leraar Haak dit juist kwa-
lificeerde als „dom cijfergegoo-
chel."

Het stage-project voor vrouwen is
een van de naarstige pogingen van
het concern om meer technische
vakmensen aan te trekken. DSM
heeft voor het project 200.000 gul-
den uitgetrokken. Vrouwen zijn bij
het chemieconcern nog ver in de
minderheid. Van de 12.000 werkne-
mers inLimburg zijn er duizendvan
het vrouwelijk geslacht, waarvan er
slechts 27 een technische functie
bekleden.

De leerlingen vonden dat de tek-
sten veel moeilijke woorden be-
vatten in vergelijking met de tek-
sten die ze in het verleden had-
den geoefend. Leraar Senden
was het daarmee niet eens. De
woordenkennis had volgens hem
aanwezig moeten zijn. „Het wa-
ren geen gemakkelijke teksten,
maar met goed lezen hadden jul-
,lie een heel eind kunnen ko-
men," hield hij hen voor. Beide
leraren verwachten dat de norm
voor een 6,0 vanwege de moei-
lijkheidsgraad bij 30 goede ant-
woorden zal liggen. Het C-exa-
men werd overigens minder
moeilijk ervaren.
Het havo-examen frans had veel
te lange teksten, meldde een le-
raar Frans. De moeilijkheids-
graad werd daardoor onnodig
verhoogd, zei hij. Ook werd de
laatste - literaire- tekst wat kin-
derachtig gevonden. Havo-eind-
examenleerlingen vonden de vijf
teksten moeilijk en waren het
minst te spreken over nummers
3 en 4. De Engelse tekstverkla-
ring was eveneens erg moeilijk,
zeiden vwo-leerlingen. De vierde
tekst over de rol van experimen-
tele films werd door hun leraar
een volledige misser genoemd.

Engels
Inge Höper en Mare Haas van de
scholengemeenschap Herland
kwamen 's middags aangeslagen
uit het lokaal na het D-examen
Engels. Heel moeilijk, verzucht-
ten ze. Ook Erika Eussen van die
school had het niet gemakkelijk
gehad. Zij had zich met name
stukgebeten op de vierde en laat-
ste tekst over vrouwengymnas-
tiek. Net als de meeste kandida-
ten in de eindexamenklassen
had zij bijna de volledige tijd be-
nut om de 50 meerkeuzevragen
te beantwoorden.De vakbonden en de Centrale On-

dernemingsraad moeten zich
woensdag nog over het stage-plan
buigen.

Proceschemie
Haak merkte op dat een deel van
de tweede opgave over proce-
schemie nogal moeilijk was. Ge- Hier volgen de voorlopige uitslagen van de examens van giste-

ren.
tekstverklaren frans havo:

lb, 2a, 3a, 4a, sb, 6c, 7a, Ba, 9b, 10c, 11b, 12a. 13b, 14b, 15c, 16b,
17a, 18c, 19a, 20d, 21d, 22c, 23d, 24a, 25b, 26c, 27d, 28b, 29d, 30d,
31d, 32c, 33b, 34d, 35c, 36d, 37a, 38c, 39c, 40a, 41d, 42c, 43d, 44a,
45b, 46a, 47a, 48b, 49a, 50b

tekstverklaren engels vwo
lb, 2a, 3a?, 4c, sc, 6a, 7b, Bc, 9c, 10b, 11a, 12a, 13b, 14d, 15b, 16a,
17c, 18d, 19c, 20c, 21d, 22b, 23a, 24c, 25c. 26c, 27b. 28c, 29b, 30b,
31a, 32b, 33b, 34c, 35a, 36b, 37a?, 38c, 39d, 40a, 41b. 42a, 43b, 44c
45a, 46d, 47a, 48b, 49a, 50b.

tekstverklaren engels mavo-c
lb, 2c, 3c, 4b, sa, 6b, 7a, Bc, 9a, lOd. lid, 12a, 13a, 14d, 15b, 16c,
17b, 18b, 19a, 20a, 21b, 22c, 23d, 24b, 25a, 26c, 27a, 28b, 29b, 30c
31a, 32a, 33b, 34a, 35b, 36c, 37d, 38b, 39a, 40a, 41c, 42b, 43a, 44a,45b, 46c, 47d, 48c, 49d, 50a.

tekstverklaren engels lbo/mavo-d
lc, 2b, 3b, 4d, sb,6c, 7c, Bb, 9b, 10c, 11b, 12c, 13d, 14b, 15a, 16c,
17a, 18b, 19b, 20c, 21a, 22d, 23d, 24c, 25d, 26d, 27c. 28c, 29d, 30c,
31a, 32d, 33d, 34c, 35c, 36b, 37c, 38a, 39d, 40a, 41c, 42a, 43c, 44c,
45b, 46b, 47a, 48a, 49b, 50d.

scheikunde mavo-c
la, 2a, 3a, 4c, sb, 6c, 7b, Bd, 9c, 10b, 11b, 12d, 13c, 14b, 15c, 16d,
17a, 18b, 19c, 20e, 21a, 22a, 23b, 24a
De nummers 25 tot en met 40 zijn open vragen. En van de vra-
gen 41 tot en met 46 zijn twee versies één versie volgens hetRijks Leerplan (RL) en één volgens de Commissie Modernise-
ring Leerplan Scheikunde (CM). RL-versie: 41c, 42b, 43d, 44c,
45c, 46b. CM-versie: 41a, 42c, 43a, 44a, 45a, 46b.

scheikunde lbo-mavo-d
lc, 2a, 3c, 4a, sd, 6b, 7c, Bb, 9c, lOd, lic, 12c, 13d, 14a, 15a, 16c,
17a, 18a, 19b, 20c, 21c, 22a, 23b, 24a.
25 tot en met 36 zijn open vragen. RL-versie: 37c, 38c, 39b, 40d,
41b, 42c.
CM-versie: 37d, 38a, 39a, 40a, 41c, 42c.

'T GROOTSTE GOLFSLAGBAD
VAN NEDERLAND?

De voorpret begint met de Vendorado folder. Een kleurige kijk-en-leesfolder over luxueuze bungalowparken in
Limburg, de Duitse Eifel en... Zandvoort: een nieuw, grandioos park r
met subtropisch zwembad, overdekt centrum plus natuurlijk de Jm7" 9,0,k "" ***■* mmim Vendo,o(io ""*Noordzee, het grootste golfslagbad van Nederland! sZ.

" Posfkode: Plaats: __
flüj^^^ft ' Telefoon: . i

\|PMP^k J^^ff% Mi W^Ml^ ' ,uu' deze'x)n in een enveloP zonl*e' postzegel noot:r l\| I 111WrXÊ JC J ' Vendoiodo Antwoordnummer 10072,4800VB Breda. Er ligt ookeen folder voor uklooi i_ . , wm UMJ m"^ ! bi| V&D, ABNBatik, D-fewen, Atke, Toerkoop. Rottmk en de grote postkantoren■ Bel voor informatie en reservering: 020 -6656565 \_

"De laatste leerlingen van het Grotius college leveren hun examenpapieren Scheikunde
in. Foto: CHRISTA HALBESMA

(ADVERTENTIE)

l^piccoios
1 gg* J^^EflS^llE»

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

V m) vls

GEEFOM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50donateurvan hetw*eld Natuur Fonds.Giro 25, Zeist.«

y liË^llßßßsoMiti? B

P^99HB9HHI
I»>*«Jkl»]J'r T«!iA7 vl! aJNId ; =fl

von een bepaald merk of in een
Ne bepaalde prijsklasse?
do-^ dan contakt op met ELADAB en geef uw wensen

i6n nQan onze elektronische telefoniste. U ontvangt snelScheel GRATIS de door u verlangde informatie thuis
7 occ Jj de brievenbus. U bent verzekerd van debesteSsions die er op dat moment beschikbaar zijn, wanto*B werkt samen met een groot aantal gere-

,rneerde garagebedrijven uit geheel Zuid - Limburg!
Snel. gratis en gemakkelijk.

Het kost u slechts een telefoontje!
Bel: 043-663310

Eerste Limburgse Auto Databank
; S Occasions met gemak

r_V_ _r ' k . ' nIf/ WFMII L J I Jtll tl

Vanaf VI
IBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f
fBRUNNEN senlodg 499,-f
fLUGANO 7 dg 749,-fIDIANO MARINA 10dg 1079,-fINICE-MONACO 7enlodg 599.-1fPARIJS 2,3,4 en 7dg 139.-1I IJONDEN 4dg 449.-1fBERLIJN 3 en 4 dg 299.-1

fKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-1frORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-fI^ERanO-DOLOMIETEN Bdg 799,-f
|,ORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-flvl.LL AM SEE Bdg 779.-f|>r,|LDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-fIRn.NEN 1 dg 789,-fiLn.^E-FLORENCE 10 dg 989,-f

lARm?DES 7dg 699,-f
■JNn N.SBERG-SAUERLAND 5 dg 499,-fBNOniyANDIE-LOIRE 5d9 499." *=-^FJORDEN Bdg 1289.- /^Ï^TSjB

I Ruime sortering zeer I
I fraaie, originele I
I Cinderella- en I
I Damai-overtrekkensets I

135x200van 99,50v00r 69,-
-200x200 van 149,50 voor 98,-
-240x200 van 199,50 voor 119,-

I BLANCHETTA I
135x200van 75,-voor 49,-
-200x200van 98,-voor 69,-
-240x200 van 119,-voor 79,-

-★ **I IRISETTE I
Donsdekbed metritssluiting, kan tevens ge-
bruikt worden ais slaapzak voor caravan of
boot, 65% dons, 35% kleine veertjes!
160x190 van 349,-voor 195,-

-★ ★★

Donsdekbedden van uitstekende kwaliteit (bekend
merk), carrégestikt

65% dons
140x200van 395,-voor 199,-
-200x200 van 599,-voor 350,-
-240x200 van 749,-voor 395,-

-90% voldons
140x200 van 475,-voor 295,-
-200x200 van 695,-voor 450,-
-240x200van 825,-voor 495,-
Dubbele donsdeken, één voor het voorjaar, één
voor de herfst, te zamen geknoopt voor de winter,
een ideale combinatie voor alle seizoenen.

65% dons
140x200van 649,-voor 395,-
-200x200van 895,-voor 625,-
-240x200van 1050,-voor 750,-

-90% dons
140x200van 699,-voor 450,-
-200x200van 996,-voor 695,-
-240x200van 1125,-voor 795,-

In combinatie met deze dekbedden, geven wij op
alle merken overtrekken

I 10% KORTING I
★*★

Zeer fraaie gemerceriseerde damasten tafellakens,
bekend merk, in wit en pasteltinten, voor minder
dan de helft van de normale prijs.

115x115cm van2s,-voor 10,-
-140x190 cm van 69,-voor 29,-
-160x200 cm van 75,-voor 35,-
-140x250 cm van 75,-voor 35,-
-160x160cm van 75,-voor 35,-
-180x180 cm van 85,-voor 39,-
-140x300 cm van 89,-voor 39,-
-160x350 cm van 98,-voor 45,-

-*★★

I DAMESCONFECTIE I
Op de eerste etage bieden wij u een uitgebreide I
sortering damesconfectie van bekende merken I
voor zeer aantrekkelijke prijzen!!!

I ALLEEN 81J... |

Van onze verslaggever

Missieraad legen nieuw statuut

Ingrijpen bisschoppen
van de hand gewezen

die het dagelijks bestuur van de
NMR en de bisschoppelijke com-
missie voor missie en ontwikke-
lingssamenwerking hadden uitge-
werkt. Daarbij werd onder meer be-
paald dat alleen door de bisschop-
pen goedgekeurde organisaties lid
van de Missieraad kunnen zijn.
Voor twee missionaire instellingen
in het bisdom Roermond, het Bu-
reau Internationale Solidariteit te
Roermond en het Missionair Cen-
trum te Heerlen, zou geen plaats
meer in de Missieraad zijn.

[ ümbiirgs dagblad Provincie
examen '89



cie heeft haar plannen over de
SW-26 al zo vaak bijgesteld, dat
alles mogelijk is. De actievoerder
Coumans heeft daar in het verle-
denal vaak zijn ongenoegenover
uitgesproken.

Winkel
Een organisatie in Heerlen die Pi
jecten in de Derde Wereld sW*Jdoor het verkopen van welvaar
resten, vraagt vrijwilligers voor'
sorteren en in rekken plaatsen *papier, glas, lompen, boeken, **ding en het verkopen ervan. "voor enkele dagdelen per week.

den bezwaarschriften indienendat de provincie meehelpt de
verkeersdrukte op de Sint Pie-
terstraat te verhelpen.

„Mijn God, kunnen julliein Lim-
burg dan niets anders dan wegen
aanleggen?". De woorden van de
staatsraad, exact zeven jaar gele-
den, beginnen door te dringen.
De Kerkraadse PvdA sluit zich
er bij aan, BBK en CDA twijfe-
len. Begin deze maand protes-
teerden drie jongens symbolisch
met een gasmasker tegen het
bombardement nieuwe wegen
dat gepland is kriskras door de
Oostelijke Mijnstreek. Dat staat
haaks op het sterk toenemende
milieubesef.

In 1974 komt de provincie ineens
met een reusachtig plan voor een
vierbaans aansluitingop de Duit-
se autowegen. Chèvremont
wordt door deze stadsautobaan
doorsneden en de bewoners van
de zo rustige Pastoor van der
Heydenlaan krijgen een heuse
tunnel voor de deur. De autoweg
loopt ook vlak langs Rolduc.

De weg komt weer in de belang
stelling, onder andere door actit
van Rolduc, dat zelfs paginagro-
te advertenties met steunbetui-
gingen van hoogwaardigheids-
bekleders plaatst.

teert Coumans, inmiddels wet-
houder, het gedetailleerde plan,
dat de provincie 14,5 miljoen en
Kerkrade ruim 3 miljoen gulden
kost. „Ik ben gekozen om het
verkeersprobleem te verhelpen
en er is geen andere oplossing",
vindt Coumans, die zo 40f/< min
der verkeer door de Sint Pieter-
straat wil laten rijden.

wegen aanleggen?" De woorden
van staatsraad Van derLee bij de
behandeling van het langver-
wachte Kroon beroep op 12 mei
1982 komen als een schok. Een
klein jaar later torpedeert de
Kroon de plannen dan ook, met
als reden dat er onvoldoende
naar andere oplossingen is ge-
zocht.

Thuiszorg
Een organisatie in Heerlen II

thuiswonende hulpbehoeven^!
ondersteunt, vraagt vrijwill'^T
vanaf 25 jaar. De taken zijn: ge*T
schap houden, wandelen, spel3
spelen, begeleiden naar de *\
kortom aanwezig zijn zodat hui*j
noten er eens even uit kunnen. M"J
sen met belangstelling voor de n
demens en beschaafde omgal*!
vormen zijn van harte welkom-Kosten van dit plan, via het zoge-

naamde tracé A. worden anno
1974 geschat op 20 miljoen gul-
den. Tienerwerk

Buurtwerk in Heerlen vraagt V
willigers voor het tienerwerk v°
buitenlandse jongens van 11 tot'
jaar. Taken zijn: het opzetten en"
geleiden van activiteiten voor
groep, zoals speurtochten, sport
spel, creativiteit. Dit werk is al"
op vrijdagavond.

De wethouders Sprokel en Een-
ens protesteren fel, heel Kerkra-
de trekt ten strijde. De actie-
groep Noord Zuid haalt 13.000
handtekeningen op. Ook komen
wethouders en actievoerders
eendrachtig met een alternatieve
route, tracé B.

Het college verklaarde op 10 mei
j.l. alle bezwaren ongegrond. De
fracties BBK en CDA, tot nu toe
erkende voorstanders van alle
SW-2(i-plannen, vragen echter
nadrukkelijk naar wat er met de
15 miljoen subsidie gebeurt als
men tegen de weg stemt. De vol-
gende ochtend, dat was afgelo-
pen vrijdag, hangt burgemeester
Jan Mans aan de lijn bij deputé
Pleumeekers. „Jef, kunnen we
dat geld dan toch houden?".

Subsidie Twee dingen zijn zeker: als de
raad van Kerkrade morgen tegen
de verlenging van de SW-26
stemt, komt er voorlopig geen
oplossing voor de verkeersdruk-
te op de Sint Pieterstraat.
Maar tegelijkertijd neemt men
dan een historisch besluit, waar-
bij het belang van het (leef)mi-
lieu in Chèvremont en de rustge-
bieden Beerenbos en Rolduc het
wint van wéér een weg.

joos philippens

De raad neemt op 28 april 1988
het voorbereidingsbesluit voor
de aanleg van de nieuwe weg. De
PvdA stemt nadrukkelijk tegen.
'Te grote aantasting van het leef-
milieu en je creëert andere knel-
punten', luidt het. Maar wethou-
derCoumans blijft het plan steu-
nen.

Leefmilieu

Schok

Na driejaarvan protesteren gaan
Sprokel en Eenens tijdens de
raadsvergadering van 31 oktober
1975 ineens overstag. Gevolg: de
raad stemt vóór de stadsauto-
weg. De wethouders en het CDA
dwingen bij de provincie in ruil
voor bun medewerking wel on-
der andere de structuurweg
langs de Gracht af en de garantie

Medio 1977 keurt de raad van
Kerkrade de bouw van de via-
ducten over de Sint Pieterstraat
en onder de Beerenbosweg goed.
De viaducten worden vooruitlo-
pend op de realisering van tracé
A daadwerkelijk aangelegd. En
liggen daar nog steeds in vol-
strekte nutteloosheid als doorn
in het oog.
In 1982 bedragen de geraamde
kosten al liefst 63 miljoen, een in-
flatie van ruim 300% ten opzichte
van de presentatie in 1974. Het
geld is een probleem, maar ver-
der staan alle overheden een-
drachtig achter de weg. Enig pro-
bleem: de aanleg moet stop ge-
legd worden, omdat de Raad van
State bepaalt dat eerst een be-
roep bij de Kroon tegen de ver-
gunningverlening moet worden
afgewacht.

Viaduct

De argumenten voor de door-
trekking die uit 1984 stammen
(zie boven), lijken inmiddels ont-
kracht. Aansluiting op de Duitse
autowegen is van de baan, en een
tweede weg door een woonwijk
bevordert volgens tegenstanders
het woonklimaat beslist niet.

In augustus 1984 ontvouwt het
college de huidige tweebaansop-
lossing door Chèvremont en
langs Rolduc. Argumenten: 1.
aansluiting op Duitse autowe-
gen, 2. regionale functie. 3. beter
voor het woonklimaat in Kerkra-
de. PvdA'er André Coumans lid
van de actiegroep Noord Zuid
toont zich sceptisch: „In de
grond van mijn hart ben ik er
nietvan overtuigd dat de weg no-
dig is."

Morgen is het antwoord van de
provincie bekend. Een ding is ze-
ker: de 15 miljoen waren nadruk-
kelijk voor de SW-26 bedoeld en
zijn voor een groot deel geld van
de EG. Wethouder Coumans
toont zich dan ook terecht scep-
tisch. Maar wie weet: de provin-Begin dit jaar mogen omwonenMaar in september 1986 presenKunnen jullie niets anders dan Natuurinventarisatie

Een natuurvereniging in Heen*]
wil zich bezig houden met natuul^ventarisatie. Daarom worden v

(
willigers gezocht die de natuU^
bieden in Heerlen en de flora en>
na daar aanwezig, in kaart breniL
De werkgroep komt op zaterdag
elkaar.
Medewerkers
Een organisatie in Heerlen die
deltochten verzorgt en bege'e,j
voor basisscholen, zoekt vrij^
gers voor het mee-uitzetten van
puzzel- en wandeltochten en j

verzorgen van het periodiek (seR
ven van artikelen, lay-out) Het v.
heel is gericht op kinderen tus»
de 8 en 12 jaar.

ÜBACH OVER WORMS -
Vrijwilligers van de IVN-af-
deling in Übach over
Worms houden zich sinds
1987 bezig met deregistratie
van vleermuizenkolonies.
Op verzoek van de natuur-
beschermings-stichting Dr.

-Bels werken zij mee aan de
van een

-vleermuizenatlas. De atlas
'moet een beeld geven van
de verschillende vleermui-
zen, de jachtterreinen,

en biotoop
'"(leefwereld). Met behulp
:«van de atlas moet het in de
; toekomst makkelijker wor-; den voor 'eigenaars' van een
; vleermuizenkolonie om de

van de
< beestjes zo optimaal moge-
ï lijk te houden. Het Wereld
\ Natuur Fonds financiert het

i Jack Pöschkens is coördinator
Jwan de Werkgroep Flora Fauna
Jj^an het IVN. Op zijn nachtelijke
Zoektochten wordt hij geassis-
teerd door Peter Blom, van be-
ïjroep politieman. Hij gaat mee om
Nle nachtelijke escapades met►fcijn aanwezigheid een officieel
f tintje te geven.

t Op een prachtige mei-avond ga
\ik met Jack en Peter mee op
Hvleermuizenjacht in'het Rimbur-[ gerbos. Jack heeft een vleermui-
jzendetector bij zich. Dit appa-raatje vangt de sonar-geluiden
{ van vleermuizen op. ledere soort
[ zendt op een bepaalde frequen-

itie, waardoor de insektenetende
beestjes ongezien geïdentifi-. ceerd kunnen worden. Geluidsi-

rdentiflcatie is echter niet toerei-
i kend voor de atlas; de woon-
plaats en de vluchtroutes van de
t vleermuis moeten ook worden
"aangetoond., Het is 20 minuten voor zonson-

Laatvlieger

klein journaalHoensbroek
oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Schimmert

Merkelbeek

Heerlen
Kerkrade

Benoeming

meestal ziek. Bovendien hebben
de beestjes vlijmscherpe tanden.
Bel maar liever de politie."

Jack: „Dat betekent niet dat je
een dode dwergvleermuis zon-
der risico kunt oprapen. Een
vleermuis die verongelukt, is

Onderweg naar de volgende lo-
katie komt de hondsdolheid ter
sprake. Volgens Jack is over dit
onderwerp veel verkeerde infor-
matie verstrekt. Het rabies-virus
is uitsluitend geconstateerd bij
Friese meervleermuizen en bij
laatvliegers. De gewonde dwerg,
zeg maar huisvleermuis, was niet
geïnfecteerd. In Limburg zijn
nog nooit besmette vleermuizen
gevonden.

„Dat is 'cm', fluistert Peter. Hij is
het inderdaad, maar hij laat zich
niet zien. We proberen levenste-
kenen van de roze bosvleermujs
op te vangen, ook zon lastige
klant die schijbaar niet in de at-
las wil. We hebben hem waar-
schijnlijk net gemist; zijn uitvlieg-
tijd is al verstreken.

Jack heeft zich voorgenomen
vanavond een bosvleermuis te
lokaliseren. Deze vleermuis
woont bij voorkeur in boomsple-
ten en oude spechtenesten. Zijn
onderkomen is herkenbaar aan
een rand van zwarte uitwerpse-
lenaan de onderkant van het hol.
We vinden diverse bomen die als
vleermuizenwoning in aanmer-
king komen. Jack schakelt zijn
detector in. Weer horen we enkel
piepjes en dan een geluid als een
eenpersoons-applaus.

Hun woonplaats hoeft niet ge
zocht te worden. Het is allang be
kend dat ze hier zowel bij woon
huizen als in het bos voorkomen

'Wachten tot de detector beet heeft'
Vleermuizen zoeken

voor in de atlas
Vluchtelingenwerk
Een organisatie voor het begeie^\
van asielzoekers in Heerlen zo*
vrijwilligers. MogelijKe taken * jnon zijn: de opvang van bezoek
draaien van bureaudiensten, ge j

van informatie, meegaan naar div\
se instanties, begeleiden van.
ciaal-culturele activiteiten,
voor is het belangrijk dat men ,

gels en/of Frans spreekt. Aan
gaat er minimaal een dagdeel r
week inzitten. .
Kindervakantiewerk
Buurtwerk in Heerlen vraagt *
willigers voor het mee-organiseJ"j
en begeleiden van het vakan ;
kamp in Wijlre voor kinderen va (
tot 12 jaar. Activiteiten zijn tn°K
lijk: bosspelen, play-backsh ,
Verdere taken zijn: het verzorg(
van maaltijden, boodschapt^ <doen. Dit van 7 tot en met 11 aug ,
tus I

Voor meer informatie: Vrijwillig f
centrale Heerlen, Burgemeester^ w
Grunsvenplein 2, ■&" 045-713971 *j *t
centrale is op werkdagen geope j 1(

van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 ' t>l
17.00 uur. 'o

Jubileum
De heer Sjeng Gorissen uit Her-
kelbeek is veertig jaar lid van de
industriebond FNV. Een afge-
vaardigde van het bestuur heeft
hem de bijbehorende attenties
overhandigd.

" Het jubilerend echtpaar
uit Simpelveld.
Foto: WIM KUSTERS

Info-avond over botontkalking
Van onze verslaggever

BRUNSSUM Onder auspi<#!
van het St. Gregoriusziekenh",
wordt vanavond in Brunssum
voorlichtingsavond gehouden °Osteoporose bij ouder worden ï
mensen. Dit is een ziekte waar^niet alleen de botmassa maar ook ,
samenhangende structuur van f^bot vermindert. De bijeenko^
wordt gehouden in de grote zaal J'y
het gemeenschapshuis Dr Br'?ilOave op het Lindenplein van 1'
uur tot 22.00 uur. sEerst wordt er een voorlichting
film over de preventie van boto
kalking vertoond met als "*'Breekbaar. Bekende tv-perso^.
lijkheden werken hieraan mee-j
de film is er gelegenheid om aan &l
forum vragen te stellen. Hierin h*j
ben zitting dr D. van der Vo°3
huisarts te Hoensbroek en dr V"- J
nekamp, internist van het St. t£j
goriusziekenhuis in Brunssum- *1
voorkoming van het zo breekbn
worden van botten kan deze y°n
lichtihgsavond belangrijke in j
matie verschaffen. De toegang
voor iedereen gratis. Belangstel',(
den wordt wel verzocht zich tele
nisch aan te melden, S 279325-

De detector begint tapdance ge-
luiden te maken: we hebben een
laatvlieger opgesnord. Deze 20
centimeter grote vleermuis
schijnt geen prijs te stellen op
publiciteit. Hij laat zich niet zien.
Bij het licht van de volle maan
vertrekken we richting riviertje
de Worm, op de eerste plaats om-
dat Jack en Peter mij een water-
vleermuis willen laten zien en op
de tweede plaats omdat inwo-
ners van Rimburg beweren dat
langs de Worm een nachtegaal
zit. De watervleermuis laat niet
lang op zich wachten. Hij scheert
rakelings over het water en ziet
eruit als een muis met vleu-
geltjes. Plotseling barst een oor
strelend gezang los; de nachte-
gaal. Jack, blijkbaar ook een vo-
gelkenner, zegt nuchter: „Dit is
geen nachtegaal. Het is een hos
rietzanger." , " i ilenie haarbos

jes en dan iets dat lijkt op het ge
klapper van snelle vleugeltjes
Peter knipt zijn hallogeen zak
lamp aan en vangt in de licht
bundel drie dwergvleermuizen

" Overal waar vleermuizen gesignaleerd worden, hangt
het IVN kastjes op. Foto: DRIES LINSSEN

dergang, de tijd waarop de gewo-
ne dwergvleermuis met zijn
jacht begint. We zijn nauwelijks
in het bos of Jacks detector heeft
beet. Een serie verkenningspiep-

Dirigent
Sjef Fickcr uit Voerendaal is de
nieuwe dirigent van fanfare St.
Cecilia Übachsberg. Hij volgt
daarmee Will Jacobs op dieruim
dertig jaar de leiding heeft ge-
had. Ficker is muziekleraar op
een Mavo in Eindhoven en trom-
petleraar op een muziekschool in
Thorn. Verder is hij dirigent van
nog vier verenigingen.

zich aanmelden bij het Zonne
bloemcomité, S 045-443256.

" De beheerscommissie De Koffie-
pot houdt van 28 augustus tot en
met 2 september een vakantiereis
naar het Hoog Sauerland. Kosten
f 450,- per persoon. Voor informatie
kan men maandag of donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur bij mevrouw
Jongen terecht, S 045-213668.

len. Inschrijfkosten voor vier dagen
f 8,50 en jongelui tot 15 jaar f 6,-.
Men kan ook per avond inschrijven.
Op 28 mei wordt een Ardennentrip
gehouden over 208 of 90 kilometer.
Inschrijven is mogelijk tussen 7.00
en 9.30 uur.

gemeenschapshuis Holz; Kerkrade-
West op 8 juni in gemeenschaphuis
Heilust en Eygelshoven-Hopel op 8
juni in Dr Bemd. De aanvangstijd is
14.00 uur. Deelemers dienen zich
voor 31 mei aan te melden in de
dienstencentra.

per persoon

Goudenpaar
Piet Mijnes en Maria Depuits uit
Simpelveld vieren op 27 mei hun
gouden huwelijksfeest. Op de
Bocholtzer kermis leerden de
Kerkradenaar en het meisje uit
Nuth elkaar kennen. Ze trouw-
den vlak voor de oorlog en hoor-
den notabene een dag eerder nog
op de radio hoe de Duitsers ver-
kondigden dat ze Nederland
nooit zouden binnenvallen.
Ook na hun huwelijk bleef Maria
actief als hulp in de huishouding
en Piet was schilder op de Wil-
lem-Sophiami.jn. Daarnaast za-
gen ze ook nog tijd om vier kin-
deren op te voeden, die op hun
beurt weer voor acht kleinkinde-
ren zorgden.
In 1970 ging Piet met pensioen
en stortte zich op z^jn hobbies
kaarten, zingen bij mannenkoor
David en voetballen kijken (favo-
riete club is Roda JC). Daarnaast
is hij secretaris van de Simpel-
veldse bejaardenvereniging. Ma-
ria houdt erg van breien, kaarten
en kienen.
Hun feest begint op 27 mei met
een mis om vier uur, die opge-
luisterd wordt door mannenkoor
David. Van half zeven tot acht
uur is er in hotel Oud Simpelveld
receptie. Deze wordt gevolgd
door een feestavond voor familie
en genodigden.

" De Heemkundevereniging houdt
donderdag om 20.15 uur het Cra-
mignon-springen rond de Huber-
tus-kapel te Groot Haasdal. Mede-
werking verleent de fanfare St. Cae-
cilia. Op maandag 29 mei maakt de
vereniging een wandeling. Men ver-
trekt om 19.00 uur aan de kerk." Basisschool Bleijeiheide houdt

vandaag vanaf 19.30 uur open dag.

Men kan er kennis maken met de
school en aan diverse workshops
deelnemen.

# SJOB houdt vrijdag een video-
avond. Men dient van tevoren een
keuze te maken uit zes films. Dit
kan tot 24 mei bij Leo Goffin,

* 04492-1359.

" De Vrouwenbond FNV houdt
morgen om 20.00 uur in het Missio-
nair Centrum aan de Gasthuisstraat
een thema-avond over thuiswerk.

Juriste Annemie Lemmens geeft
een inleidig over de rechtspositie
van thuiswerksters en er wordt een
film vertoond. Ook niet-leden zijn
welkom.

Brunssum
GSjef Ficker uit Voeren-
daal, de nieuwe dirigent
van St. Cecilia Übachsberg.

Schutterskoning

Onderscheiding
Dirigent Jos Stoffels van de Bo-
choltzse fanfare St. Cecilia heeft
een belangrijke Oostenrijkse on-
derscheiding gekregen. Kr werd
speciaal toestemming voor ge
vraagd aan het ministerie van
Cultuur in Oostenrijk. Stoffels
kreeg de onderscheiding voor
zijn inzet en vele verdiensten bij
de voorbereiding van de concert-
reis door de fanfare naar het Ti-
roolse Flaurling.

" Organist Marcel Verheggen geeft
donderdag om 20.00 uur een orgel-
concert in de St. Josephkerk. Mede
werking verleent het gemengd koor
van de H. Familie-parochie. Toe
gang is gratis.

De nieuwe schutterskoning van
schutterij St. Hubertus uit
Schaesberg is Hein Heiligers.
Bij het 129-ste schot slaagde hij
erin de vogel van de stang te
schieten. Heiligers nam de titel
over van Rob van Hees. Hans
Kuikens werd erekoning.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
K 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers -® 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

" De Latijns-Amerikaanse Werk-
groep houdt vanavond om 20.00 uur
in De Nor een literaire avond met de
schrijver Wim Homman. Hij geeft
een dialezingover zijn verblijfen er-
varingen in Latijns-Amerika. En-
tree vrij.

" De sectie rijwieltoersport van de
SSOVH start vandaag met een
avond-fietsvierdaagse met afstan-
den van 25 en 42 kilometer. Start en
inschrijving van 17.00 tot 18.30 uur
aan de Spuiklep, Parallelweg Heer-

" Het Vrouwen Platform houdt
donderdag een thema-avond over li-
teratuur en op 1 juniover het milieu.
Beide avonden worden vanaf 20.00
uur gehouden in hotel Herpers,
Markt 56. Entree f 2,50.

Simpelveld
Klimmen" Het Rode Kruis Bocholtz-Sim-

pelveld en de EHBO houden van-
avond om 20.00 uur een gezamenlij-
ke rampenoefening op het perron
van station Simpelveld.

Per 1 juni is D.P. Ravelli be-
noemd tot directeur Behandelza-
ken van Psychiatrisch Centrum
Welterhof.

Dressuurprijs
Benadette Gelissen uit Heikel
beek heeft op het nationaal con-
cours in Bergen op Zoom de
dressuurprijs Prix St. George, de
eerste prijs, behaald met Lirlan-
die. Bernadette is lid van de Ede-
le Viervoeters.

"De handbalvereniging Hellas
maakt van vrijdag tot en met zondag
een rondgang met een varken in
Ransdaal. Klimmen, Weustenrade,
Retersbeek en Voerendaal. Wie het
gewicht van het varken raadt, krijgt
het diepvriesklaar thuis bezorgd.

" SCEW houdt binnenkort een
yborlichtingsmiddag voor ouderen
over erfrecht. Kerkrade-Centrum
houdt de bijeenkomst op 6 juni in

" De Zonnebloem houdt op 30 en
31 mei en op 1 juni het ziekentri-
duum in het klooster van de paters
van de Plaar. Deelnemers kunen

baan vrij
Eind vijftiger jaren wordt beslo-
ten tot de aanleg van een provin-
ciale weg (SW-26) die Kerkrade
moet verbinden met een moge-
lijk nieuwe mijn in Vlodrop. In
1968 is deze weg klaar tot aan
Chèvremont, maar de mijn is er
nooit gekomen.

nieuwsanalyse

Kinderdagverblijf
Een kinderdagverblijf in Ho«
broek vraagt vrijwilligers voor jj
ondersteunen van de hoofdleidsj.
De werkzaamheden bestaan uit j*
verzorgen van de baby's of peut%
met ze spelen, het opruimen van
ruimte. Dit voor een paar halve
gen per week.
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Bert Jacobs vocht en overwon
'Vergeten' trainer met Vitesse terug in eredivisie

De groep stond duidelijk onder druk en
speelde te gespannen. Daardoor speel-
den we lange tijd ondermaats". Toen de
0-1 achterstand echter eenmaal teniet
was gedaan, was het hek van de dam en
stond Monnikenhuizen op zn kop.

De Arnhemse club heeft daarmee, na ne-
gen jaar absentie, een nieuw hoofdstuk
in de clubhistorie opengeslagen. Jacobs
daarentegen keert terug op bekend ter-
rein. FC Utrecht, Sparta, vooral Roda JC,
en tot ruim twee jaar geleden Fortuna
Sittard waren clubs waar hij in het verle-
den het klappen van de eredivisie-zweep
heeft geleerd.

HEERLEN/ARNHEM - Voetbaltrainer
Bert Jacobs is terug op de plaats waar hij
gezien zijn staat van dienst thuishoort: in
de eredivisie. Zondagmiddag promo-
veerde Vitesse, met aan het roer de nog
altijd in Limburg wonende oefenmees-
ter, na een 3-1 zege tegen Helmond Sport
naar het walhalla van het vaderlands
profvoetbal.

Vergeten waren de sombere dagen. Nog
maar vier jaar geleden eindigde datzelfde
Vitesse als zeventiende (!) in de eerste di-
visie. Niet veel later sloeg het noodlot toe
bij Bert Jacobs. De oefenmeester stond
aan hevige kritiek bloot bij Fortuna Sit-
tard en bleek, alsof dat nog niet genoeg
was, ook nog ernstig ziek te zijn. In Sit-
tard het sein om Jacobs op niet al te ele-
gante wijze op een zijspoor te schuiven.

# Knuffelpartij op Monnikenliuize.
Bert Jacobs (links) en zijn assistent
Jan Jongbloed vieren de promotie
van Vitesse. Foto: PETER DRENT

Daags na de Arnhemse coup is Bert Ja-
cobs opnieuw middelpunt van het feest-
gedruis. Vitesse houdt een instuif in het
stadion Monnikenhuizen voor iedereen
die de club een warm hart toedraagt. De
gevierde coach ontkomt niet aan vele lof-
tuitingen. „Het voetbal leeft weer in Arn-
hem", drukt hij zich enigszins eufemis-
tisch uit. „De mensen zijn enthousiast en
voelen zich weer betrokken bij het reilen
en zeilen van Vitesse".

Opkikker
Bert Jacobs vocht terug en overwon.
Zondagmiddag kreeg hij er de beloning
voor. „Ik wil er liever geen woorden meer
aan vuil maken, maar natuurlijk is dit
een geweldige opkikker voor mij.
Een prachtige bekroning voor het werk
van de afgelopen twee jaar. We hebben
tot vier uur in de ochtend feest gevierd.
Heerlijk", geniet Jacobs van het succes.

Vorig seizoen al werd de negatieve spi-
raal waarin Vitesse zich leek te bevinden

doorbroken. Meer dan een plaats in de
nacompetitie, die op souvereine wijze
werd gewonnen door MVV, zat er op dat
moment nog niet in. Dit seizoen werd de
kroon op het werk gezet.

Bert Jacobs: „We hebben ongetwijfeld

„Maar daar heb ik alle vertrouwen in",
vervolgt hij. „De huidige groep blijft vrij-
wel intact, terwijl er in de breedte nog
naar enige versterking zal worden ge-
zocht. We hebben een stijl van spelen die
ook in de eredivisie de nodige punten
moet op everen.

Vitesse speelt misschien niet altijd even
spektaculair, maar we hanteren wel een
speelwijze die goed in de eredivisie van
pas komt. Ik zie het komend seizoen dan
ook niet als een avontuur. Deze ploeg is
rijp voor de eredivisie ten zal dat ook aan-
tonen", is de geboren optimist Jacobs ze-
ker van zijn zaak.

Het beslissende duel, afgelopen zondag,
tegen Helmond Sport trok bijna 10.000

Spannend

Beek wil
NKwielrennen

op Adsteeg
van onze medewerkerTHEO KEYDENER

het ~ e gemeente Beek wil
Sch nat'ona'e wielerkampioen-naP op de weg volgend jaar
ise.er naar de Adsteeg halen. Het
d 'nrr>iddels twaalf jaar geleden
g"1 de laatste titelstrijd op de
Ee

se co wel"d verreden. Vol-
Van S Jean Wachelder, wethouder
d

n sportzaken, is Beek rijp voor
w^organisatie van het NK op de
dei? ze' clat gistermiddag tij-ns een persconferentie over de

aankomst van Olympia's Ronde
van Nederland, die zondag in
Beek eindigt.

„Het wielrennen moet dienen als
promotie voor onze gemeente.
Beek was in het verleden lande-
lijk een bekende wielerplaats en
dat feit moet in ere worden her-
steld," vindt Wachelder. Hij is er
zeker van, dat het Beekse be-
drijfsleven wil bijdragen in de
kosten. Zo heeft Beek al ruim
tien mille aan sponsorgelden
binnen om de aankomst van
Olympia's Ronde te bekostigen.
De gemeente staat zelf garant
voor twintigduizend gulden.
Daaruit blijkt, aldus de wethou-
der, dat Beek ook voldoende fi-
nanciële draagkracht kan bieden
voor de organisatie van het NK
wielrennen.

Bij Volendam gerijpt Ajaxtalent naar Baandert

Fortuna haalt kanjer
Richard Sneekes binnen

door fred sochacki

Van onze medewerker
EDDY BUDE

van een nieuwe regering na het
ontslag van eerste minister Ciriaco
de Mita.

De bookmakers in Londen zien al-
len AC Milan als de grote favoriet.
Ruud Gullit, die hoogstwaarschijn-
lijk in de basis zal staan, Marco van
Basten en Frank Rijkaard kunnen
ongetwijfeld rekenen op extra
steun van de fans van Barcelona, al
was het maar uit 'dankbaarheid'
voor de vernedering van erfvijand
Real Madrid.

Volksverhuizing:
70.000 tifosi in

18poor AC Milan
(Mn ,
rsüörTAN ~ Naar schatting 70.000
%r rters van AC Milan zullen
jbij j>en aanwezig zijn in Barcelona
jÊur e finale van het toernooi om de
jWoe Pese De^er voor landskam-
J^tea tussen hun favorieten en
f'cia|Ua oekarest. Volgens clubof-
■M»at- gaat net om de grootste ver-
! 'otaa ?lnS van fans in de historie. In

'V'ieet 44(^ Dussen en 25 charter-i 6jj °luigen, twee speciale treinen
'l0ok!er schepen vol tifosi zullen de
Cl maken.
tig enden anderen rijden met hun
fiet

n Personenauto of op de motor-en,. va Frankrijk naar de Cata-nse hoofdstad.
(Hie jsPelers zelf reizen vanmiddag
Sql een jumbojet. Het hele gezel-, bestaat uit circa 400 man, bij
va.n clubkoks, de componist
Itaij net clublied en een keur van
SjjQ aarise beroemdheden uit de
llitn en zakenwereld.
Hfl a °digingen zijn ook gegaan
kr\A de Politieke leiders van het

u ne* ecnter momenteel ergK hebben met het samenstellen

lijkheid in de Volendamse midden-
linie. Hij speelde een prima eerste
competitiehelft totdat hij in de wed-
strijd tegen Willem II een trap op
zijn enkel kreeg. „Toen begon het
geklungel", aldus Sneekes. „Ik bleef
een wedstrijd aan de kant en speel-
de vervolgens een helft tegen PSV
voor de beker en een helft tegen
Ajax. Ik had er beter aan gedaan die
blessure een maand te laten herstel-
len. De rest van het seizoen heb ik
eigenlijk altijd geblesseerd ge-
speeld".

Niettemin was de aanvallende mid-
denvelder goed voor zeven treffers
afgelopen competitie. Daarnaast
bracht hij diverse keren de Volen-
damschutters Duif en Van Dorpel
in stelling. „Daar ligt mijn kracht",
vindt de Amsterdammer. „Vlak ach-
ter de spitsen. Ik ben een speels
type, dat graagrisico's neemt in zijn
spel. Ik kan hele goede wedstrijden
spelen, maar wissel die soms af met
slechte. Die wisselvalligheid moet
ik eruit zien te krijgen. Ik denk dat
ik te vlug mijn hoofd laat hangen.
Misschien dat Han Berger, waarvan
bekend is dat hij van discipline
houdt, mij op dat punt verder op
weg kan helpen".

Zeven treffers

SITTARD/AMSTERDAM - Fortuna Sittard en Richard Snee-
kes zullen morgen officieel hun handtekening onder een tweeja-
rige overeenkomst zetten. Weliswaar moet de Sittardse eredivi-
sionist nog met Ajax, de huidige werkgever van de aanvallende
middenvelder, rond de tafel, maar al te veel problemen in de on-
derhandelingen worden niet verwacht. Sneekes, afgelopen sei-
zoen op huurbasis actief bij Volendam, moet twee ton kosten en
dat bedrag zal Fortuna graag willen overmaken.

Ruilobject
„Daar ga ik tenminste van uit", zegt
de twintigjarige ras-Amsterdam-
mer. „Han Berger wilde mij verle-
den seizoen al naar Utrecht halen,
dus moet hij wat in me zien". Aan-
vankelijk leek Sneekes voorbe-
stemd als 'ruilobject' met Wim
Jonk. Ajax betaalde Volendam twee
ton voor Jonk en dat bedrag zou
meteen teruggestort worden op het
moment dat Sneekes met Volen-
dam tot een akkoord zou komen.

„Zover is het niet gekomen omdat

Volendam mij een contract als se-
miprof aanbood. Dat stond mij niet
aan, omdat ik de hele dag met voet-
bal bezig wil zijn. Ik weigerde te te-
kenen en had geen trek om bij Ajax
terug te keren. Dus ik denk, dat als
Fortuna het bedrag dat Ajax nu
voor Jonk heeft betaald, voor mij
neertelt, dat de koop snel gesloten
zal zijn".

Markant
Met zijn twintig jaar en zijn lange
blonde haren was Sneekes afgelo-
pen seizoen de markante persoon-

Roda JC schiet nieuw
complex Helios in: 13-0

Het is de grote baas Silvio Berlus-
coni veel waard als dat doel in het
stadion Nou Camp wordt bereikt.
Hij heeft een extra premie van cir-
ca 450.000 gulden in het vooruit-
zicht gesteld. Dat is twee keer zo-
veel als na de uitschakeling van
Real Madrid.

Premie
Bij winst verovert AC Milan, in
1899 gesticht door een groep Engel-
se en Italiaanse zakenmensen als
de Milan Cricket en Football Club,
de belangrijkste Europacup voor
de derde maal sinds de gouden da-
gen van Gianni Rivera (in 1963 en
1969).

Opstelling AC Milan: Galli, Tassotti, Rijk
aard, Baresi, Maldini. Donadoni, Ancelotti
Colombo, Evani, Gullit, Van Basten.

datie inzegende. Toen de kruit-
dampen van het bij vlagen zinde-
rende duel waren opgetrokken en
de muziek in de feesttent op volle
toeren kon draaien, prijkte een 13-0
eindstand op het scorebord.

HEERLEN - Een gretig Roda JC
haalde gisteren fors uit tegen He-
lios '23, dat zijn nieuwe accommo-

" Richard Sneekes. de tweede super-aankoop van Fortuna,
piits de Sittardse club een bedrag van twee ton laat 'wapperen..

Foto: COR EBERHARD

Met de komst van Richard Sneekes
en Marcel van Helmond (NAC)
heeft Fortuna de voornaamste aan-
kopen voor het komend voetbaljaar
gedaan. Alle overige Fortunezen
hebben nog niet gereageerd op de
nieuwe aanbieding die zijn vorige
week hebben gekregen.

Schotse kandidaat
Deze week wordt de FC Aberdeen-
aanvaller lan Porteous door Fortu-
na Sittard getest. De eredivisionist
heeft daartoe een drietal werdstrij-
den georganiseerd en wel vandaag
bij Haslou (aanvang 19 uur), morgen
een duel tegen de eigen reserves
(aanvang 17 uur) en overmorgen bij
SVVH (Herkenbosch) om 19 uur.

De gastheren konden het hoge
tempo dat Roda JC in de eerste
helft tentoonspreidde, nauwelijks
volgen. Het eenrichtingsverkeer
resulteerde na twintig minuten
reeds in een 6-0 voorsprong. Met
name Huub Smeets was in die fase
erg attent en nam drie doelpunten
voor zijn rekening. In de tweede
helft was het duo Van Loen-Trost
een voortdurende kwelling voor de
enthousiaste Heliosverdediging.
Een slordige afwerking behoedde
de thuisploeg voor een nog grotere
nederlaag.

dat hij recht heeft op 25 procent van
de meeropbrengst, boven het mil-
joen dat Roda JC vorig jaar FC
Utrecht betaalde.

Opmerkelijkste speler bij Helios
was linkervleugelverdediger Jos
Post, die in de mandekking een uit-
stekende partij speelde. Voor Roda
scoorden Huub Smeets (3x), Van
Loen (3x), Raymond Smeets (2x),
Diliberto, Hanssen, Trost, Van de
Luer en Broeders.

Van onze verslaggever

VanLoen vier jaar naar Sochaux

Mulhouse weer in
race voor Suvrijn

Roda JC zette de volgende spelers en wis-
selspelers in: Smits, Hanssen, Boerebach,
Polman, Trost, Broeders, Suvrijn, Diliberto.
Van de Luer, H. Smeets, Van Loen, R.
Smeets en Janssen.

PSV
In Zeist, tijdens de algemene verga-
dering betaald voetbal, zat Roda-
manager Hens Coerver gisteravond
ook rond de tafel met PSV-collega
Ploegsma. Niets staat de komst van
verdediger Bert Verhagen naat
Kerkrade in de weg. maar of dat ge-
paard gaat met een ruil met doel-
man Jan Nederburgh is nog maar de
vraag. Zowel Nederburgh als zijn
zakenbehartiger Rob Jansen heb-
ben nog niets vernomen van PSV.(ADVERTENTIE)

<y^£L,euenslijn

mat/m vrvan 14.00tot 22.00uur... voor een vertrouwelijk gesprek
1 hart tot nart-^*^jrx

Nederburgh heeft dan ook sterk de
indruk dat Roda JC hem graag kwijt
is. omdat de club nu nog drie tonvoor hem kan vangen, terwijl de
doelman volgend jaartransfervrij is.
..Ik heb het gevoel dat er een spel-
letje wordt gespeeld om mij kwijt teraken. Als PSV zo geïnteresseerd is.waarom hebben Rob Jansen en ikdan nog niets vernomen? Uiteinde-lijk ben ik degene die beslist", lietNederburgh zich ontvallen.

Vanmiddag gaan Van Loen, vrien-
din Connie en VVCS-zaakwaarne-
mer Rob Jansen per vliegtuig naar
Sochaux. Na medische en andere
formaliteiten zal Van Loen - zoals
reeds mondeling overeengekomen -zijn handtekening zetten onder een
vierjarig contract dat hem in één
klap tot voetbalmiljonair maakt. En
dat nog afgezien van de drie ton die
Van Loen opstrijkt van het transfer-
bedrag, gezien de contractbepaling

KERKRADE - Roda JC heeft gis-
termorgen overeenstemming be-
reikt over de transfer van John van
Loen naar Sochaux, waarmee zoals
bekend een bedrag van 2,2 miljoen
is gemoeid. De Belgische makelaar
die namens Sochaux op Kaalheide
de 'deal' rondmaakte, zal de komen-
de dagen waarschijnlijk nogmaals
bij Roda JC aankloppen. Hij behar-
tigt namelijk ook de zaken van een
andere Franse club, Mulhouse, dat
bereid zou zijn diep in de buidel te
tasten voor Wilbert Suvrijn.
Het is niet voor het eerst dat Mul-
house belangstelling toont voor Su-
vrijn, die 1,5 miljoen moet opleve-
ren. Vorig jaar, na het EK in West-
Duitsland, waren de Fransen reeds

hevig geïnteresseerd. In de voorbije
weken lieten zij Suvrijn weer diver-
se malen volgen en kregen zulke po-
sitieve rapporten, dat zij andermaal
in de race zijn voor de middenvel-
der. Zij zullen daarin moeten afre-
kenen met concurrentie van onder
meer FC Antwerp.

Ook verdediger Gêne Hanssen(links) pikte een doelpuntje mee. Foto: CHRISTAHALBESMA

door ivo op den camp het meest constant en evenwichtig ge-
speeld van alle ploegen". Niet in de min-
ste plaats was dat laatste een verdienste
van twee andere ex-Fortunezen in Arn-
hemse dienst: Arme Evers en Frans
Thijssen. „Twee heel belangrijke jongens
met flink wat eredivisie-ervaring", be-
aamt Jacobs.

Toekomst
De toekomst van Vitesse ziet er rooskleu-
rig uit. VoorzitterKarel Aalbers heeft de
club financieel uit het slop gehaald -er is
zelfs ruimte voor drie aankopen- en Bert
Jacobs, die nog een doorlopend contract
heeft tot het einde van komend seizoen,
wijdt zich aan de sportieve gezondma-
king van de club. „Natuurlijk staat het
eerste jaar in de eredivisie in het teken
van handhaving", blikt Jacobs vooruit.

bezoekers naar het gezellige stadion. „We
hebben het voor die mensen natuurlijk
een beetje spannend gehouden", toont
Jacobs de hem typerende humor. „Nee,
allemaal flauwe kul.

LimburgsDagbladsport
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SPORT IN DE REGIO SPORT IN DE REGIO
Kimbria blijft in eerste divisie

ruststand op 48-34, een verschil
van de benodigde 14 punten.

MAASTRICHT - Kimbria heeft
de laatste strohalm voor klasse-
behoud met beide handen aange-
grepen. Tegen DBV Rowic won-
nen de Maastrichtenaren met
97-73.

nemen waardoor zij er'ook nog
een schepje bovenop deden. Het
spel werd gaandeweg ook har-
der. In een 1-2-2 zoneverdediging
werd nog meer gepresst. Dat le-
verde een aantal malen balwisse-
lingen op. Een snelle break werd
succesvol afgemaakt. De Dor-
drechtenaren krabbelden terug
tot 77-69. Een weer deed een
time out daarna wonderen. In de
slotfase was het eenrichtingsver-
keer. Kimbria stelde op gedegen
wijze het klassebehoud voor de
eerste divisie zeker.

Rowic dat met 13 punten ver-
schil mocht verliezen om in de
eerste divisie te blijven was met
slechts vijfspelers afgereisd naar
het zuiden. Kimbria het hele sei-
zoen al spelend met een smalle

In de tweede helft was het Jan
Vrencen die de zege zeker stelde.
Hij werd absoluut topscorer met
31 punten. Sterker nog, Kimbria
leek af te stevenen op een mon-
steroverwinning. In de 12e mi-
nuut was het verschil 22 punten:
68-46. Rowic voelde de druk toe-

selectie, won met Piet Wolfs, Ger
Hagens, Jan Vrencen, Marcel
Janssen en Lace Strong en met
name laatstgenoemde trok in de
openingsfase het voortouw. Hij
zorgde er in zijn eentje voor dat
de Limburgse ploeg voor kwam
met 6-0. Rowic deed wat terug
maar tot de 12e minuut wachten
om op gelijke hoogte te komen:
25-25.

Dat was vooral te danken aan het
gestuntel in de Maastrichtse aan-
val en verdediging. Ijlings
vluchtte coach Wolfs in een time
out drie minuten voor rust. Dat
zette verrtassend zoden aan de
dijk. De extra dosis agressie
werd van stal gehaald. Als een
storm werden de gasten in een
hoek gewaaid. Een driepunter
van Pierre Linssen bracht de

In de overgangsklasse blijft IW
in de race voor het kampioensd1
Zij versloegen Frisselstein 1 '4-2. Venlo 1 wist tegen Zuiderpa'
zelfs een 5-1 zege te behalen. Bp
en Gennep 1 leden beide een 4-Jderlaag tegen respectievelijk W
en Oudenbosch 1. Apollo uit S*
num kwam tegen Unicum 1 met'
3-3 score uit de strijd.

Draaiboek Helios lag al klaar
Gewichtheffens hielden al rekening met nationale titel

SITTARD In de overgangsklasse
tennis heeft Kimbria uit Maastricht
zijn misstap van vorige week her-
steld. Tegen Helios uit Oss lieten de
pupillen van coach Hil Beekman
geen punt aan de tegenstanders zo-
dat ze nog steeds blijven meedingen
naar het kampioenschap. Dit geldt
ook voor SLTC 2. Zij hadden Jenny
Tielman moeten afstaan voor het
eerste team, maar wisten toch nog
met 6-2 van Van Home in Weert te
winnen.
Van Home blijft overigens geen
leed bespaard dit jaar. Nu stond
Peggy Peeters met een zware griep
op de baan, terwijl haar huisarts dit
haar eigenlijk verboden had. Voor
het derde team var) SLTC werd de
situatie er niet gunstiger op. Zij ver-
loren de wedstrijd tegen Victoria 2
met 5-3. Het was de Limburgse
jeugdkampioene Nadine Soons die
het leeuwenaandeel in de Sittardse
punten had. Voor Brunssum wer-
den de vooruitzichten op klassebe-
houd iets beter. Tegen Thor RW 3
kwamen zij tot een 4-4 eindstand,
hetgeen hen enige punten voordeel
op de concurrentie opleverde.

" ROERMOND - Het Nede'
weertse BVN staat met #
been in de finale van het Ned#'
lands kampioenschap golfbj
jarten. De thuiswedstrijd in *
halve finale tegen GBC Sic*'
Echt wonnen Mare Ceelen d
met 6-0, zodat komende zate(
dag slechts een enkele par"
behoeft te worden gewonntfj
Titelverdediger Brand TaveöJne kwam tegen Bergeroö4
Balke niet verder dan 3-3. Hfl
Wessemse Maasgolf begon W
Biej Aolders in Echt eveneej?
uitstekend in de strijd om <»
nationale beker. Maasgolf W<*
met 5-1. Titelverdediger KG'
uit Voerendaal won bij Fortui»
Sittard met 2-4.

Het voert echter te ver de nederlaag
louter aan deze factoren te wijten.
Apollon was gewoon goed. Te goed
voor de Zuidlimburgers om een re-
delijke vuist te kunnen maken. Het
onbegrijpelijk uit vorm zijn van Ger
Vandeberg betekende de definitie-
ve doodsteek voor de ploeg. Norma-
liter is het trekonderdeel hét sterke
punt van Helios. Tegen Apollon ke-
ken de Simpelveldenaren bij rust
tegen een schier hopeloze 31 pun-
ten-achterstand aan. Het gewicht
dat het Haagse kanon Goossens in
de strijd gooide, deed de weeg-
schaal in het tweede deel van de ti-
tanenstrijd naar de thuisploeg over-
slaan.

Quaedvlieg naar turnfïnale" Huub Kessels drukt na-
mens Simson zijn opponent
tegen de vloer.

Foto: FRANS RADE

In een bijna drie uur in beslag ne-
mende titanenstrijd vonden de He-
hoskrachtpatsers hun Waterloo te-
gen de in blakende vorm verkeren-
de Hagenaren. Zes weken gedegen
voorbereiding en de hoop op een
positief resultaat gingen met het
mislukken van de tweede stoot-
beurt van Ger Vandeberg definitief
in rook op. Voor het twaalfde ach-
tereenvolgende jaar slaagde Helios
er niet in de landstitel naar Zuid-
Limburg te halen.

" VLAARDINGEN - Tijdei»r
een internationaal judotoe
nooi in Vlaardingen wist eell gi
aantal judoka's van sportscht»0 in
Van Drunen uit Kerkrade zie s
goed in de prijzen te werke";
Bij de dames deed Nederland-
kampioene Jules LimpeijF
weer een van zich spreken
een tweede plaats. Ov<
Limburgse ereprijzen: me
-56 kg, zilver voor Lucie Ke*\
sels; jongens-22 kg, bron.s
Wim Vos; jongens -32 kg, goU"p
voor Marcel Habets; -39
goud voor Rene Gramsma JÊmeisjes -26 kg, goud voor M*j
reen Janssen.

" HEERLEN - Titelverdedl
ger KGK uit Voerendaal heefl
in de eerste halve finale om "
nationale beker golfbiljarte1'
bij het Sittardse Fortuna ntf
2-4 gewonnen. Maasgolf "?
Wessem staat na de 1-5 zege &■
Biej Aolders in Echt met éefl
been in de finale. Bij de we*
strijden om het- Nederland*
teamkampioenschap won BVf;
in Nederweert met 6-0 van G^
Slek uit Echt en speelde titeJJverdediger Brands Taveei'I',
bij het Heerlense Bergerod«'t
Balke met 3-3 gelijk.

" MAASTRICHT - Onde aU*j
piciën van de Maastrichts^Zeilraad werd zondag het ze'''|
seizoen in Maastricht geopendj
Uitslagen kruiserklasse: 1 \
Rennengs met cummulant; 2. -J 1Heusschen met colibri; 3
Haenen met compromis. ope'|
boten: 1. W. Jacobs; 2. B. \
3. M. Berrets. finnjolklass
M. Berrets. 16 m--klasse (BM i
1. J. Felix.

" WAGENINGEN - Het k*
derbiljartteam van Ulestrate11
is tweede geworden bij de N 2"
derlandse kampioenschappe,l
kader voor teams. De Ulestrat''
naren verzamelden evenve^
punten als de winnaar van "'!
titel, de Hof van Holland ui
Haarlem, namelijk zes. Do^
een slechter partijgemiddeld'
moest men nu genoegen nemelJmet een tweede plaats
Pommerans dat vier punten t"
elkaar speelde. Het team va^Ulestraten bestaat uit Ger Bo''
len, Jos Speetjens en Wü'v

Smeets.

In de herencompetitie zijn in de eer-
ste klasse de vooruitzichten voor de
eerste teams niet al te best. Nieu-
wenhagen verloor na een 2-2 tus-
senstand na de enkelspelen met
4c-2 van Thor RW 1 uit Den Haag.
ray Prickers kwam tegen Prinsejagt
Eindhoven op een 3-3 eindscore.

Overgangsklasse
In de overgangsklasse B is er een
herstel voor de GTR/NIP-teams in-
getreden. Het tweede team won bij
Daisy 1 in Apeldoorn met 6-2 terwijl
het derde team de Zeeuwse compe-
titiecombinatie met 7-1 wist te
kloppen zodat zij zelfs om het kam-
pioenschap mee kunnen doen. lets
waar Ready meer aanspraken op
lijkt te maken. Zij versloeg Ray
Prickers 1 in Weert met 8-0 en heb-
ben hiermee de leiding in hun afde-
ling genomen. Ready 2 blijft aan de
onderkant van de ranglijst. Zij ver-
loren met 6-2van Son 3. Van de Ble-
rick-teams kwam het eerste als
overwinnaar met 6-2 uit de strijd te-
gen Brunssum 2. Het tweede moest
met 7-1 de overwinning laten aan de
nieuwe lijstaanvoerder in deze afde-
ling Rapiditas 2 uit Nijmegen. Het
vierde team van GTR/NIP en Venlo
1 nemen in de afdeling 5 de beide
laatste plaatsen in na de nederlagen
die zij moesten incasseren.

Pijnlijk, want de mannen van trai-
ner/coach Piet Strolenberg waren er
héél dichtbij. Tenminste tot een
week voor de wedstrijd. Het niet
meespelen van de geblesseerde Wil-
ly Frijns was een flinke kink in de
kabel, maar min of meer ingecalcu-
leerd. Voor een forsere psychologi-
sche aderlatingzorgde Jan Janssen,
wereldkampioen bij de veteranen.

Geblesseerd

De offensieve strategie, waar Stro-
lenberg na rijp beraad met zijn man-
nen voor had gekozen, bleek na het
optrekken van de kruitdampen niet
het gewenste resultaat te hebben
opgeleverd. De teleurstelling, bij
supporters en atleten, viel van de
gezichten af te lezen.

De eerste nationale turnfinales voor
C-turners van de KNGB zijn achter
de rug. In vier van de zes finales met
100 gekwalificeerde deelnemers uit

48 verenigingen turnden vier Lim-
burgse turners. Bij de heren eindig-
de Robert Knols (Excelsior Schim-
mert) met 42.05 pnt op plaats twaalf.
Kampioen werd Gerard Klinkha-
mer (Midden Beemster) met 48.40
punten. Bij de junioren werd Ro-
nald Graumans (Olympia Roer-
mond) negende. In klas 4C eindigde
Martijn van Grieken (Olympia Roer-
mond) als elfde en in klas 5C werd
Richard Hamer (Excelsior Schim-
mert) tiende.

UDEN - In Uden plaatsten zich tij-
dens de laatste nationale voorwed-
strijden voor de A-finales heren
Maurice Quaedvlieg (Eendracht
Kerkrade) en kwam Jeroen Ge-
raedts (Olympia Roermond) met
een uitstekende vijfde plaats in de
jongensfinale.

SCHAESBERG - KSV Simson
heeft voor de derde keer beslag
gelegdop de ploegenprijs tijdens
het traditionele internationale
Grensland-toernooi, dat de
Schaesbergse vereniging elk jaar
organiseert. Plaats twee en drie
waren voor respectievelijk Lan-
genlosheim en Kleinosheim. De
stijlprijs in de vrije stijl ging naar
Ronnie Meessen van Simson en
bij het Grieks-Romeins naar An-
drej Kujawski uit Duitsland.

Simson wint
ploegenprijs

Klasseringen Simson-atleten vrije
stijl: klasse -48 kg.: Huub Kessels twee-
de; klasse -57 kg.: Kon Meessen eerste
en Marcel Quaedvlieg vierde, -62 kg.:
Frans Snijders eerste en Anyelo Mees-
sen tweede. -82 kg.: René Geelen vierde.
Ürieks-Romeins: H2kg.: Peter Snijders
eerste -74 kg.: Et ie Bos tweede.

„Natuurlijk is het moeilijk te verte-
ren. We moeten de realiteit onder
ogen durven zien. Apollon is terecht
kampioen geworden, hoewel we
enigszins gehandicapt aan de start
verschenen. Helios heeft het dit sei-
zoen uitstekend gedaan, maar vond
een nog betere ploeg tegenover
zich. Je kunt geen ijzers met potten
breken".

Piet Strolenberg, geroemd om zijn
nuchtere kijk op zaken en subtiele
individuele benadering van de atle-
ten, erkende volmondig dat de wed-
strijd van het jaarverdiend verloren
was.

Daags voor de wedstrijd verbrand-
de de 40-jarigeKerkradenaar bij het
uit elkaar halen van een spoiler zijn
rechterhand. Janssen, niet voor een
kleintje vervaard, wilde koste wat
kost zijn ploeg niet in de steek laten.
Masseur Jan Habets bewees zijn on-
schatbare waarde en prepareerde in
de nacht van vrijdag op zaterdag de
nestor van de Helios-ploeg zo goed
mogelijk voor de supergewichtige
strijd. Behalve oorverdovende aan-
moedigingen van de honderdkoppi-
ge,supporterschare begeleidden he-
vige pijnscheuten de alom gevrees-
de routinier bij het gevechttegen de
ijiers.

Tegen koploper Birds in softbalcompetitie

Knap verzet All Stars

Tweede klasse nationaal

ZOETERMEER Hel softbalne-
gêntal van Harreman/All Stars heeft
de competitie in de landelijke twee-
de klasse weer opengebroken door
in de dubbel tegen lijstaanvoerder
Sullair/Birds de punten te delen.
Het openingsduel werd afgesloten
met een 6-0 verliespost, maar in de
tweede ontmoeting stond de ploeg
van coach Hans Grzelska in verde-
digend opzicht pal: 0-1.

Spartaan-Kennemerland 5-15, 0-*
Cardinals- Odiz Frogs 4-1, 3-4
Birds-Harreman/All Stars 6-0, O-1
Cromtigers-Nuenen 10-9,9-8

Hoofdklasse rayon
Roef-Starlights 11-3
Mulo-Tilburg 12-5
HBS-Condors 0-10
81. Wings-Jeka 1-12

VGZ/Sittardia-speelsters José Hoofwijk zette zaterdagavond een punt achter haar ac-
tieve handballoopbaan. Voor de afscheidswedstrijd, als tegenstander fingeerde een team
van ex-liandbalsters van Sittardia, poseerde José Hoofwijk (voorgrond) samen met haar
medespeelster voor defotograaf Op de eerste rij de overige speelsters die bij VGZ/Sittar-
dia stoppen ofvertrekken. Van rechts naar links: Ria Mulder (naar SVM), Jacqueline Lau-
rijssen (naar PSV), Anneke Bom (naar PSV), Judith Wielders (stopt). Ellen Giesbers
(stopt) en Dymphy Keulaerts (stopt). Overigens wonnen de 'oudjes' liet duel met 19-16 en
liet met name doelvrouwe Jenny Rogge zien nog altijd van uitzonderlijke klasse te zijn.

Foto: PETER ROOZEN

loos spelend veld gaf Harreman/All
Stars de slagploeg uit Zoetermeer in
het tweede treffen geen schijn van
kans.

In de vierde innings kwam Jackie
Hersbach na een fout op de honken.
Zij stal het tweede, kwam via een
wilde worp op drie, waarna Saskia
Hendriks een bekeken tik losliet en
Hersbach kon scoren: 0-1. De Heerl-
sen korte stop kreeg even later nog
eens de handen op elkaar na eerr
schitterende vangbal. Coach Hans
Grzelska: „Ik ben dik tevreden met.
dit resultaat, al moet tegelijkertijd
aangetekend worden dat we aan
slag nog steeds niet echt loskomen."

In Den Bosch was Condors opper-
machtig tegen HBS. In een snelle
wedstrijd van nauwelijks meer dan
een uur speeltijd werd HBS afge-
droogd met 0-10. Uitblinkster bij
het Sittardse negental was pitcher

Klaar America, die niet alleen ver-
eertien drieslag wierp, maar in de
vierde innings ook nog een home-
run in huis had. Sphinx/Maastricht
diende aan het begin van de ont-
moeting tegen PSV in Eindhoven
een officieel protest tegen de ver-
vangende umpire.

HSCM-coach Mare van de Camp:
„Volgens het reglement moet de
thuisploeg een senior aanstellen als
scheidrechter indien de aangewe-
zen umpire niet komt opdagen.
PSV volstond echter met een ju-
niorscheidsrechter, vandaar ons
protest." Een ontwikkeling die de
ontmoeting een gespannen lading
meegaf. Na een 0-2 voorsprong uit
de eerste slagbeurt, bezweek de
Maastrichtse equipe onder de span-
ning: 10-6. In Rosmalen was Chee-
tahs niet opgewassen tegen Knup-
pelaars: 9-6.

Honkballers HSCM kansloos bij koploper honkbal

Knuppelaars-Cheetahs 9-6
PSV-Sphinx/HSCM 10-6
All In-Kickers 23-2

Eerste klasse

Gerry Voogd, net terug uit Amerika,
leidde de Heerlense defensie in de
eerste wedstrijd tegen de nog onge-
slagen koploper, terwijl Cindy Ot-
tenheim zich etaleerde als een pri-
ma vervangster voor de geblesseer-
de midveldster Inez van Hout. Een
veldfout in de tweede en een mis-
lukte pick-off situatie in de derde
irtnings vormden de aanleiding van
de 6-0 nederlaag. Met Anouk Wij-
nfcnds en Daniëlle Grzelska als cen-
traal duo, gesteund door een fout-

Hoofdklasse

Eerste klasse
81. Wings-Meppers 0-29
Starlights-Bullfighters 3-1
Red Caps-Condors 20-5
Starlights-Condors 28-1
Samacols-Venlo 14-6

Orioles-DVS 7-17
Phantoms-Mulo 7-11
Cardinals-Sphinx/HSCM 14-2
Feniks-All Stars 1-2
All Stars-Feniks 6-3

gingsas als gevolg van een bles-
sure van de achtervanger. Het
verhinderde de ploeg niet om na
een doorgeschoten bal uit te lo-
pen tot 2-6. Phantomswerper Jos
Manders, die liefst acht innings
op de heuvel bleef, hield de of-
fensieve dadendrang van Mulo
daarna redelijk in bedwang. De
thuisploeg kwam met stevig
slagwerk terug tot 6-9, maar
moest zich uiteindelijk na een
paar infieldfouten (6-11) gewon-
nen geven.

van fouten in het buitenveld van
Feniks: 3-6. In de eerste klasse
liet Samacols met 14-6 geen
spaan heel van Venlo. Coach Ad
Harlé stuurde opnieuw young-
ster Frank de Vreeze de heuvel
op. Hij hield vier innings stand.

is er niet in geslaagd om de ont-
moeting tegen MULO uit Hel-
mond in winst om te zetten. Een
bliksemstart van de Noordbra-
banders in de eerste innings kon,
ondanks goed weerwerk van de
Weerlenaren, niet meer worden
weggepoetst: 7-11.

HEERLEN - Het verjongde
honkbalteam van Sphinx/HSCM
kon na de stunt tegen All Stars
niet voor een tweede verrassing
zorgen. De equipe van coach
Stanley Erlvira verloor in Oss te-
gen koploper Cardinals kansloos
met 14-2 in zeven innings. Phan-
toms Weert weerde zich naar ver-
mogen tegen MULO, maar ver-
loor desondanks met 7-11.

volgens 1-2 en 3-6. In de laatste
innings van het eerste uitgeba-
lanceerde duel zorgde een per-
fect uitgevoerd squeeze play
voor de winnende run 1-2. Ton
Pluta ging ook in de tweede
krachtmeting als startende wer-
per de heuvel op en hield de
Noordbrabantse slagploeg be-
hoorlijk in bedwang, to hij in de
eindfase werd afgelost door Paul
Pütz.

Sittard Condors heeft een bar
slechtweekend achter de rug. De
ploeg van het coachduo van der
Heijden/Schillings was in de uit-
wedstrijden tegen zowel Star-
lights (28-1) als Red Caps (20-5)
volmaakt kansloos. Raymond
van de Heijden: „Er steekt welis-
waar niet al te veel routine in dit
team, maar daat geldt niet als ex-
cuus voor de lange reeksen veld-
fouten". Cheetahs Beek verloor
in Eindhoven met 11-6 van The
Studs.

De honkbalploeg van Phantoms

Liefst vier lopers kreeg MULO in
de openingsslagbeurt over de
thuisplaat. Phantoms kon daar
slechts een run tegenover stel-
len: 1-4. De bezoekers moesten in
de volgende ronde al overgaan
tot het wisselen van de verdedi-

Toen Venlo dichterbij kwam,
van 6-3 naar 6-5, consolideerde
routinier Cor van Haren de de-
fensieve greep op de Noordlim-
burgers. Aan slag onderscheidde
Loek van de Broek zich met een
home-run, met twee man aan
boord.

Twee keer kwam All Stars op
achterstand, maar in de vierde
innings werd alert geprofiteerd

All Stars werkte in Made een
dubbel tegen Feniks af. De Heer-
lenaren wonnen de beide ont-
moetingen knap met achtereen-

Studs-Cheetahs 11-6
Stealers-Geldrop 4-5

Tweede klasse

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE
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Van onze medewerker EDDY BUDé
DEN HAAG/SIMPELVELD - Het draaiboek na een
eventuele landstitel was door het Helios-bestuur al min of
meer in elkaar gezet. Geen sprake van overmoed, maar
gewoon inspelen op de keiharde realiteit, die inhield dat
een overwinning tegen het Haagse Apollon de hoogste
nationale clubeer weer naar Simpelveld bracht. De plaat-
selijke harmonie en het gemeentebestuur waren inge-
seind om er alvast rekening mee te houden. Een groots
kampioensfeest in Hotel Oud Simpelveld stond op het
programma. Helaas, helaas liep het allemaal anders. Een
reconstructie...

Volle buit tweed
team SLTC
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Dinsdag 23 mei 198918

sport



Van onze medewerker
THEO KEYDENER

alles volgens plan, dan is de nieu-
we voorzitter snel bekend," als
de vertrekkende praeses.

Piel Keulers: 'Het is goedgeweest'

Voorzitter
Smoke Eaters

stapt op

wielerbulletin

GELEEN - Voorzitter Piet Keu-
lers van Smoke Eaters stapt op.
Hij heeft de hoogste functie bij
de Geleense ijshockeyclub drie
jaar bekleed. „Het is goed ge-
weest. Wij zijn al een tijdje op
zoek naar een opvolger", aldus
Piet Keulers gisteravond. Het
vertrek van Piet Keulers valt in
het kader van de nieuwe be-
stuursconstructie, die binnen-
kort zijn beslag zal krijgen.

Smoke Eaters heeft vandaag een
gesprek met een kandidaat-op-
volger voor Piet Keulers. „Zo-
langer nog geen opvolger is, blijf
ik de hamer zwaaien. Verloopt

Het bestuur van Smoke Eaters
zal overigens in totaliteit een
sterke wijziging ondergaan. Ma-
nager Notten, diehet secretariaat
onder zijn hoede had, zal alleen
nog als manager van de Eaters
aanblijven. Penningmeester Boy
Schepers legde al eerder zijn
functie neer. Zijn opvolger zal
een dezer dagen bekend worden.
Volgens Piet Keulers wordt er
komend seizoen bij Smoke
Eaters volgens een andere con-
structie in het bestuur gewerkt.
„Hoe een en ander gaat gebeu-
ren, moet nog verder uitgewerkt
worden", zegt Keulers.

ayerLeverkusen
wint'supercup'

f* tRICHT- Bayer Leverkusen
f nriaar geworden van de Euro
f r' ng Supercup in Maastricht,
I^'m 00' voor spelers van 18 enP-*r Nadat de finale tegen PSV inL*as geëindigd, waren de West-
Ij Js bekwamer bij het nemenL rafschoppen. Ajax eindigde
tiln door in de kleine finale
l r.^van Matra de Paris te win-Jtt V Delandde op de negende

na 1-0-winst op Feyenoord.

Alleen Matthäus
ontbreekt

'^KFURT - Met uitzondering
j,r .. wegens twee gele kaarten, . er> duel geschorste aanvoer-
:i,ch°p r Ma«haus heeft bonds-

k anz Beckenbauer voor de
j'*Walificatiewedstrijd van 31
nni Tardiff tegen Wales dezelfde,,/ lete Westduitse selectie bij el-
tNgeloepen als voor het treffen

Iluiri. nland °P 26 aDril- De selec"
at. Illger, Aumann, Augentha-

Rerthold, Buchwald, Fach,Koh-
rrn! Uter' Rolff. Brehme, Hassler,

'lann, Möller, Thon, Klins-

"" Uttbarski, Mill, Riedle, Völ-

Torn Nijssen in
hoofdtoernooi

" fekc ♦ ~ Torn Nijssen is recht-
ioi *b wegelaten tot het hoofdtoer-
] ien

a° e °Pen Franse tenniskam-
%m Ppen- Met de Sittarde-
et "ogen ook de volgende Neder-

rtieteen aan slag voor het
Kt if Werk: Michiel Schapers,
">n o Vermans- Brenda Schultz,
Bl V ouegraf en Nicole Jager-
"Bl-n e comPetitiewedstrijd te-

' 'Pen ~^eiss Juncn won Rob van
>iSs voor zijn club Schwarz-
n i geulen zowel het single (te-
L-' Hdgers met 6-2, 6-1) als zijn

'n het dubbelspel. Het duel in
Me sta-uitse Verbandsklasse ein-E,, 'n een 5-4 zege voor Van Op-b leam.

Is^STRICHT - De wedstrijd
T*m' W en een selectie van
»ller 'ëreerde' Maastrichtse voet-
je^ Wordt vanavond niet in De
i'batp maar op het terrein vanr Lon , rclub Heer gespeeld. Aftrap
L üur-

MONTE ETNA - Erik Breukink noemde de negentien verloren se-
conden 'allemaal niks. De Nederlandse favoriet in deRonde van Ita-
lië had op de levendevulkaan Etna nochtans in het lavastof moéten
bijten. Tijdens de tweede etappe van de Ronde van Italië wierpen de
wieken van de televisiehelicopter miljoenen miniscule lavadeeltjes
op. De gezichten van de renners in het kop-peloton werden zwart als
roet. Acacio da Silva liet zich er niet door weerhouden. De Portugees
klopte op de Monte Etna de Colombiaan Luis Herrera in de sprint
voor de etappezege en nam bovendien de rosé trui over van Jean-Paul
van Poppel.

Sphinx:
nederlaag

met grimlach
Van onze medewerker

JOHN BANNIER
MAASTRICHT - In de strijd om het
Nederlands kampioenschap zaal-
voetbal verloor Sphinx Maastricht
in sporthal De Geusselt met 1-3 van
Bax Voorhout. Een dure nederlaag,
omdat Sphinx bij winst zeer goede
vooruitzichten had om eerste te
worden in de poule.
„Dat kan ook nu nog", merkte
Sphinx-coach JohanDrjkstra na de
wedstrijd op. „Wy kunnen rustig
eerst het resultaat van Molier tegen
Bax (vrijdag) afwachten. Onze uit-
gangspositie blijft goed." Na tien
minuten kwam Bax via Mario Faber
op voorsprong. Nauwelijks een mi-
nuut later kreeg Sphinx een straf-
schop, toen Ron Schoens grof door
doelman Zuidhoek tegen de grond
werd gewerkt. Turn Reynaerts faal-
de vanaf de zeven meter.
Vijf minuten voor rust nam Hans
van Leeuwen snel een vrije trap en
Mario Faber plaatste de bal achter
doelman Ghielen. Na de pauze was.-
Sphinx vaak aan de bal, maar de
ploeg kon nauwelijks kansen creë-
ren. Toch vond Turn Reynaerts ze-
ventien minuten voor tijd een
gaatje. Zijn doelpunt werd echter.'
prompt gevolgd door de beslissen-
de traffer van Jeffrie Forée.
De stand: 1. Sphinx 3-3(11-8); 2. Bax 3-3 (10-
-10); 3. Molier 5-2 (8-11).

Finale
De finale om de Limburgse zaal-
voetbalbeker gaat tussen Bouw-
kompas (Geleen) en Fermonia
Boys. Bouwkompas won met 6-3
van Joyce Textiel, terwijl het duel
tussen Fermonia Boys en Flatazor
in 3-3 eindigde. Ook de verlenging
bracht geen uitkomst. Bij het ne-
men van strafschoppen toonde Fer-
monia Boys zich de betere.

Bekerfinale in
Hoensbroek

HOENSBROEK - De bekerfinale
.bij de amateurs tussen Sittard en
Roda JC 2 wordt gespeeld op zater-
dag 27 mei op het terrein van EHC
te Hoensbroek, aanvang 19.00 uur.
De beslissingswedstrijd tussen
RKSVN en Sweikhuizer Boys om
uit te maken welke ploeg uit de vier-
de klasse degradeert naar de Afde-
ling Limburg, is op vrijdag 26 mei
op het terrein van Maasbracht; af-
trap 19.00 uur.

Sjeng Mommers in
Europesering

ECHT - Boksscheidsrechter Sjeng
Mommers uit Echt is door de Euro-
pean Amateur Boxing Association
uitgenodigd om van 29 mei tot 3 juni
bij de Europese kampioenschappen
in Athene als leidsman te fungeren.
Mommers was in 1987 al actief tij-
dens een dergelijk evenement in het
Italiaanse Turijn. Als actief bokser
nam hij tweemaal deel aan de Euro-
pese titelstrijd, in 1961 in Belgrado
en in 1963 in Moskou. Zoals bekend,
stappen van Limburgse zijde in de
Griekse hoofdstad de boksers Ar-
nold Vanderlijde en Silvio Mezzen-
ga in de ring.

AZ lonkt naar
Sittardspeler

Patrick Krans
Van onze verslaggever

SITTARD - Hans van Doorne-
veld, de nieuwe trainer van AZ,
heeft een dezer dagen een ge-
sprek met VV Sittardaanvaller
Patrick Kraus. De voormalige
Fortunatrainer wil Kraus naar
Alkmaar halen, omdat hij in aan-
vallend opzicht nog wat man-
kracht kan gebruiken. Bij AZ is
Verroen langdurig geblesseerd
en moet Henk Grim, gehuurd
van FC Den Bosch, terug naar
zijn werkgever. Een derde aan-
valler. Groot, besloot onlangs de-
finitief met voetbal te stoppen.
Van Doorneveld en Kraus ken-
nen elkaar nog vanuit de periode
datKraus by de Fortunareserves
speelde.

Iraanse
debutant
bij VVV

Van onze medewerker
HEEL - Bij VVV, dat gister-
avond in Heel de oefenwedstrijd
tegen Patro Eisden met 8-0 won,
debuteerde de 24-jarige Iraanse
spelerSaid Janfada. De uit Darai
afkomstige voetballer woont als
politiek vluchteling in Roer-
mond en traint sinds enkele
maanden bij de Venlose club.
VVV wil Janfada, die in Iran in-
ternational was, graag inlijven.
Volgens coach Doeke Hulshuij-
zen van WV vraagt zijn voorma-
lige club geen transfersom, de
Iraanse voetbalbond echter wel,
omdat hij contractspeler is ge-
weest. VW is er nog niet in ge-
slaagd het certificaat van speel-
gerechtigheid te krijgen. Edwin
van Berge-Henegouwen (2x), Jos
Rutten, John Wolter en Marcel
Peters tekenden in de eerste
helft voor de VVV-produktie te-,
gen Patro. Na de hervatting be-
paalden Jos Rutten, Marcel
Graef en Van Berge-Henegou-
wen de eindstand op 8-0.

" RONDE ITALIË - Tweede etappe,
Catania-Etna, 132 km: 1. Da Silva 3.32.30
(bon. 10sec); 2. Herrera zt (7 sec. bon.); 3.
Rominger zt; 4. Lejarreta op 4 sec; 5. Iva-
nov; 6. Fignon; 7. Contini; 8. Bugno; 9.
Criquielion; 11. Roche; 12. Fondriest;
13. Breukink; 14. Leali; 15. Schepers; 28.
Van Aert op 0.44; 33. Anderson 0.57; 34.
Hampsten zt; 44. Winnen op 1.27; 83.
Lubberding op 3.21; 112. Schalkers op
7.51; 117. Van der Velde op 8.34; 120.
Kleinsman; 124. Artntz; 126. Pieters. al-
len zt als Van der Velde; 147. Luyckx op
11.50; 148. Siemons; 159. Van Poppel;
161. Bekker, allen zt als Luyckx; 187.Ta-
len op 16.04; 194. en laatste Lammerts
op 17.25. Algemeen klassement: 1. Da
Silva 6.15.58; 2. Herrera op 8 sec; 3. Ro-
minger op 12 sec; 4. Oegroemov op 19
sec; 5. Bugno; 6. Fignon; 7. Lejarreta; 8.
Roche; 9. Criquielion; 10 Contini; 11.
Ivanov, allen zt als Oegroenov; 12. Fon-
driest op 28 sec; 13.Giupponi op 34 sec;
14. Leali; 15. Giovannetti; 20. Breukink,
allen zt als Giupponi; 26. Van Aert op
0.59; 31. Anderson op 1.12; 34. Hamp-
sten zt; 46. Winnen op 1.52; 80. Lubber-
ding op 3.36; 112. Schalkers op 8.06; 117.
Van der Velde op 8.49; 120. Arntz; 122.
Pieters; 124.Kleinsman, allen zt als Van
der Velde; 145. Van Poppel op 11.58;
153.Bekker op 12.05; 156. Siemons; 158.
Luyckx, beiden zt als Bekker; 185. Ta-
len op 16.19; 192. Lammerts op 17.40;
194. en laatste Chiesa op 19.13. Uitgeval-
len: Hürlimann en Lieckens.

" RONDE NOORDRIJN-WESTFALEN-Derde etappe: 1. Baltisser. 170,3 km in
4.09.06; 2. Swierkowski; 3. Kopp; 10. Na-
bermann, allen zt. Algemeen klasse-
ment: 1. Van Roosenbroeck 9.30.54; 2.
Macharis op 0.04; 3. Voss 0.07; 9. Naber-
mann 0.13; 10. Dekker zt.

" OLYMPIA'S RONDE VAN NEDER-
LAND-Derde etappe: 1.Rasch, 178km
in4.03.09 (15 sec. bon.); 2. Dittert op 2 se-
conden (10 sec. bon.), 3. Polvorosa zt (5
sec. bon.); 4. Van de Vin: 5. Kokkelko-
ren; 6. Kernper; 7. Van Dongen; 8. Ak-
kermans; 9. Wolf; 10.Kok; 11. Van Adri-
chem; 12. Brama; 13. Fisher; 14. Duin;
15. Den Bakker, allen zt Meier als Dit-
tert; 36. Gino Janssen op 2.31; 51.Robert
Rademakers op zt. Algemeen klasse-
ment: 1. Dittert 10.39.53; 2. Van de Vin
op 18 sec; 3. De Bakker 0.21; 4. Liese
0.25; 5. Duin 0.43; 6. Rasch 0.53; 7. Ker-
nper 1.00; 8. Meier 1.04; 9. Wolf 1.25; 10.
Van Adrichem 1.30; 11. Polvorosa 1.42;
12. Fisher 1.45; 13. Akkermans 1.52; 14.
Kokkelkoren 1.53; 15. Van der Wouw
1.55; 41. Gino Janssen op 4.37; 51. Ro-
bert Rademakers op op 4.41. Ploegen-
tijdrit (telt niet mee voor algemeen
klassement): 1. DDR 30 km in 54.54; 2.
ploeg Schür (AEc) op 56 sec; 3. Sovjet-
unie op 1.38; 4. Nationale Selectie op
1.55; 5. Tsjechoslowakije op 2.04.

Toto/lotto
DEN HAAG - Winnende bedragen sport-
prijsvragen; lotto 20; eerste prijs geen win-
naar; tweede prijs 1 winnaar die bruto
I 300.000 ontvangt; derde prijs 152 win-
naars, ieder bruto ’ 1.350; vierde prijs 4.170
winnaars, ieder ’ 49.20; vijfde prijs 55.763
winnaars, ieder ’ 5. Cijferspel 20, vaste prij-
zen; eerste prijs 1 winnaar van bruto
./ 100.000.Toto 20: eerste prijs 1 winnaar die
bruto ’ 26.252,40 ontvangt; tweede prijs 56
winnaars, ieder ’203,80; derde prijs 575
winnaars, ieder ’49.60. Toto gelijk 20; eer-
ste prijs en tweede prijs geen winnaars; der-
de prijs 10 winnaars, die ’ 138,10 ontvan-
gen; vierde prijs 270 winnnaars, ieder ’7,90.

Daarmee bereikte hij meer dan de
doelen, die hij zichzelf had gesteld.
Da Silva was zondag tijdens de eer-
ste rit danig in de weer met bonifica-
tie-seconden bij drie tussensprints.
Hij won er acht. Dat vond hij een
goede uitgangspositie om op de
Etna een greep naar het rosé te
doen. Het was niet moeilijk te voor-
spellen dat in de klim naar deslechts 1302 meter hoogte de onder-
linge verschillen tussen de klasse-
mentsrijders slechts minimaal zou-
den zijn. Da Silva was na afloop
meer dan tevreden, dat hij ook nog
eens etappewinnaar was geworden.

Olympia's Ronde fini voor equipe llassink
Peperdure ploeg
geen cent waard

selectie.Kuys is er, als opvolger vanBoskamp, razendsnel in geslaagdzn jonge groep op het goede spoor
te zetten na de mislukte spelen vanSeoel. Toen de slag viel, op de win-
derige dijk even buiten Zwingel-
spaan precies halverwege de koers
van in totaal 178 kilometer, zaten
allerenners (zes) van Kuys in de eer-
ste waaier van 22 coureurs.

De eerste bergetappe kende geen
winnaars onder de kanshebbers
voor het eindklassement, wel verlie-
zers. Breukink en de Zwitser Urs
Zimmermann beperkten de schade
op de Colombiaan Herrera tot ne-
gentien seconden. De Amerikaan
Andy Hampsten, de winnaar van
vorig jaar, verloor met Cees Priems
kopman Phil Anderson 57 secon-
den.

j "an onze verslaggever

|.in MNJE - De Giant-formatie
t 'kcut^ Hassink werkt dit wieler-[ UrigT1 met een budget van 190.000
>rie Zijn ploeg was gisteren inI van ?.etaPpe van Olympia's Ron-

' , 1/ec'erland geen cent waard.:ftje ckanJe, waar de nationale se-
'%v".V met patrick Rasch (20) op-
*SsinlTe snow stal- bleef er van
'*ts J 1 en zijn ploeg weinig ofmeer over.L
iqi s als klein duimpje. Er waren
B"clig pia's Ronde maar drie le-(JNagen voor nodig. De etap-
? a^fRockanje liep voor het dure
't. Vaiiltieuze G'ant °P een drama
f Wa. enc*e renners en wegrijden-
t'Jd. rj

aiers domineerden het wed-
'annene'u' Hassink zat met zijn

de eerste categorie en
'lcje mdc tweede. En aan het
\r> an de rit kon hij wel terug-
e. en naar zijn sportzaak in Nee-

's v ' ..Olympia's Tour is voor
fic Q°0rbij. We hadden de kaart
'rr,e nt willen spelen, maar eens
'n rr, ls gebleken dat dat jongetje
ij haser kan dan een tijdrit rijden.

Je « Veel Pech. maar dat krijg je, steeds achteraan zit."

!*eriToot was het contrast met de
\$ maar winnende coach Pietvan de Nederlandse amateur-

Door een lekke band viel Harm Jan-
sen evenwel terug «aar de tweede
groep. Omdat ook de Oostduitsers
met vier man bij de eerste 22 zatenen de twee renners van Koga Miya-
ta, Theo Akkermans en Pierre Duin,
van hun coachKoersen de opdracht
kregen mee te rijden, ontstond ereen pact Oranje-DDR-Koga dat de
zaak achteraan totaal aan flarden
reed. Het waren geen secondenmeer die tikten, maar volle minuten
en dat is voor Nederlandse begrip-pen toch aanzienlijk.

Ex-kampioen
Greg LeMond kon gelijk een kruis
maken over zijn aspiraties. De be-
klimming vun de Etna werd voor de
Tour-winnaar van 1986 een martel-
gang. Hij finishte op acht minuten
en 34 secondenvan Da Silva. Gelijk
kon worden geconcludeerd, dat zijn
prestaties in de wielersport sinds
het veel besproken jachtongeluk in
maart '87 tot zakkenvullen beperkt
blijven. LeMond is kampioen af.
Volkomen gedesillusioneerd be-
reikte hij de eindstreep. Hij keerde
direct om en sloot zich op in zijn ho-
telkamer.

Demarrages

" GERMIGNY L'EVEQUE - De
ruim tachtigjarige Pie Vaessen uit
Maastricht is met de 59-jarige Nico

Meijers als koppelgenoot elfde ge-
worden in een gentlemenkoers, die
in de woonplaats van Joop Zoete-
melk, Germigny I'Eveque, werd
verreden. Tijd over de 29 km: 45.13.
Oud-prof Barry Hoban en de Frans-
man Gray vormden met 42.31 het
winnend duo vóór Zoetemelk-Sato-
ri (42.57).

" PRAAG - De Tsjechoslowaakse
veldrijder Ondrej Glajza, wereld-
kampioen bij de amateurs, heeft po-
litiek asiel aangevraagd in West-
Berlijn. Glajza nam deze stap tij-
dens een privéreis met zijn echtge-

note naar West-Berlijn. Hij zou aan-
biedingen hebben uit Italië en Zwit-
serland om beroepsrenner te wor-
den.

" HEIDE- Adri van der Poel (29) is
gisteren in het huwelijk getreden
met de Francaise Corinne Poulidor
(22), de dochter van oud-wielrenner
Raymond Poulidor. Van der Poel
lijkt een zwak voor dochters van
oud-wielrenners te hebben. De Bra-
bander was eerder verloofd met Ka-
rin Janssen, de dochter van de eer-
ste Nederlandse Tourwinnaar Jan

Een vergulde Piet Kuys na afloop,
nu met vier renners bij de eerste ze-
ven: „Typisch een etappe van Olym-
pia's Tour, deze rit naar Rockanje.
Zo ging het twintig jaar geleden al,
zo gaat het ook in de toekomst. Er
kan bij die amateurs altijd van alles
gebeuren. Vandaag ben je spekko-
per, morgen een schlemiel. Dat
Rasch won, verbaast me niet. Hij
kan verschrikkelijk hard rijden, zes-
tig kilometer in het uur. En uitge-
kookt is-ie ook."

Giro-favorieten op achterstand

Etna eist slachtoffers

Feyenoordtrainer dient ontslag in
Rob Jacobs
weg uit Kuip

ROTTERDAM - Rob Jacobs heeft
zijn ontslag aangeboden als trainer
van Feyenoord. In een interview
met Radio Rijnmond verklaarde Ja-
cobs dat hij na een gesprek met al-
gemeen directeur Hans Kraay, de
bestuursleden Piet Steenbergen en
Cor Veldhoen en elftalbegeleider
Coen Moulijn zijn besluit om op te
stappen kenbaar had gemaakt.
Als belangrijkste reden noemde
Rob Jacobs de gebrekkige samen-
werking met het bestuur dat 'achter
zijn rug om' beslissingen nam. Het
is bekend, dat het Jacobs een doorn
in het oog was dat HansKraay in fei-
te de opstelling bepaalde en hij als
coach alleen tijdens de wedstrijden

enige zeggenschap had. Daarnaast
voelde Jacobs de Rotterdamse be-
langstelling voor Rinus Michels als
een duidelijke motie van wantrou-
wen. Michels geldt als kandidaat
voor de post van technisch direc-
teur bij Feyenoord.

" SCHIEDAM - SVV raakt Ard
Oosterlee kwijt aan SC Cambuur.
De topscorer van de Schiedamse
club (met negen goals) tekende bij
de Friezen een tweejarige verbinte-
nis. Met de transactie van de 22-jari-
ge speler is een bedrag van 150.000
gulden gemoeid. Jerry Cooke, lin-
kerspits van PEC Zwolle, tekende
op zijn beurt een tweejarig contract
bij SVV. De 26-jarige Cooke kwam
eerder uit voor Twente en Graaf-
schap. SVV kocht bovendien Virgil
Breetveld van Feyenoord. De rech-
terspits (21) voetbalde dit seizoen al
op huurbasis bij de eerste divisie-
club.

Dolman prolongeer! Europese titel
DORDRECHT - Voor de vierde maal in successie legde Sisi Dolman,
echtgenote van ex-wielrennerEef Dolman, beslag op de Europese titel po-
wer lifting. De 42-jarige Dordrechtse kwam in het Belgische Conimes tot
410 kilogram. In Canada moet ze dit jaar de wereldtitel, die ze overigens
ook al driemaal won, verdedigen. „Ik blijf lekker nog enkele jaren door-
gaan. De andere meiden zijn op dit moment nog geen bedreiging voor
me," aldus de zelfverzekerde kampioene.

" IJshockey in Geleen. Smoke Eaters zal de sport binnenkort beoefenen op basis van een
nieuwe bestuurlijke aanpak. Foto: PETERROOZEN

" Acacio da Silva, bedwinger van de Etna

Pk. (ADVERTENTIE)

g^%, MAK HAVEIAAR ««..«.m»"."

' 73 "En alweder vraag ik dit niet voor mij, maarvoor dezaak die ik voorsta, dezaak van

-JëÊï'È'■' > rechtvaardigheid en menselijkheid, die tevens dezaak isvan welbegrepen politiek." MaxHavelaar

:m ' l*M Al in SSfiriiA/inU^lc iSH^
j De oproep van Multatuli's Max Havelaar zes maanden geleden was niet aan I
, gericht. De Tweede Kamer, 125gemeenten,vakbonden en bedrijven, allemaal drinken föHH l^wfcffirlax Havelaar Keurmerkkoffie. En met hen ruim 250.000 consumenten. Thuis en op het werk. ■ir^^-^jS S^S^P
k. Talloze kleine koffieboeren in de derdewereld kunnen een beter >É^^^a^fc- Bfesffip^ls-^^ kË^Ssifli?
r taan opbouwen, doordat wij een paar dubbeltjes meer betalen voor onze koffie. SËPsÉ nfflnJ^"'^^^^~:^^^^^^i?^ri>
Aa

s meer winkels en supermarkten bieden Max Havelaar Keurmerkkoffie te koop Bjjfjijl WEM ll^SSiïVr ■ Br^l^! Vn-'n totaal meer dan5.500! Er is al meer dan een miljoenkilo verkocht! En er zijn IpshS|| lg!*s> C^*^ * id' Ï*W^« %eer merken bijgekomen, waaronder cafeïnevrijekoffie. Wmu I .^S^B fr- (SÉii^fl
1 Max Havelaar kan nog veel meer doen. Als u ook meedoet. i^3B3Wl \ é lyGurpiffl %\aaarom op het Keurmerk van Max Havelaar. M^ütiMlBF^lI UP fwÉÊrfiS^ I P^^^Él W
I^. Havelaar Keurmerkkoffie snelfiltermaling is verkrijgbaar in vrijwel elke supermarkt. tWIÜA toKSt^"'*:^ 1 /Ser ook in bonen, cafeïnevrij en voor de grootverbruiker. '^^ÜBP^ "wS^KKm^ »""'x ir^WK $ J
CjT^ÖX^ajm^fbiologischJDoes/Gimsel/GroeneWinkel/Manna/V.N.R./Wereldwinkels/Zaailing; S|iol M^ L^p^^j g 2t^yiLata^ (nieuw) Albert Heijn; Café Sol 1dari dad: (binnenkort ook cafeïnevrij)A-markt / Amax /Attent /De Boer / Boni /deBron /Buurtwinkel/ """"J^ Igts
C()|ff °f Gaspar/ Centra/ Cirkel/ Coöp/Dagmarkt /Disky /Dreize/ Edah /Emha Rijdende Winkels/ Em-Té/Eurospar /Extra-markt / Frits Eeven's Piek Pack / Garant-markt/^^5"

MCc C,rosmarkt'D- Gros Superstore/Gruma /Hoogvliet /JanLinders /JB Markten /Jumbo/Komart /Konmar / Koopcentrum Kralingen denToom /Kopak /Korti-markt/ Kosma /
S üptr,^ arlct/ Mikromarkt / MCD/Maxis / Netto-markt /Nettorama / Nieuwe Weme/Plusmarkt /Poiesz /Poi-Mar /Primarkt /Pryma /Spar / S.R.V. /Stip/ Super/ Super Club 199 / "\K?'rCCt'Super D'scount /SuPer Service/ Super 10/Thuiswinkel/Top tien/Torro/Trefcenter/ Végé/Vezo/ V.S. Markt / Vroom ÖC Dreesmann/ Volume-Markten/ Vomar/
[)a cltevredeii /Witte Boerderij /Winkelen metPlezier / Westende; Indio Solidariteitskoffie: S.R.V. / Wereldwinkels; Supporta: Autorama/ Basismarkt /Bas van der Heyde/"'arkt /Deen /Dekamarkt /Digros/ Dirk van derBroek /Edah /Jan Linders /Jac Hermans/ Natuurvoedingswinkels/Profimarkt /Sanders /Shgro.
*--—, Inlichtingen: Stichting Max Havelaar, Postbus 57,4100 AB Culcmborg, tel. 03450-19651.
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The name stands for the finest twist suitings m the world

8 * HERENKOSTUUMS jij;
Hg KERKRADE j||

y& Einderstraat 44
§H Tel. 045-452600 lH8gl& Voetgangersdomein §f wijnen i|§§:

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

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

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

deproef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

HHsHHHHÜILMI^

schoenenb.v.
Mn Stationsstraat 224 tel 045-241286

Wyckerbrugstraat 3DA. 6221 ED Maasttt.
lel 043-210426
Donderdag koopavond tol 8 uur
's Maandags lot 1 uur gesloten

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

I^Ê^MDONDERDAG 25 MEI AS.KOMT DE KONINKLIJKE I
K*if*l LANDMACHT INFORMATIE-BUS NAAR HEERLEN.
fyS-Jl IS VAN 12-21 UUR VAN HARTE WELKOM ■iHj^XJ OP DE PROMENADE. |

Wie droomt er niet zo af en toe van ander Hoe dan ook, keus genoeg, voor wie echt iets
werk, een ander leven? Natuurlijk is het niet anders zoekt. En in principe niets heeft tegen
iedereen gegeven er daadwerkelijk werk van 'legergroen.
te maken; serieus een verandering te Vooral vrouwen, sportieve jonge
overwegen. Maar ben jebijvoorbeeld in de vrouwen zouden wij willen uitnodigen eens
leeftijd van 16 tim 26 jaar, en heb je de te informeren naar wat er aan diverse, ook
Nederlandse nationaliteit, dan behoort een tijdelijke, banen bij deKoninklijke landmacht
baan bij deKoninklijke landmacht tot je zoal te vinden is.
mogelijkheden. Dat kan dan voor een Dat we iedereen een ander leven kunnen
kortere of langere periode zija bieden dan waar hij of zij aan gewend was, is

Welke schoolopleiding jeook hebt, er is een ding dat zeker is. Vraag in de 'bus' maar
bijna altijd een militaire, functiegerichte eens naar jemogelijkheden bij deLandmacht,
opleiding, die op jouw niveau aansluit. Soms Hij staat er voor.
zelfs uitmondend in een burgervakdiploma. Op bovengenoemde datum ben jewelkom.

;^Tv42 i rOVIïICIC Bureau Bibliotheek'"^lnj I imkiivn Postbuss7oo
vJL-ö»! LiniDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
MB6/21-89 maken bekend, dat zij bij besluit van 9 mei

1989nr.Br 55207aan Scheepswerfen Machi-
nefabriek "Maasbracht" N.V. ondereen aan-
tal voorschriften vergunningen hebbenver-
leend ingevolge de Hinderwet en de Wet ge-
luidhinder voor het uitbreiden/wijzigen van
de inrichting met een afwerkloods gelegen
Sluisweg 9 te Maasbracht. Het besluit en alle
ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van
23 mei 1989 tot 23 juni 1989 en wel:-in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeen-
tehuis van Maasbracht tijdens de werkuren
en bovendien donderdagsvan 18.00uur tot
21.00 uur bij de receptie Andreas-sporthal,
Europaplein te Maasbracht. Tot laatstge-
noemde datumkan beroep worden ingesteld
bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State door: a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs; c. degenen,die
overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede
lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiënebezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belang-
hebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest (overeenkomstig
voornoemde artikelen) bezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloopvan de
beroepstermijnvan kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek isgedaantot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzonden worden aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State, Kneuter-
dijk22, 2514EN 's-Gravenhage.
Het verzoek totschorsing of tothet treffenvan
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gerichtaan de Voorzitter van deAfde-
ling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.
Maastricht, 23 mei 1989.

Wij verstrekken alle
soorten leningen
Enkele voorbeelden P.L.

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

-10100 - 210- 322.-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Ettectieve rente vanal 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,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl rente Iheo- rentep mnd retische mnd
loopliid

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 intermedian

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

i^P!oogstbËKngrijk^WI OPENBARE IIVERKOPINGI
Gerenommeerde fabrikanten, diete maken hebben met een stag-
nerende binnenlandse afzet en geannuleerde export-orders blijven
met gigantischevoorraden zitten en komen daardoor in liquiditeits- I

problemen. Zij gaan in samenwerking met het in Limburg zeer
bekende kledingconcern

KONFEKTIESUPER/ELMO/FAVETEX hun overtollige voorraden
rechtstreeks aan het publiek verkopen.Het gaat om een enormeI sortering hoogwaardige dames- en herenkleding (voorjaar 1989), die I
voor absolute stuntprijzen OPENBAARVERKOCHT worden in

HET STREEPERKRUIS te SCHAESBERG
I _ ENKELEVOORBEELDEN VAN DEZE SPECIALE KLEDING-VERKOOP _ I

KOStUlimS van 1 50j- tot 298,-

Pantalons van 29,- tot 89,

Dames-pakjes van 29,- tot 98,-

Jogging-pakken 29,- enm^ duurder

OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPONNEN, TRUIEN,
SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.

VER ONDER DE NORMALE WINKELPRIJZENÜ!

I Deze unieke verkoop vindt plaats in: HET STREEPERKRUIS
STREEPERSTRAAT66
SCHAESBERG (GEM. LANDGRAAF)

OP DINSDAG 23 MEI EN WOENSDAG 24 MEI
Belde dagen van 10.00 uur -18.00 uur

ruime parkeergelegenheid

Als Volvo hebben we 't vermoeden, dat het aantal vlieg- perfect naar uw hand te zetten En te houden. De auto isbij uitstek
vakanties wel eens behoorlijk kon gaan afnemen. En tegelijk toch ideaal voor u die gewend is dagelijks met topprestaties om te gaan.

ook toenemen. Raadselen? Integendeel: de lancering van de Volvo En dan bedoelen we niet slechts zn opwindende
740 Turbo! Een automobiel waarmee wc menen een welhaast prestatie-cijfers; maar zekerook znkoelecalculatie-cijfers. Levens-

unieke drie-eenhcid te presenteren. Allereerst is het natuurlijk duur,.betrouwbaarheid en degelijkheid bezorgen de auto een zeer

een, laten we zeggen, vakantie-ruime Estate. Zeker. Dan biedt de gunstige kilometerprijs. Uiteraard draagt hiertoe in niet geringe

wagen u vervolgens alles (en meer) wat een auto tot een limousine mate de relatie!aantrekkelijke aanschafprijs bij. Maar of dit nu

maakt En tenslotte beschikt hij over 't karakter van een vliegens- uw excuus is, ofjuist het motief, in wezen heeft ver gewoon recht

vlugge bolide. Misschien een beetje onstuimig, maar (u rijdt ten- op om al en toe eens de henen te strekken op dit niveau. En wie

slotte Volvo) met alle zekerheden aan boord, om één en ander zijn wij dan om u hiervan te weerhouden? \JM-t\/%J

W\m a^iMi^Hi HB HH4 £tmmm W* An\\W iHHHT i Waw^mWWkmWw^mmW^kx flt^M WM Mmmm\ HHLt ■■ * waiVaK k al* .s^HLHII WrÊkmkW fIPHKi* *

DYNAMIEK. DAT KUNT U VAN VOLVO V6IUG AANNEMEN.
VOLVO 7W/TYPE VERMOGEN PRIJS volvo 740/TYPE VERMOGEN PHl|s ALLEGENOEMDE PRIJZEN GELDEN VOOR DE SEDAN-UITVOERING (MEERPRIJS ESTATE vïviiiii -'20 76kW/105 DIN PK «650 iIiCLMGV I I7kw/IS4DM PK 6t1'»50 f 7800.) EN ZIJN INCLUSIEF BTWEN EXCLUSIEF 1472, AFIfVERINGSKOSTEN AFGI VUUIO-.

101GL 89 kW/121 DIN PK 48 750 1)i rURSO m kW.'l56 DIN pk 72 150 BEELDVOLVO 740 TURBOINTERCUOI^R ESTATE 0-100KM/U IN 100S [OP 200KMI adkis ; 'H
2)|GI 85kW/II6DINPK 49 750 24DIISKI 60 kW/ 82 DINPK 56 150 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN \ OOK IMORMAIIF. OOK OVEK VOLVO LEASING LN
21iBLACKUNE 85kW/II6DINPK 55150 2 4 Gl- TURBO DIESEL 80 kW7 ItK DIN PK 60850 FINANC.ILRINC.LN. Kl'SI I rtRECHT BIJ UWVOI.VO-DEALER OF STUUR DE BON IN EEN IMSIIOIII PI.AAIS. _,
211 GRANDLUXE 96kW/15IDINPK 57)50 24 Gl E TURBO DIESEL 90 kW/122 DIN PK 77 150 GEFRANKEERDE LNVbIOPNAAR VOI VO NHIFRI ANDPERSONENAI'TOBV, POS 18l 'S 16, 111 1151(1 MUI BOI'WIAAR 'INTERCOOLER 4151ZG BEESD.TA VDE AFD. KLANTENSERVICE OF BEL: 03438-8888 ' ~~\_^s

GELEEN, AUTO KALLEN 8.V., RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROB*
TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TELO4S-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRU
BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRAAT-TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-4057'
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	Een uitslaande brand heeft gisteren rond het middaguur de in aanbouw zijnde verkeerstoren op de luchthaven Schiphol volledig verwoest. De brand brak uit op een hoogte van 60 meter, de plaats waar de toren wordt uitgebouwd. De nieuwe toren moest 100 meter hoog worden. In de buurt van de nieuwe verkeerstoren geparkeerde auto's werden zwaar beschadigd door neerstortend en brandend bouwmateriaal. Het verkeer rond de luchthaven Schiphol raakte danig in de war. Het vliegverkeer van en naar Schiphol ondervond geen hinder. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
	De PTT neemt in Den Bosch een proef niet een geheel nieuw ingericht postkantoor waarin alles geheel gericht is op de dienstverlening. Het 'Postkantoor '90' is officieel geopend door ir. W. Dik, voorzitter van de raad van bestuur van PTT Nederland NV.ln het postkantoor zijn beveiligde loketten voor geldhandelingen en open balies voor de afgifte van kentekenbewijzen, informatieverstrekking en dergelijke. Verder beschikt het nieuwe postkantoor over veel zelfbedieningsapparatuur zoals geldstorting sen opnameautomaten, frankeerautomaten en interactieve videoapparatuur. Gokken in welke rij men het snelste aan de beurt is, is er in het nieuwe postkantoor niet meer bij. Klanten die gebruik willen maken van een loket moeten aansluiten in een centrale rij. De PTT verwacht dat hierdoor de wachttijden aanzienlijk zullen worden verkort.Het gebouw heeft een ruime hal van vierhonderd vierkante meter, met links een kinderspeeltafel, beveiligde balies (midden) en de postwinkel, rechts.
	Wegens de aanhoudende droogte wordt er overal flink gesproeid. Dat heeft een lagere druk op de waterleiding tot gevolg.
	Ook verdediger Gêne Hanssen (links) pikte een doelpuntje mee. Foto: CHRISTA HALBESMA
	VGZ/Sittardia-speelsters José Hoofwijk zette zaterdagavond een punt achter haar actieve handballoopbaan. Voor de afscheidswedstrijd, als tegenstander fingeerde een team van ex-liandbalsters van Sittardia, poseerde José Hoofwijk (voorgrond) samen met haar medespeelster voor de fotograaf Op de eerste rij de overige speelsters die bij VGZ/Sittardia stoppen of vertrekken. Van rechts naar links: Ria Mulder (naar SVM), Jacqueline Laurijssen (naar PSV), Anneke Bom (naar PSV), Judith Wielders (stopt). Ellen Giesbers (stopt) en Dymphy Keulaerts (stopt). Overigens wonnen de 'oudjes' liet duel met 19-16 en liet met name doelvrouwe Jenny Rogge zien nog altijd van uitzonderlijke klasse te zijn. Foto: PETER ROOZEN


