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Eerste Hollandse
Nieuwe komt nu

per helikopter aan

- De eerste"o'landse NieuweKomt hedenochtend
J^eg in Nederland aan.~e haring wordt dit
**er met behulp van
g?" helikopter opJfhiphol aangevoerd,

is het toe-rioi vanat' Schiphol
'Chting Noordzee ver-gokken.

op zee wordt
UUlzend kilo van het

zeebanket aan boord
gehesen. Daarna wordt
doorgevlogen naar het
Britse Newcastle, waar I wordt getankt en van-

waar de terugreis wordt
gemaakt.

De haring wordt dit
keer niet per schip aan-
gevoerd, omdat de
vangsten op dit mo-
ment nog tegenvallen.
Het zou niet de moeite
lonen om met een gerin-
ge vangst naar de thuis-
haven op te stomen.

De Alida-SCH 6 en de
Wiron 3 en 4 uit IJmui-
den zijn dit jaar overi-
gens de gelukkige van-
gers.

Staking bedreigt
live uitzending

Milan-Koekarest
BARCELONA - De rechtstreek-
se TV-uitzending van de Europa
Cup I-finale tussen AC Milan en
Steaua Boekarest, dievandaag in
Barcelona wordt gespeeld, is du-
bieus. Dat heeft UEFA-voorzitter
Jacques Georges het Franse
persbureau AFP meegedeeld. De
Spaanse televisie dreigt het werk
neer te leggen.

„Zoals de zaken er op dit mo-
ment (dinsdagmiddag, red) voor-
staan, zal de finale niet worden
uitgezonden. Ik heb zojuist een
officiële aankondiging van de
Spaanse televisie ontvangen,
waarin een werkonderbreking
voor woensdagavond wordt aan-
gekondigd in verband met sala-
riseisen. Ik ga via de minister van
sport proberen een oplossing te
vinden. Het annuleren van de
uitzending zou een catastrofe op
alle niveaus betekenen. Voor het
publiek, voor ons en voor onze
sponsors", aldus Georges.

Extra kosten
1w I,T>burgse waterleidingbedrijf
r^t h extra veel kosten maken, om-
SJj-j ?*. nitraatgehalte me>t name in

'mburg tot zeer hoge Waal-
se J? gestegen, zegt Milieudefen-K» !lieudefensie stelt dat het rü-
Vin(,.gt'halte in dit deel van de pro-
rnji, e gemiddeld meer dan dertig
fens ram per liter bedraast- Vül^

H
e milieuorganisatie vormt

dre; orëelijk hoog gehalte een be-
lng voor de volksgezondheid.

Art;fcjjj Jj'ct-directeur Blancken beves-
oat het waterleidingbedrijf de

komende jaren zal moeten investe-
ren om het nitraat- en sulfaatgehalte
in het grondwater te verminderen.
Het waterleidingbedrijf is nu bezig
met het opstellen van een plan voor
de jaren negentig. Volgens Den
Blancken is er echter nog geen zicht
op de processen waarvoor wordt ge-
kozen, noch op de kosten.
Als gevolg van deverontreinigingen
moeten de Nederlandse waterlei-
dingbedrijven meer analyses van
het grondwater maken, onderzoek
verrichten en extra zuivering toe-
passen. Daarnaast moeten twintig
bedrijven schadevergoedingen be-
talen aan boeren, die minder mest
mogen uitrijden.

Hetweer
Sq yandaag zal het weer een
de "'ge dag worden, waarbij
°Dl kan
Wj "p?n tot 26 graden. De
ke _■ 's matig uit zuidoostelij-
bov Vng- Onweersbuien die
bewen frankrijk zijn ontstaan,
Hja eSen naar het noorden,
°Uz 2u"en ten zuiden van
Voo

e olt>geving blijven.

'feff even^ue'e informatie be-
kUn,ende het weer in Limburg
V,l u bellen 06-91122346
CJÖAAG:Wh P: 05M onder: 21.41. "op: 0102 onder: 07.58

SJRGEN:
U,a

°P; 05.33 onder: 21.42
"»nop : 01.37onder: 09.17

Chomeini
geopereerd

NICOSIA De Iraanse geestelijkeleider Ayatollah Ruhollah Chomei-
ni (B(i> is gisteren geopereerdom eeneinde te maken aan een inwendige
bloeding. De operatie zou succesvol
zijn verlopen.

Het belicht over de medische in-
greep bij de bejaarde Chomeini
komt op een ogenblik dat er aan-
houdende geruchten de ronde doen
over een felle machtsstrijd binnen
de Iraanse leiding over de suprema-
tie. De strijd zou gaan tussen de mi-
litante anti-Westerse stroming en de
relatief- pragmatische groepering

die minder vijandig tegenover het
Westen staat.

Officieel is er in Iran geen opvolger
meer voor Chomeini sinds de poli-
tieke val in maart van zijn aangewe-
zen vervanger Ayatollah Hossein
AU Montazeri, die zich te gematigd
zou hebben opgesteld. Kort na de
Rushdie-affaire dwong Chomeini
Montazeri terug te treden.

Nieuwe acties in
gezondheidszorg
UTRECHT - De vakbonden in de
gezondheidszorg hebben vóór 1 juni
nieuwe massale werkonderbrekin-
gen en zondagsdiensten in de instel-
lingen aangekondigd. De AbvaKa-
bo heeft vooraankondigingen ge-

stuurd aan alle circa 700 leden van
de Nationale Ziekenhuis Raad
(NZR), de werkgeversorganisatie in
het ziekenhuiswezen. Dat betekent
volgens onderhandelaar A. Wirtz
overigens niet dat ook in alle instel-
lingen actie gevoerd zal worden.

Hoewel het aantal acties aanzienlijk
lager ligt dan enige weken geleden,
zijn de werknemers in de gezond-
heidszorg volgens woordvoerders
van de bonden nog lang niet „actie-
moe".De acties op 1 junizullen dan
ook zeker nog niet de laatste zijn
voor de zomer, zo verzekeren zij.

Secretaris-generaal Miedema van
het ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid krijgt vanochtend
ongeveer 250.000 handtekeningen
aangeboden van mensen die sympa-
thiseren met de 5 procents-looneis
in het ziekenhuiswezen. De handte-
keningen zijn verzameld tijdens een
bliksemactie op 12 en 13 mei, aldus
de AbvaKabo.

Terughoudend
Inmiddels zijn de bij de CAO-zie-
kenhuiswezen betrokken partijen
uiterst terughoudend met medede-
lingen over de verkenningspogin-
gen van oud-staatssecretaris Van
der Reijden. De voormalige be-
windsman van volksgezondheid on-
derzoekt momenteel of er een mo-
gelijkheid is de impasse in het CAO-
conflict te doorbreken.

Bodemvervuiling gaat niet aan consument voorbij

Drinkwater fors duurder
Van onze verslaggeefster

[{JASTRICHT/AMSTERDAM - Het drinkwater van de NV
aarerleidingmaatschappij Limburg wordt de komende tien
iva ,*:nkele dubbeltjes per kubieke meter duurder. Dat ver-
leg * technisch adjunct-directeur M.G.M, den Blancken van
cent

grootste waterleverancier in Limburg. Den Blancken ont-

iou
, ten stelligste dat de waterleidingmaatschappij rekening

Kv i
uden met een prijsverhoging van maar liefst 55 cent, of-

el 50 procent.

fe».n^rag werd genoemd door de
\u- "1M Mll'eudefensie, die een
len H6t,C' heeft gedaan naar de kos-

" n!0 LWator'eidingbedi'ijven moe-
'er, "''en als gevolg van bodem-C^eining.
■thj J"?niging Milieudefensie ba-
Jat jle2ich op het enquêteformulier
lm ?oor het Limburgse waterlei-Rn| i

ri Jf was geretourneerd. Vol-
Schri t-

e'hs van de vereniging
e 1

een medewerker van het
datLr'c'dingbediïjf in de enquête
ht__ n bedrijf nu en in de komende
iX[t. /'°kening moet houden met
dem, kos,-t'n in verband met de bo-B^fontreiniging.
is w^"el nog onvoldoende bekend
""om* !i<istt'n gemaakt moeten
JQek en' ''^t °P Kond van onder-

tie> °u Procent een realistische op-
ie' ° meldt deze medewerker aan
Cl^-^'t'iiKinK Milieudefensie. In-
P'^ke 6 Procent blw kost een kv-
Ke n nieter water in Limburg 1,11.
Nili slrnP<-'l rekensommetje brengt
Rm U(*efensie vervolgens op 55

VVD-top eist
duidelijkheid
van Nijpels
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - VVD-milieuminister
Nijpels moet duidelijk maken waar
hij staat in het geschilpunt rond de
afschaffing van het reiskostenfor-
fait. Dit heeft de voorzitter van de
Eerste-Kamerfractie van de VVD,
Luteijn, van Nijpels geëist. Komt
die duidelijkheid er niet, dan zal
Nijpels moeten verdwijnen, zo
maakte de senator duidelijk.
„In alle nuchterheid moeten wij ons
realiseren dat niemand onmisbaar
is", aldus Luteijn gisteravond in het
NCRV-tv-programma Hier en Nu.
Desnoods zal de VVD een verlies
aan stemmen bij de kamerverkie-
zingen daarvoor moeten accepte-
ren. „We kunnen niet steeds korte-
termijnconcessies doen. Dan moe-
ten we de consequenties aanvaar-
den", aldus het liberale Eerste-Ka-
merlid.

Luteijn vormde in de afgelopen
week een driemanschap binnen de
VVD met Tweede-Kamervoorzitter
Voorhoeve en partijvoorzitter Gin-
jaar.

Voorziller Volkscongres onderbreekt reis

Parlement aan zet
in Chinese crisis
Van onze correspondent

PEKING - Het Nationaal Volkscon-
gres (parlement) zal naar wordt ver-
wacht binnenkort bijeenkomen om
de noodtoestandmaatregel, die vori-
ge week door premier Li Peng is in-
gevoerd, nietig te verklaren, zo
wordt uit welingelichtekring verno-
men. De voorzitter van de commis-
sie. Wan Li, heeft zijn reis naar de
Verenigde Staten afgebroken en
wordt vandaag in Peking verwacht.

Gisteren demonstreerden opnieuw
ruim een miljoen mensen in Peking
en tienduizenden in andere steden.
Zij eisten het aftreden van premier
Li Peng. Tevens waren er dinsdag
tekenen dat Li Peng's conservatieve
vleugel terrein verliest aan de libe-
ralen. Het leger heeft zich terugge-
trokken aan de rand van de stad.

Wan Li staat bekend als liberaal. Hij
heeft het tijdens zijn bezoek aan Ca-
nada in een toespraak voor de stu-
denten opgenomen. ~Wij zullen
ferm het patriottistische enthou-
siasme van de jonge mensen in Chi-
na beschermen", zo verklaarde Wan
Li in een toespraak, die in de Chine-
se kranten breeduit op de voorpagi-
na's werd uitgemeten.

Het machtige Politburo heeft zich
gisteren gebogen over de crisis,
maar een onmiddellijke oplossing
lijkt er niet te zijn. Deng Xiaoping
en Li Peng weigeren vooralsnog af
te treden. Naar verluidt heeft Di
van wie aanvankelijk werd g<.
dat hij ziek is, een rondreis gen.
langs de provincies om bij de lokale
leiders steun te zoeken. Hij zou in-
middels in Peking zijn terugge-
keerd.

Ook vannacht hebben weer honder-
den mensen ondanks de nachtelijke
kou die na de regen is ingevallen, in*
de straten gedemonstreerd om het
ontslag van Li Peng en Deng Xiao-
ping te eisen.
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Barricaden
Er wordt niet meer frekwent gede-
monstreerd, maar de situatie is nog
verre van normaal. Op de belang-
rijkste kruispunten zijn de barrica-
den nog niet opgeruimd, ondanks
een dringende oproep van de stads-
autoriteiten.

Intussen is de noodtoestand van-
daag de vijfde dag ingegaan. Binnen
de partij zou een felle machtsstrijd
zijn ontbrand tussen supporters van
Deng en Li enerzijds en Zhao
Ziyang anderzijds. Het Zhao-kamp
zou langzaam aan invloed winnen
dank zij de steun van het leger. De
studentenleiders hebben aangekon-
digd dat zij weer massaal de straat
op gaan wanneer het ontslag van Li
Peng en het definitieve vertrek van
Deng Xiaoping niet wordt bekend-
gemaakt.

EP wil nieuw
systeem voor
belasting in

vrachtvervoer
STRAATSBURG - Het Europees
Parlement wil vrachtvervoerders
per 1991 motorrijtuigenbelasting la-
ten betalen aan het land waar zij rij-
den en niet aan het land waar zij ge-
registreerd zijn. Het Europees Par-
lement ging gisteren akkoord met
een voorstel van de Europese Com-
missie, het dagelijks bestuur van de
EG. om de motorrijtuigenbelasting
in de EG-landen volgens het zoge-
noemde 'territorialiteitsprincipe' te
heffen.

Met deze maatregel, waarover de
raad van ministers zich nog moet
uitspreken, wil de commissie con-
currentievervalsing na het wegval-
len van de binnengrenzen in de EG
voorkomen.

De motorrijtuigenbelasting en de
dieselaccijnzen lopen sterk uiteen
in de EG-landen.

Protesten in
supermarkten

WOERDEN - De Dienstenbond
FNV gaat acties voorbereiden nu de
werkgevers in de supermarkten het
overleg over een nieuwe CAO heb-
ben afgebroken. Dat gebeurde gis-
teren tijdens de derde onderhande-
lingsronde. Vanaf volgende week
zullen enkele supermarktfilialen
een hele dag plat liggen. Ook andere
acties als werkonderbrekingen vol-
gen als de werkgevers niet reageren
op een ultimatum van de bond.

De bond eist 3 procent meer loon en
een extra loonsverhoging voor de
laagstbetaalden. O.ver dat laatste
willen de werkgevers niet praten,
evenals over prijscompensatie of
verlaging van de Vut. Ook over de
invoering van 13 roostervrije dageri
bestaan meningsverschillen.

De studenten
op liet Plein
van de Henielse
Vrede in
Peking moeten,
zo lang het
duurt, de
strenge blikken
van Mao
Zedong missen.
Het enorme
portret van de
in 1976
overleden
Cliinese leider
werd gisteren
met verfbeklad
en daarna
afgedekt met
een legergroen
doek. Het
incident deed
zich rond vier
uur 's middags
voor toen twee
mannenflessen
rode i êrf na_r
het portret
gooiden.
Voordat ze
kouden
wegrennen,
werden ze
opgepakt door
de studenten
die al ruim een
maand
bivakkeren op
het plein. Na
een kort
verhoor
droegen de
studenten de
mannen over
aan de politie
van Peking.
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strips en in gesprek

Koude oorlog
Het stond op een 'binnenpagina'
van hetLimburgs Dagblad. Maar
de reikwijdte van de door me-
neer Genscher gedane uitspraak
is heel sterk. Met die jarenlange
instelling tussen Oost en West is
er zon enorme militarisering
Ontstaan, dat onze planeet op het
spelstaat. Maar nog meer opmer-
kelijk is de leidraad vanuit West-
Duitsland. Wij hebben in deze
dagen van herdenken en bevrij-
ding zulke gruwelijke herinne-
ringen aan vijanden. Duitsland
geeft nu te kennen dat ze het ver-
leden onderkent. Dat verdient
dan ook vooral vanuit Nederland
de grootste ondersteuning. Onze
regering zit er dan ook flink
naast.
LANDGRAAF H. Witvoet

Iran
In deze krant spreekt uw commen-
tator terecht zijn grote afkeer uit
over de uitspraak van de voorzitter
van het Iraanse parlement, dat voor
iedere Palestijn die in de bezette ge-
bieden door toedoen van de Israëli-
sche strijdkrachten om het leven
komt, telkens vijf Amerikanen,
Britten of Fransen, gedood moeten
worden.

Ik herhaal: terecht.

Uw commentator spreekt, weer te-
recht, over een bewijs van gebrek
aan eerbied en respect voor men-
senlevens. Maar hebben wij of Ne-
derland, wel recht van spreken?
Hier immers heerst ontzettend ge-
brek aan respect en eerbied voor
mensenlevens. Nederland, waar
bèn je mee bezig? Welke schandelij-
ke reputatie ben je aan het opbou-
wen? Wil je op de hoogste trap van
opmenselijkheid, dat wil zeggen op
de allerlaagste trap van de bescha-
ving komen te staan? Daarom, laten
we, alvorens met onze vinger naar
anderen te wijzen, eerst zelf van die
echt duivelse wegen terugkeren. En
wat de euthanasie betreft: er is maar
één oplossing, en dat is: absoluut
verbod. En daaraan onvoorwaarde-
lijk vasthouden.

KLIMMEN pater Meels

Duivensport 3
Hierbij wil ik een reactie geven ophet stuk 'Duiven op gouden wieken'
van LD-duivensport-medewerker
FJons van Ophuizen. Na publicatie
biervan kreeg deze 'duiven-schrij-
ver' voor de zoveelste maal een
storm van kritiek over zich heen.
Dat Fons onder meer het schrijven
over de Vitesse verleerd zou zijn isklinkklare nonsens, gezien de weke-
lijkse uitslagen gepubliceerd in
deze krant. Hij heeft de korte drach-
ten dan ook altijd gegeven wat ze
toekomt. Heel veel inkt en papier.
Dat deze " duivensport-journalist
thans echter wat meer aandacht be-
steedt aan het zwaarste en meest tot
de verbeelding sprekende onder-
cfeel van deze sport, de zware fond,
i3de normaalste zaak van de wereld.
Steeds meer melkers korven hun
'lievelingen' op ver en zwaar in. Het
is de tendens in onze sport, waarFons terecht op inhaakt, en niet zijn

vermeende commerciële bijbedoe-
lingen. Deze duivensportman is met
een duif in zijn hart geboren, en wel
een fondduif
Dat Fons ons geregeld op de hoogte
houdt van de transfers, is niet meer
of minder dan een van zijn taken als
reporter. Hier moet trouwens een
stimulerende werking vanuit gaan
anders zijn de enorme aantallen dui-
ven op de Grand Nationals niet te
verklaren. Dat de leek zou schrik-
ken van de bedragen die voor fond-
duiven, en goede Vitessers, betaald
worden lijkt mij dan ook lariekoek.
Van Ophuizen durft trouwens, zoals
het de melkers toch bekend moet
zijn, kritiek te geven daar waar het
op zijn plaats is. "Hierbij denk ik aan de met veel
bombarie aangekondigde 'veiling
van de 20-ste eeuw' en Fons' reaktie
hierop. Een (waarschijnlijk) terecht
commentaar. Fons ga zo door!

WYLRE P. Blezer

in gesprek

Ommezwaai in Hongarije
Mijn reactie betreft het door
de redactie geschreven com-
mentaar van 12 mei over het
besluit van de Hongaarse ge-
ring om haar gedeelte van het
IJzeren Gordijn op te ruimen.
Terecht wijst het commentaar
er op, dat dit niet de eerste po-
ging is van de Hongaren om
het IJzeren Gordijn op te rui-
men. In 1956 is het, vlak voor
de opstand, al een keer wegge-
haald. Enkele weken later rol-
den de tanks van grote broer,
de Sovjetunie, de Hongaarse
grenzen over en trokken al
moordend op naar de hoofd-
stad Boedapest. De opstand
werd neergeslagen.

Uiterst ironisch beweert de redactie
nu dat deze tweede poging anno
1989 te danken is aan dezelfde grote
broer, maar nu onder leiding van
partijsecretaris Gorbatsjov. Hier wil
ik twee dingen tegenin brengen.

1. „Ook Hongarije is onmiskenbaar
in de sfeer van Gorbatsjovs pere-
strojka-offensief beland". Dit is
klinkklare onzin. De hervormingen
die nu op zon grote weerstand stui-
ten in de Sovjetunie zijn niet meer
dan een flauw aftreksel van de her-
vormingen die in Hongarije al in de
jaren '70 doorgevoerd zijn. Voor mij,
en met mij de overgrote meerder-
heid van de Hongaarse bevolking, is
het duidelijk dat de rol die Gorbats-
jov in de huidige Hongaarse hervor-
mingen speelt, een zeer geringe is,
namelijk dat hij bezig is onder het

mom van perestrojka, de Brezjne-
visten in eigen land uit de partij te
werken. Dit heeft tot gevolg dat
iedereen in en rond het Kremlin het
zo druk heeft met het redden van
zijn eigen hachje, dat ze geen tijd
hebben om op te letten of hun satel-
lietstaten niet een beetje te onafhan-
kelijk worden.

2. Ik vind dat deze gebeurtenis (net
zoals de perestrojka) juist wèl over-
schat wordt en wel om twee rede-
nen: A. een praktische reden met
betrekking tot het weghalen van het
IJzeren Gordijn, want de Hongaren
kunnen zonder visum naar Oosten-
rijk reizen en met eenjgeldig visum

naar derest van West-Kuropa. Maar
er bestaat nog een veel belangrijke-
re reden, namelijk wat heb je eraan
als een grensversperring wordt op-
geheven, of bijvoorbeeld een schrij-
ver nu wel een boek mag publice-
ren, als je geen geld hebt om naar
het buitenland te reizen en als je de
hele dag bezig bent met de eindjes
aan elkaar te knopen of met andere
woorden: wat heb je aan politieke
vrijheden in tijden van economi-
sche malaise! Maar omdat politieke
vrijheden en mogelijkheden zo ge-
woon voor ons zijn, zijn we gewoon
vergeten hoe het is om ze niet te
hebben. Daarom worden politieke
hervormingen in het Oosten door

In deze rubriek neemt de redactie brieven van lezers op. De re-
dactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. De brieven dienen

betrekking te hebben op publikaties in deze krant. Zi| dienen kort
en zakelijk te zi|n. Brieven die te long zijn worden ingekort of gere-
tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in deze rubriek wor-
den niet toegestaan.

ons overschat. De symbolische
waarde van het opruimen van het
IJzeren Gordijn zal ik echter nooit
ontkennen. Toch vind ik dat we wat
kalmer aan moeten doen met de
persoonsverheerlijking van Gor-
batsjov en 'zijn' hervormingen. Mar-
cel van Dam zei ooit: „lemand heeft
in het Oosten een licht ontstoken,
waarvan we dachten dat ze uitge-
doofd was". Inderdaad, maar we
waren zo aan de duisternis gewend
dat we nu volledig verblind zijn. La-
ten we hopen dat we snel ons ge-
zichtsvermogen terug krijgen!

GRATHEM Nandor Szabo

# Hongaarse grensbeambten bezig met het weghalen van het IJzeren Gordijn.

Pleidooi voor doodstraf
Onlangs schreef drs Schmidt,
ambtenaar aan het ministerie
van justitie in Balans, een
maandblad voor het gevangenis-
wezen, voor herinvoering van de
doodstraf. Drs Schmidt ziet de
doodstraf als een gerechtvaar-
digd en vooral noodzakelijk
strafmiddel. Daardoor kunnen
leven en vrijheid van burgers in
een rechtsstaat als de onze wor-
den beschermd. Hij vergelijkt
een misdadiger met een kwaad-
aardig gezwel, dat het evenwicht
in de maatschappij verstoort en
dat alleen door de doodstraf ver-
nietigd kan worden.

Minister Korthals Altes van Jus-
titie was hierover zeer geschokt
omdat een ambtenaar van zijn
ministerie pleitte voor herinvoe-
ring van de doodstraf, waar Kort-
hals Altes een fervent tegenstan-
der van is. Het is bekend dat
Korthals Altes de misdadigers
een warm hart toedraagt. Moor-
denaars lopen vrij rond, moorde-
naars mogen met weckend-ver-
lof naar huis, zoals onlangs in
Groningen waar in de Mesdag-
kliniek een moordenaar tot vier
maal toe met weckend-verlof
mocht en ook tot vier maal toe
een nieuw slachtoffer uit kon

zoeken. In diezelfde kliniek gin-
gen twee bewakers met een tot
negen jaarveroordeelde moorde-
naar in een restaurant een kop
koffie drinken waarbij die moor-
denaar kans zag om de benen te
nemen.

Was Korthals Altes niet de man
die in een paar uur tijd alles gere-
geld had om die twee massa-
moordenaarsvan Breda vrij te la-
ten. ledere dag worden in deze
rechtsstaat onschuldige mensen
vermoord en dat kan alleen in
een land gebeuren waar de dood-
straf niet bestaat.

Ons ligt nogvers in het geheugen
de moord op het meisje uit Geul-
hem, die tijdens haar werk in een
garage-bedrijf in Maastricht met
zestig messteken werd afge-
maakt, waarna de dader reeds
twee dagen later in een kliniek in
Utrecht werd afgeleverd. Verder
denk ik aan de moord op die
Venlose kapster die door twee
personen in haar woning werd
vermoord. De moord op die 74-
-jarige vrouw in een flat in Hoens-
broek die door twee drugsver-
slaafden werd vermoord. Óf de
moord in een club in Kerkrade
waar een 19-jarige uit Bleyerhei-

de een vrouw met een slagers-
mes onherkenbaar verminkte.
Moet daar nog een psychiater
aan te pas komen?

Amnesty International is een van
die organisaties die de misdaad
beschermt. Zij gaan overal akties
voeren voor afschaffing van de
doodstraf in die landen waar de
doodstraf nog bestaat. Laat ze
ook eens naar Iran gaan, dan
weet ik zeker dat ze geen retour-
vlucht meer nodig hebben.
Drugverslaafden, drugdealers en
misdadigers worden daar zonder
vorm van proces opgehangen.
Soms tot 300 per week. Daar
komt ook geen psychiater aan te
pas.
Op 6 september zijn er nieuwe
verkiezingen, brievenbussen vol
met reclamecampagnes. Hope-
lijk kan Ruud deze keer het kar-
wei niet meer afmaken. Laten de
heren in Den Haag zich eens be-
zig houden met bovengenoemd
schrijven van drs Schmidt over
herinvoering van de doodstraf.
Dan wordt de misdaad zeker met
80 procent terug gebracht en
heeft Korthals Altes nog te veel
plaats in zijn gevangenissen.
KERKRADE H. Schlangen

Duivensport 2
Hierbij een reactie op een inge-
zonden brief van de duivenmel-
ker Frans Rutten uit Brunssum,
veertien dagen geleden naar aan-
leiding van het door mij geschre-
ven artikel: 'Duiven op gouden
wieken. Het is nota bene de der-
de keer dat Rutten reageert op
een door mij geschreven verhaal
in het LD. Volgens mij gaat het
hier niet om de inhoud van het
betreffende verhaal maar om de
schrijver een loer te draaien. Met
leugens probeert Rutten de aan-
dacht van het grote publiek te
trekken. Hij begint zijn verhaal
met te zeggen dat de kop: 'Dui-
ven op gouden wieken' hem al
pijn deed. Ik vind het een prach-
tige kop, helaas niet van mij,
maar van de eindredacteur van
Vrijuit.

Rutten laat blijken dat ik de lief-
hebbers van de Vitesse tekort
heb gedaan en zegt dat de meer-
derheid deze afstanden speelt.
Onzin meneer Rutten. De meer-
derheid speelt boven de 200 kilo-
meter. Dat het achter de 200 kilo-
meter bittere ernst wordt met de
duivenliefhebbers is iedereen
zich van bewust. Dan gaan de
meeste hokken op weduwschap
vliegen en komen de vluchten
van de waarheid. Maar we zijn
dan nog lang niet aan de fond-
vluchten toe. Rutten overdrijft
dan ook als hij schrijft dat het
verhaal alleen maar over fond
ging.

Hij schrijftverder: „Ik lees liever
iets over liethebbers die goed
presteren met duiven dieze voor
een paar tientjes hebben aange-
schaft". Rutten moet leren lezen

want over deze liefhebbers dieE
met duiven van enkele tientj^ (
kampioen zijn geworden gaa' j
bijna het hele verhaal. Daar staatK
in dat de gebroeders Frenken ui' ;
Weert, de Europa Cup wonne"
met duiven voor weinig geld aan- l:
gekocht. Dat Jacob Wolter _\\
Haelen met duiven dienog gee" u
paar tientjes gekost hebben ver-
leden jaar zelfs marathonkarn-;
pioen van Nederland werd. E" ;
dat kraanmachinist Wim va" j
Leeuwen uit Hedel met duiven-B
voor weinig geld aangeschaft-1
'internationaal Barcelona' won s
En juist deze Hedelnaar verdien-1
de daardoor bijna een half mi
joen. Dat is toch een goederectó'
me voor de duivensport omda'
hiermee bewezen werd dat cc"
melker met een kleine beurs ook
een hele grote in deduivenspo^
kan worden. En dat zal de leek '
zoals Rutten schrijft - besli 5'
aanspreken. Dan schrijft Rutten
verder: „Of speelt de commercie
weer mee? Daar kan hij het beste
zelf over mee praten. Rutten le-
vert zijn bijdrage voor een coflij
mercieel Nederlands duivenbla''
en is pr-man van de CC-Zuid. E"
dat doet hij beslist niet voor nikS
De CC-Zuid zal overigens ook
niet gelukkig zijn met het inge-
zonden stuk van hun pr-ma^
Want van een man met zon func-
tie wordt wat anders verlangt-
Rutten kan daarom veel bete'
wat uitgebreider schrijven ove'l
zijn CC-Zuid dan lange ingezoO'l
den stukken die kop noch staan I
hebben.

LANDGRAAF
Fons van Ophuize»

Politieke peanuts
Liberaal Tweede Kamerlid Jos van
Rey vertelt twee JOVD -Drie- mas-
terredacteurs in een openhartige en
eerlijke loslippige bui dat wat hem
betreft Kamerleden best naar de
hoeren mogen, dat men publieke
dames maar het kamergebouw in
moet halen in hetkader van de aids-
voorlichting en dat hij af en toe in
zijn BMW uit de 7-serie 160 kilome-
ter per uur rijdt (op verzoek van de
'ongelovige' Bolkestein). Onder het
motto: „de VVD straft onmiddellijk
en onverbiddelijk" wordt Jos van
Rey vervolgens in een aantal VVD-
afdelingen op een lage plaats van de
Tweede Kamerlijst geplaatst of vol-
ledigvan die lijst geschrapt. Terecht
misschien? Nee, natuurlijk niet,
want Van Rey is een uiterst capabel
Kamerlid, die zich oprecht inzet
voor de uitdraging en invulling van
het liberale gedachtengoed en kie-
zers niet alleen ziet als sternvee,

maar zich sterk maakt voor hunF]
langen. De uitlatingen van Van H
en de commotie daaromtrent *Jnaar mijn mening alleente betiten
als politieke peanuts.
Roermond S. van derLX
Voorzitter JOVD District LimbU"]i : i

Oplossing
van

gisteren -p-d U|
-uni e k - r
-rakel en
d i a - n i s - '-t rede-o
-edder-df
-ie- r e d e
anna-nof;

recept
Spinaziccroûlons
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g spinazie, 150 g margarine of
boter, 75 geraspte oude kaas, zout
en peper, 1 casinobrood. -Was de spinazie zorgvuldig en ver-
wijder lelijke blaadjes en eventuele
ongrechtigheden. Was, indien nodig
nog een keer en laat de spinazie
!goed uitlekken. Kook de groente
met aanhangend water 5 minuten
op een matig vuur. Schep deze af en

toe om. Laat ze weer uitlekken.
Snijd de spinazie in grove stukken
en smoor deze in 5 minuten op ma-
tigvuur in 50 g boter ofmargarine in
een gesloten pan gaar en droog.
Meng er 50 g geraspte oude kaas
door en breng de groente op smaak
met zout en peper.
Snijd van het casinobrood sneden
Van 5 cm dik, verwijder korsten en
hol ze uit tot 1 cm van de rand en bo-
dem zodat een bakje ontstaat. Bak
deze in 75 g boter of margarine op

matig vuur goudbruin en knappe-
rig. Bedruip binnenkant regelmatig
met bakvet. Laat op keukenpapier
iets uitlekken en zet op bakplaat.
Vul bakjes met spinazie. Bestrooi ze
met 25 geraspte kaas en verdeel er
25 g boter in klontjes over. Laat deze
croütons in een voorverwarmde
oven van 250°C. - stand 6 - goud-
bruin kleuren (gratineren).
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Groenen tegen
Groen Links'

&»rüi?RDAM - °e Groenen, een
aan -j die zelfstandig zal meedoen
Kies amerverkiezingen, heeft de
naa â?d gisteren gevraagd de
on^0n^ Groen Links' te blokkeren.
t\e er deze noemer zullen de klei-CpjBr°gressieve partijen PPR, PSP,en EVP samenwerken.
De Cr
Warrj °enen wiUen straks niet ver-
lijd r^rden met de groen-linkse
lt0m

De groepering, die is voortge-
gaat

en uit diverse milieupartijtjes,
'1 i/r° na l̂ankelijk de verkiezingen
lieu °lgens haar overstijgt het mi-
ste[fr°bleem de traditionele tegen-
e,. 'ng in de politiek tussen linksnrechts.
De odigd

r°enen zijn al vertegenwoor-
h'n Provinciale staten vanRe^rd-Holland en de Amsterdamsesemeenteraad.

Gouden Palm
voor 'Sex, lies

videotapes'
hANNES- De Gouden Palm, de
°|s te prijs van het jaarlijkse

t 0 ntestival in Cannes, is gisteren
filtrfe>Wezen aan e Amerikaanse
fjp" Sex, lies and videotapes',
gin PriJzen voor de beste acteurs
te

gen naar de Amerikaanse ac-
s «rs Meryl Streep en JamesPaders.
'S
2g .*' Hes and videotapes' van de
bJ^ge regisseur Steven Soder-2e,£b gaat over een man die be-

i s van seksue]e bekentenis-
kre Van vrouwen- Jarnes SpaderseS de onderscheiding als bes-meur voor zijn rol in die film.

Voo Streep ontving de prijs
roi rde beste actrice voor haar
i„ * de Australische film 'A cry
Sc u . dark' van regisseur Fred
v,.q P'si- Zij speelt daarin een
.Uw die verdacht wordt van'°ord op haar kind.

Plannen
Dees heeft al goedkeuring verleend
aan plannen voor de bouw en uit-
breidingvan inrichtingen met in to-
taal 1.800 plaatsen. Verder is tot en
met 1990 financiële ruimte gescha-
pen voor een uitbreiding met 700

plaatsen. Het advies van het CvZ
komt dus neer op een extra uitbrei-
ding met 1.000 plaatsen.
Het college noemt het verder wen-
selijk voorlopig alle tijdelijk erken-
de plaatsen bij zwakzinnigeninrich-
tingen te handhaven. Ook adviseert
het college plaatsen waarvan al is
besloten dat ze moeten verdwijnen
vooralsnog te handhaven, tenzij het
plaatsen betreft die in bouwkundig-
functioneel opzicht slecht zijn. Ten-
slotte zou niet teveel haast gemaakt
moeten worden met herspreiding
van de bestaande capaciteit.

Staatssecretaris wil groei halt toeroepen

Alternatief voor
speciaal onderwijs

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Gin-
jaar-Maas van Onderwijs wil dat
scholen voortaan zelf een halt toe-
roepen aan de explosieve groei van
het speciaal onderwijs. Als zij daar-
in slagen, wordt de personeelsstop
in het onderwijs voor kinderen met
een handicap overbodig. Dat blijkt
uit een brief die de bewindsvrouw
naar de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd.

Ginjaar wil schoolbesturen die in
één regio samenwerken en die een

maximum willen stellen aan het
aantal leerlingen dat naar het spe-
ciaal onderwijs moet, financieel be-
lonen. Met dat extra geld kunnen
basisscholenkinderen met een han-
dicap langer in het gewone onder-
wijs vasthouden.

Besturen van basis- en speciale
scholen die zich niet willen vastleg-
gen op een deelnamecijfer aan het
speciaal onderwijs, worden daaren-
tegen financieel gestraft.
Van opheffing van de personeels-
stop kan volgens Ginjaar voorlopig
geen sprake zijn. In haar brief
schrijft de staatssecretaris dat het
intrekken van de personeelsstop tot
overschrijdingen op de onderwijs-
begroting leiden.
Ginjaar-Maas ontkent dat de Raad
van State onlangs bepaalde dat de
personeelsstop in strijd met de wet
is. Volgens haar is het vonnis in de
media verkeerd uitgelegd.

Advies
De Ziekenfondsraad bespreekt
morgen een ontwerp-advies dat ook
pleit voor uitbreiding van het aantal
plaatsen in de zwakzinnigenzorg
om de lange wachtlijsten weg te
werken.
De voorzitter van de sectie zwakzin-
nigenzorg van de Nationale Zieken-
huisraad, drs A. Krol, heeft gisteren
de mogelijkheid geopperd van een
proefproces om de overheid te
dwingen te zorgen voor voldoende
plaatsen in de zwakzinnigenzorg.

Plan Warschaupact
Voor conventionele
bewapening Europa

hej U; ~ e zeven lidstaten van
bj; ,Warschaupact hebben gisteren
venr onderhandelingen over con-
(C{fp.onele strijdkrachten in Europa
ove ! nieuwe voorstellen gedaan
veJj.beperking van het aantal con-

troePen en wapens in

Een
stat zei dat de Oostblok-
Vq0

z°wel een plafond hebben
p>en Besteld voor de troepen en wa-
Pact

s die de landen van Warschau-
gr 'en NAVO buiten hun eigen
."^dgebied in Europa mogen sta-

tioneren, alsook een voor het aantal
manschappen en hun uitrusting die
zij totaal mogen hebben.
Volgens de nieuwe voorstellen zou-'
den de nationale strijdkrachten van
de betreffende landen maximaal
nog slechts 35% tot 40% mogen be-
dragen van het totale aantal conven-
tionele troepen en wapens die de
beide bondgenootschappen in
Europa hebben gestationeerd, aldus
de zegsman. Dat percentage komt
aardig in de buurt van de boven-
grens van 30% die de Navo al in
maart voorstelde, voegde een ander
toe.
Ook het door de Oostbloklanden
voorgestelde plafond voor het aan-
tal troepen en wapens die een land
buiten zijn grondgebied mag heb-
ben stemt nagenoeg overeen met de
cijfers van de NAVO. Volgens het
Warschaupact zou geen enkel land
nog meer dan 4.500 tanks, 4.000
stukken artilleriegeschut en 7.500
gevechtsvoertuigen mogen hebben
buiten de eigen grenzen terwijl die
aantallen voor de NAVO liggen op
3.200 tanks, 1.700 stuks artilleriege-
schut en 6.000 gevechtsvoertuigen.
Verder heeft het Warschaupact
voorgesteld het aantal manschap-
pen op buitenlands grondgebied te-
rug te brengen tot maximaal 350.000
en de aantallen vliegtuigen en heli-
kopters tot respectievelijk 350 en
600. Maar in de eerdere NAVO-voor-
stellen wordt hierover niet gespro-
ken.

binnen/buitenland

Nog te weinig
bouwen in leger

■ j HAAG - Staatssecretaris Van
i "Relingen (Defensie) is er niet in
1aar -fd om zi->n doelstelling dat diti vijfprocent van het leger moet1J^an uit vrouwen, te halen. Het
i "«1 vrouwen in het leger is 4,8
)ii ri

t: C,rca 2400 mensen- Alleen; J ac marine(5,5 procent) en de ma-
itßiiaussee (6,3 procent) is de doel-'eiling wel gehaald.

y signaleert een aan-
)n. nelPunten bij de diverse leger-

Qerdelen voor het in dienst ne-
ütie Van meer vrouwen. Bij de ma-
sch Worc*en vrouwen aan boord van
coii

epe" z°wel door de mannelijke
"lo^f-^ïf a^s door hun familie maar
aPart geaccepteerd. Voorts is een
aank accommodatievoor vrouwenn boord een probleem.
n'ei'id^. landmacht zijn de fysieke
gestn.^e aan het personeel worden
voo k' e* belangrijkste knelpunt
*en tv* aanstellen van meer vrou-
Prohi de luchtmacht worden de
rttig veroorzaakt door het ge-
-I^3? aantal vrouwen op de arbeids-
dag met een technische oplei-
Sp.°' maar onder vrouwen is ook
keil Van een zeer Seringe belang-
bij rilnS voor operationele functies
ka u Uchtmacht.Bij de helekrijgs-
Wsat Vormt het beeld van de orga-
tra L.le,als mannenclub nog een ex-
Vm "bel bij het aantrekken vanUUvven, aldus Van Houwelingen.

Bijna 600 Nederlanders
in buitenlandse cellen

DEN HAAG - Bijna 600 Neder-
landers (592) verblijven in gevan-
genissen in het buitenland. Het
kunnen er zelfs meer zijn. Dit cij-
fer bevat alle Nederlanders van
wie hun verblijf bij het ministe-
rie van buitenlandse zaken be-
kend is. Verreweg de meesten
(460) zitten vast wegens een
drugsdelict. In 1980 zaten nog
280 Nederlanders in een buiten-
landse cel, van wie 156 voor een
drugsovertreding.
Het ministerie maakte dit cijfer
dinsdag bekend bij de presenta-
tie van de tegenwoordig jaarlijks
verschijnende brochure „Wijs op

reis". Daarin staan veel tips om
te voorkomen dat de reis over de
grenzen die jaarlijks door 8 mil-
joen landgenoten wordt ge-
maakt, zonder teleurstellingen
verloopt. De brochure is in een
oplagevan ruim 900.000 verkrijg-

baar bij bibliotheken, postkanto-
ren, banken en reisbureaus.
In Frankrijk (met 118) en de
Bondsrepubliek Duitsland (met
117) zitten de meeste Nederlan-
ders in buitenlandse gevangenis-
sen. Verder zijn de gevangenis-

sen in Groot-Brittannië (82) en
Spanje (66) „gewild" onder Ne-
derlanders. Van de 383 gevangen
Nederlanders in deze vier landen
zitten er 324 vast wegens handel
of bezit van verdovende midde-
len.

Het komt maar zo nu en dan voor
dat Nederlanders in het gevang
komen voor een overtreding die
in ons land niet zou worden be-
straft. Dat kan bijvoorbeeld zijn
voor naaktzwemmen of bijvoor-
beeld belediging van een ambte-
naar in functie, die hier niet als
beledigend zou zijn beoordeeld.
Er bestaat geen officiële ver-
plichting om aan het land van
herkomst door te geven dat een
Nederlander is vastgezet. De ge-
detineerden moeten er zelf voor
zorgen dat hun thuisland van
hun gevangenneming op de
hoogte raakt.

Onevenwichtige spreiding van instellingen gehekeld

College: meer plaatsen
zwakzinnigenzorg nodig

UTRECHT - Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen heeft
staatssecretaris Dees van volksgezondheid gisteren geadvi-
seerd het aantal plaatsen in zwakzinnigeninrichtingen met
3.500 uit te breiden. Er zijn ongeveer 2.500 plaatsen nodig om
de bestaande wachtlijsten weg te werken en nog eens 1.000 om
tot 1993 nieuwe wachtlijsten te voorkomen.

Het plaatsgebrek is volgens het col-
lege een gevolg van de toegenomen
levensduur en levensverwachting
van geestelijk gehandicapten. Daar-
door komen in de inrichtingen op
korte en middellange termijn niet
genoeg plaatsen vrij om nieuwe be-
woners te kunnen opnemen.
Het college noemt de onevenwich-
tige spreiding 'van de instellingen
over het land een extra complicatie.
Regio's met minderplaatsen dan 1,3
per 1.000 inwoners mogen de capa-
citeit van de inrichtingen alleen uit-
breiden als regio's die boven de 1,3
promille-norm zitten minstens
evenveel plaatsen inleveren. Het
CvZ zegt dat deze regel een cruciale
rol speelt bij het huidige plaatsente-
kort, omdat het moeilijk blijkt om
aan deze 'compensatievoorwaarde'
te voldoen.

Aanzienlijk
Van Dijk erkende dat de salarisach-
terstand voor ambtenaren ten op-
zichte van het bedrijfsleven nog
aanzienlijk is. Het volledig inlopen
van die achterstand noemde hij
deels niet nodig (ook in het bedrijfs-
leven is er een spreiding van salaris-
sen) en deels niet mogelijk (vanwe-
ge de kosten).
De minister bestreed de stelling met
zijn voorstel te zijn afgeweken van
het kabinetsbeleid tot nu toe. Hij
verwees daarvoor naar het regeer-
akkoord van 1986, waarin staat dat
ondermeer door een gediffentieerde
beloning getracht moet worden ach-
terstand in beloning van ambtena-
ren weg te nemen.

Staat voor de
rechter wegens
Tamil-beleid

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - VluchtelingWerk Ne-
derland zal de Nederlandse staat op
zeer korte termijn voor de rechter
dagen over het uitzettingsbeleid
van Tamils. Als enige Westeuropees
land stuurt Nederland Tamils nog
steeds terug naar Sri Lanka. Daar is
momenteel een burgeroorlog gaan-
de. VluchtelingWerk eist dat staats-
secretaris Korte-van Hemel (Justi-
tie) eerst een onpartijdige commis-
sie laat onderzoeken hoe het met de
veiligheid van teruggekeerde Ta-
mils in Sri Lanka is gesteld.

In april heeft Vluchtelingenwerk
een verzoek om een dergelijke on-
derzoekscommissie gedaan aan de
staatssecretaris. Zij heeft tot nu toe
niet gereageerd. De belangenorga-
nisatieroept daarom de hulp van de
rechter in.

Zij ontvangt regelmatig berichten
over gijzelingen, arrestaties en mar-
telingen van teruggekeerde Tamils.
Een Engelse rechter heeft onlangs
op basis van een onafhankelijke
rapportage, gevorderd datreeds uit-
gezette Tamils worden terugge-
haald.

In Sri Lanka zitten de Tamils inge-
klemd tussen het Sri Lankees leger,
een leninistisch-marxistische groe-
pering van Sengalezen en een India-
se vredesmacht. Die laatste slaagt er
echter niet in de vrede te herstellen.

Inhaaloperatie salarissen
overheid kost miljarden
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het ongedaan maken
van de achterstand in salariëring
van hogere ambtenaren ten opzich-
te van het bedrijfsleven kost de
staat zeven miljard gulden. Een va-
riant waarbij de achterstand voor
het kader tot de helft wordt geredu-

ceerd, kost 2,8 miljard gulden. Mi-
nister Van Dijk (binnenlandse za-
ken) heeft dit gisteren in de Kamer
gezegd. Hij erkende vorige week de
ambtenarenbonden 2,8 miljard te
hebben geboden in een poging te
komen tot meerjarige, blijvende af-
spraken over het inlopen van de sa-
larisachterstand voor ambtenaren.

Volgens Van Dijk is er de afgelopen
driejaar 400 miljoen gulden besteed
aan het niet verder laten stijgenvan
de salarisachterstand voor hogere
ambtenaren ten opzichte van verge-
lijkbare functies in het bedrijfsle-
ven. Maar dat is te weinig voor een
échte oplossing.
Van Dijk deed zijn uitlatingen in
een door het D66-kamerlid Nypels
uitgelokt debat.Reden hiervoor wa-
ren berichten als zou de minister
verleden week aan de ambtenaren-
bonden 2,8 miljard gulden hebben
geboden voor salarisverhogingen.
De bewindsman gaf toe een derge-
lijk voorstel te hebben gedaan. Het

geld zou over vijf tot tien jaar uitge-
geven moeten worden binnen de
beschikbare ruimte van de over-
heidsfinanciën. Het is aan een vol-
gend kabinet om definitief knopen
door te hakken, zo meende hij.

punt uit
Cocaïnehandel

Een speciaal politieteam heeft
in Zwolle, Deventer en Den
Haag zestien aanhoudingen
verricht in verband met de han-
del in cocaïne. De verdachten
variëren in leeftijd van 17 tot 44
jaar.lneen Haags pand heeft de
politie ook vuurwapens in be-
slag genomen.

Aangeklaagd
De vroegere kapitein van de su-
pertanker Exxon Valdez die
een olieramp voor de kust van
Alaska veroorzaakte is op drie
strafrechtelijke gronden aange-
klaagd. Joseph Hazelwood
voerde het gezag over de Ex-
xon Valdez toen deze op 24
maart voor de kust van Alaska
strandde en de grootste olie-
ramp in de Amerikaanse ge-
schiedenis. Op het moment van
de catastrofe, waarbij 41 mil-
joen liter ruwe olie in zee
stroomde, was Hazelwood
dronken. De ex-kapitein hangt
een strafvan 15 jaar gevangenis
en een boete van 300.000 gul-
den boven het hoofd.

Cholera
Een cholera-epidemie heeft de
Angolese hoofdstad Luanda
getroffen en Angola heeft de
Wereldgezondheidsorganistie
WHO gevraagd te helpen de
epidemie te bestrijden, zo heeft
de Angolese onderminister van
Buitenlandse Zaken, Venancio
de Moura, gisteren verklaard.
Volgens welingelichte bronnen
komen er dagelijks tussen de
150 en 200 zieken bij. Officiële
cijfers over het aantal slachtof-
fers zijn niet gegeven.

Hongerstaking
Een groeiend aantal mensen uit
het dorp Mosevac in Bosnië
gaat in hongerstaking voor het
Joegoslavisch parlement in
Belgrado. Dit uit protest tegen
wanbeheer en corruptie door
de autoriteiten in het gebied
waarin het dorp ligt. De actie
begon zaterdag met 50 mensen,
maar gisteren was hun aantal al
opgelopen tot 108.

Malia
De Franse politie heeft in de
nacht van maandag op dinsdag
nabij Lyon drie leiders van de
Camorra, de Napolitaanse ma-
fia gearresteerd. De arrestaties
werden verricht tijdens een
grootscheepse zoekactie in drie
villa's in Millery, een dorp 15 ki-
lometer ten zuiden van Lyon,
zo heeft de politie meegedeeld.

Palestijnen
De joodse burgemeester van de
100.000 inwoners tellende
plaats Petach Tikwa ten oosten
van Tel Aviv wil Palestijnse ar-
beiders dieuit de bezette gebie-*den komen om te werken ver-
bannen uit het stadsbeeld. Gio- ,
ra Lee, lid van de nationalis-
tisch-conservatieve partij van
premier Yitzhak Shamir. stelt
voor alle Palestijnen elke och-
tend op een bepaald busstation ,
ter verzamelen en hen van daar-
uit direct naar hun werk te -brengen, 's Avonds worden zij
zonder omwegen naar hun bus-
sen gebracht.

Koerden
Een groep van ongeveer vijf-
tien Koerden heeft gistermid-
dag enige tijd het Duitse consu-
laat in Amsterdam bezet uit'
protest tegen de arrestatie van
een groep Koerdische activis-
ten 16 mei in de Duitse Bonds-
republiek. Na een gesprek met
de consul verlieten deKoerden
het pand. Zij kregen de toezeg-
ging dat pamfletten over de ar-'
restanten in Duitsland naar de
ambassade in Den Haag zou-
den worden gestuurd. De Koer-
den zitten in de Bondsrepu- "bliek nog steeds vast.

Henk Knol
PvdA-Kamerlid Henk Knol (58)
uit Assen keert na de komende
verkiezingen niet terug in de~
Tweede Kamer. Hij stelt zich
niet opnieuw kandidaat omdat.
hij zich blijkens een medede--
ling van het gewest Drenthe -van de PvdA. 'niet langer in
staat acht de zware belasting!
van deze functie te dragen.*■"■Knol heeft zich de afgelopen
zittingsperioden geprofileerd
als een kleurrijk politicus;
wiens principes hem herhaal-
delijk in het nieuws brachten.
Vooral zijn uitgesproken me-
ning over de machtsverhoudin-
gen in Suriname baarden veel
opzien; ze kostten het Drentse
Kamerlid zelfs zijn fractie-
woordvoerderschap over Suri-
naamse aangelegenheden.

Haring
Minister Braks (Visserij) moet
in EG-verband Denemarken op
de vingers tikken voor te gulzi-
ge haringvangst op de Noorzee.-
De Denen zouden vorig jaar
400.000 ton haring teveel heb-
ben opgevist, waardoor de an-
dere EG-landen het volgend,
jaar met 100.000 ton minder:
minder moeten doen. Dat is on-
aanvaardbaar, zegt het CDA-
Kamerlid Eversdijk in schrifte-
lijke vragen aan Braks.

Restaurant - kasteel
hoensbroek

e,'juni-juli iedere zaterdag en
zondag va. 19.00 uur

Dineren met muzikale opluistering van"ve-muziek op ons overdekte verwarmd
tuinterras temidden van de

kasteelgrachten.
y Speciale aantrekkelijke menu'sw reservering:

dhr. Moonen

Woensdag 24 mei 1989 "3

Aan de vooravond van defeestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de Bonds-
republiek is de Westduitse president Richard von Weizsacker gisteren in de Bondsdag
met grote meerderheid herkozen voor een tweede ambtstermijn van vijfjaar. De 69-
-jarige president kreeg de steun van alle grote partijen, inbegrepen de sociaal-demo-
cratische SDP die in de oppositie is. Nazijn herverkiezing werd Von Weizsacker door
kinderen in de bloemetjes gezet.
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T-shirt met short Exotische print- Canda noppen- T-shirt. M#% Ecco vest-T-shirt. Clock House fotoprint IQ- Yessica T-shirt. DO" Wetlook bikini. 'tA*-
set. Wit met neon. japon. Polyester/katoen. S-M-L A^« Katoen/polyester. M-L AËêW* T-shirt. Katoen. Eén maat. 1^» Polyester/katoen. S-M-L A#l Zwart met neon. 38-44 A_%W*
Polyester/katoen. Viscose/katoen. 38-46fA« Bermuda met ceintuur. a Ecco rok. Tricot van 9£H Clock House wielrenbroek.|AH Yessicarok. Tricot DQ—2-Delig: S-L##« 9<T9 Katoenen poplin. 38-46AmW% katoen/polyester. M-L 99% Stretch katoen.Lycra. M-L 1^» van polyester/katoen. S-M-L AWmW% ÉÈÉI

Canda polo- blouson. <%QH jinglers shirt. DO" Ange,° L'trico shirt. )Aa Avanti T-shirt. r m Paisley T-shirt. )JPB Rodeo zwemshort. tJt m Avanti singlet. IQ,
Pqlyester/katoen. 91r9 Katoen. _tm¥+ Katoen/linnen. 9wm Katoen. fcJl Katoen. JJI Polyester/katoen. Ivt Katoen. WW*
Pantalon met riem. fQ. 5-Pockets jeans, fft. Angelo Litrico broek *VAB Avanti jeans. Stone |tA, Angelo Litrico ___E m Avanti bermuda. IQ-Katoen. JT» Katoenen twill. 9<F% metriem. Linnen/katoen. ËW% washed blue denim. W^i» bermuda. Katoen. HH9* Katoen. ___*__ 1^»

Polo printshirt. M^ m IÊÊ_ T-shirt metrok set. Bloes met broek set. Tricot poloshirt QH Felgekleurd Kleurrijk boxershort. Club 15 print-T-shirt. IQ*<.atoen. 116-13414.- 86-110 MA_m9 Fruitig bedrukte katoenen Gebloemd katoen. Polyester/katoen. 140-182 sr» streepbadpak. Katoen, met binnenbroek. Katoen. 152-182 I^*
Safari-look bermuda. f tricot. 116-134 25.- 164-17657.- 140-182 25.- 140-176 25.- Club 15 vest met
Catoen. 116-13414— IDa fÉf 2-Delig: DDw 2-Delig: 4A. Streepbermuda. _\___ m DD« DD« broek set. Bedrukt yfiO"L- 86-110 IA» jJI 86-110 MmMm: 140-158*W^» Denim-look katoen. 140-158 I9« 104-128AA* 104-128 Ai* katoen. 2-Delig: 152-182"# f̂



Bonn antwoordt
op VS-voorstel
rakettenkwestie
toft^INGTON - West-Duitsland«t de Verenigde Staten antwoord
)r Uurd op het Amerikaanse com-

\w^Jfvoorstel in de onenigheid
Karirf raketten voor de korte af"
fcp k Het Witte Huis maakte maan-rj| bekend dat president Bush en
t, °nale veiligheidsadviseurr °Wcroft zich over het WestduitsepntWoord buigen.

t£ "S hadden de Westduitse minis-Jja Van Defensie Stoltenberg vrij-
ïen Cn weten dat onderhandelin-
rnin de Sovjetunie over de eli-
|C natie van de korte-afstandsraket-
& niet langer uitgesloten worden,
Zo T. dat daarmee pas begonnen

Unnen WOl"den als er een ak-
W .IJ ls waarmee het overwicht van
tya

Warschaupact in conventionele
Van vs Verdwijnt. De voorlichter
diuk Witte Huis, Roman Popa-
duit W'lde niet kwiJl hoe het West"se antwoord op het Amerikaan-voorstel er uit ziet.

Noorse treiler
'vangt' Franse
onderzeeër

het7. ~ en Noorse treiler heeft bij
Shpti SSen ten noordwesten van de
der e''anden een Franse on-

van 1.500 ton in zijn net ge-
ij0 en > zo is gisteren meegedeeld
lic/ een woordvoerder van het mi-";ene van Defensie in Oslo.

w °nderzeeër kwam snel naar bo-
gei en de lijnen van het net werden

aPt'" aldus de woordvoerder."
ófj, "franse kapitein bood zijn ver-
SpL^nuldigingen aan en nam alle
sch op zich," zo verklaarde de
en 'PPer van de treiler. In de Britse
'eerri jorse media wordt gespecu-
Jar treilers die in de afgelopen
<je Jl Verdwenen in de lerse Zee en
*ijn ordzee in de diepte kunnen

getrokken door onderzeeërs.

AbvaKabo eist
functiewaardering

inbejaardenzorg
giste HaaG -De AbvaKabo heeft

etl k'J e tweede ronde van het
êeëi °Ver^eS voor de bejaardenzorg

' ''6tyS* a* er een systeem van func-
ne ,aardering komt voor het perso-

"■ \ya ' P termijn zou deze functie-
h 0 bering leiden tot een loonsver-
(je°lng met 8 tot 10 procent voor een
Kak Van et Personeel, aldus Abva-
L 0 °"°nderhandelaar Pim van

sa jg ovaKabo streeft naar eenzelfde
20 lsopbouw voor bejaardenver-
Ik jijden als voor verpleegkundi-
tog'.^e functiewaardering moet er-
bej eden dat het personeel in de
$c j!aardenzorg in een hogere loon-
Vo i aal terecht komt. Dit betekent
Sm an Loon een loonsverho-
s°tn Van max'maal 500 gulden voor
Vjp^'ge groepen. Van Loon ver-
'itip dat een lange onderhande-
u pperiode nodigzal zijn om de eis:Reiken.

'Martelaren'
De Hongaarse minister van Buiten-
landse Zaken Gyula Hom noemde
maandag de in 1958 geëxecuteerde
leiders van de Hongaarse opstand
'martelaren. Hom typeerde de Hon-
gaarse opstand van 1956 'een in de
socialistische wereld uniek experi-
ment om het stalinistische model af
te werpen.
Het was voor het eerst dat een Hon-

gaarse regerings- en partijfunctio-
naris (Hom is ook lid van het Cen-
traal Comité van de Communisti-
sche Partij) zich op deze manier uit-
laat over de communistische leiders
van de opstand in 1956. Hom, die
sprak op een bijeenkomst van de
hervormingsfractie in de partijafde-
ling van de plaats Eger, zei ook dat
de toenmalige premier Nagy en vier
van zijn naaste medewerkers in
1958 het slachtoffer zijn geworden
van een 'politiek showproces'.

Verklaring
In het partijdagblad Nepszabadsag
(Volksvrijheid) stond maandag de
tekst van een interview dat de Ita-
liaansetelevisie eerder had gemaakt
met de voorzitter van het Hongaarse
parlement Mathias Szuros. Ook
Szuros bepleitte rehabilitatie van
Nagy en de zijnen en voegde daar-
aan toe dat de partij voor de 16de
juni, de dag waarop het vijftal in
1958 werd opgehangen, met een of-
ficiële verklaring moet komen.
Volgens Szuros moeten de leiders
van de opstand, die op 4 november
1956 door een Russische invasie
werd neergeslagen, een 'correcte
plaats in de Hongaarse geschied-
schrijving' krijgen. Tot februari dit
jaar golden de rebellerende commu-
nisten van destijds als 'contra-revo-
lutionairen' en 'agenten van het im-
perialisme' en de opstand zelf als
'contra-revolutie.
Een door de partij ingesteld comité
kwam echter na een 'historisch on-
derzoek' tot de conclusie dat er in
1956 sprake was van een 'volksop-
stand. Datzelfde comité onderzoekt
nu de gang van zaken tijdens het
proces tegen Nagy en zijn medewer-
kers. Dat proces vond plaats onder
verantwoordelijkheid van oud-par-
tijleider Kadar, die enkele weken
geleden (officieel wegens zijn ge-
zondheidstoestand) alle partijfunc-
ties zijn ontnomen.

Discussies
Volgende week maandag vergadert
het Centraal Comité en algemeen
wordt verwacht dat het tijdens die
bijeenkomst tot heftige discussies
zal komen. Partijleider Grosz heeft
zich in het verleden tegen eerherstel
uitgesproken, de conservatieve
stroming in departij was in februari
al woedend over de politieke omme-
zwaai die toen werd gemaakt. Pre-
mier Nemeth, die tot de hervormers
wordt gerekend, heeft al laten blij-
ken bevreesd te zijn voor ordever-
storingen op de zestiende juni.

Organisatie Strategisch Arbeidsmarktonderzoek:

Steeds minder kans op
baan voor werklozen'

zen^ HAAG -De kans dat werklo-
klei eer> baan vinden wordt alsmaar
Pro ner' *n °ktober vorig jaar had 19
eer,jent van de mensen die een jaar
gev ra' werkloos waren een baan

vonden. In oktober 1987 en 1986
Sck at nog 27 procent. Van de
b 'Oolverlaters had 76 procent een
pro n- Een jaar daarvoor was dat 86
Vergat. Dit staat in een gisteren
njs onenen onderzoek van de Orga-
fnaru Voor Strategisch Arbeids-""Ktonderzoek.
\vèrwiat onderzoek blijkt ook datklozen die niet bij een arbeids-

bureau ingeschreven zijn sneller
aan werk komen dan werklozen die
daar wel in de kaartenbakken zit-
ten.

Mobiliteit
De mobiliteitvan werkenden neemt
daarentegen toe. Vorig jaar is 15
procent van alle werkenden van
baan veranderd. Nog eens zes tot ze-
ven procent kreeg binnen het eigen
bedrijf een andere functie. Tijdens
het dieptepunt van de recessie be-
ginjaren tachtig vond 5 procent een

andere baan. Het huidige niveau be-
nadert de situatie van de jaren zes-
tig, toen er een tekort aan werkne-
mers was.

Volgens de onderzoekers zijn er nu
aanwijzingen dat de arbeidsmobili-
teit voorlopig aan haar plafond zit.
Vorig najaar was het aantal mensen
dat naar een andere baan zocht de
helft kleiner dan twee jaar daarvoor.
De samenstelling van de werkzoe-
kenden is sterk veranderd in die
tijd. Binnen de groep werkzoeken-
den was 58 procent werkloos tegen
38 procent twee jaar eerder.

De helft van de mensen met een
baan is ontevreden over het inko-
men. Opzienbarend vindt het on-
derzoeksteam het dat fiscaal 'vrien-
delijke' regelingen zoals een auto-
kostenvergoeding duidelijk zijn
verbreid. Ook door de werkgever
betaalde opleidingen zijn populair
geworden. Vorig jaar kon 27 pro-
cent van de werknemers een betaal-
de opleidingvolgen. Dat was in 1985
nog 14 procent.

Nogal veel mensen hebben een
baan die niets met hun opleiding te
maken heeft. Dat geldt voor veertig
procent van de werknemers. Voor
vrouwen geldt bovendien meer dan
voor mannen dat zij vaak een baan
hebben waarvoor hun opleiding te
hoog is.

De tevredenheid met het werk is
groot. Slechts 10 procent van de
werknemers is duidelijk niet tevre-
den met de baan die zij hebben.

Vrouwen wenden zich in toenemen-
de mate af van volledige banen. Zij
geven de voorkeur aan een halve
baan van 20 tot 24 uur per week.

Overeenstemming over officiële herbegrafenis

Eerherstel leiders
Hongaarse opstand

Van onze correspondent

BOEDAPEST -. De leiders van de Hongaarse opstand van
1956, de toenmalige premier Imre Nagy en vier van zijn naaste
medewerkers, krijgen volledig eerherstel. Tussen de regering
en het 'Comité van Verwanten' is overeenstemming bereikt
over een officiële herbegrafenis op 16 juni. Volgens Andras B.
Hegedus, woordvoerder van dit comité, zullen de vijf kisten
plus een symbolische zesde voor de honderden andere in 1958
terechtgestelden die dag worden opgesteld bij het nationale
monument op het Heldenplein in Boedapest. Tijdens deze live
op tv uit te zenden plechtigheid zal het woord worden gevoerd
door nog nog levende leiders van de opstand.

Onderminister van Buitenlandse
Zaken Benyi heeft gezegd dat op
oorlogsmisdadigers na iedere in het
buitenland verblijvende Hongaar
een visum kan krijgen om de laatste
eer te bewijzen aan Nagy en de zij-
nen. Hongaarse kranten meldden
gistermorgen dat de VS al vier Jum-
bo's zijn volgeboekt.

Benyi waarschuwde dat een klein
incident tijdens de plechtigheid kan
uitlopen op een botsing waarvan
het land nog jaren de sporen zou
dragen. Een dergelijke confrontatie
zou werken in het nadeel van hen
die ijveren voor een grondwettelijk
en democratisch Hongarije, aldus
Benyi. Nagy en ruim 200 anderen
waren in 1958 anoniem begraven op
een uithoek van een groot kerkhof
in Budapest.

Onderzoek Consumentenbond:

Veel verzet tegen nog
meer reclame op tv

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Meer reclame op de
televisie is niet gewenst: ruim 70
procent van de 630.000 leden van de
Consumentenbond vindt dat er mo-
menteel genoeg tv-reclame is. De
helft van de leden wil desnoods
meer kijkgeld betalen om daarmee
uitbreidingvan de STER-reclame te
voorkomen. Een kwart (27 procent)
van de Consumentenbond-leden
zegt dat er nu eigenlijk al te veel re-
clame op de televisie is.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de
Consumentenbond heeft gehouden
naar aanleidingvan het plan van mi-
nisterBrinkman van WVC om de re-
clametijd op tv uit te breiden tot elf
minuten per uur, dat is viermaal zo
veel als thans het geval is.
Veertig procent van de ondervraag-
den ergert zich aan de reclame-
spotjes. „Men wordt als een kind
aangesproken," is een veelgehoorde
klacht. De helft van de Consumen-
tenbond-leden vindt dat de spotjes
eigenlijk niets te maken hebben
met de behoefte van de kijker.

Het grootste deel van de Consumen-
tenbond-leden wijst zwevende re-
clamblokken (die niet op vaste tijd-
stippen rond het journaal worden
uitgezonden) af. Belangrijkste re-
den daarvoor is, zo zeggen de leden,
dat zij dan onverwacht met reclame
geconfronteerd kunnen worden en,
'reclame moet vermijdbaar zijn.
Het onderbreken van programma's

voor reclame wordt door hen als
'erg storend' ervaren.

binnen/buitenland

Transplantatie
van genetisch

gemanipuleerde
cellen bij mens

WASHINGTON - Amerikaanse wetenschap-
pers hebben voor de eerste keer genetisch ge-
manipuleerde cellen in een menselijk li-
chaam getransplanteerd. Dat heeft dr James
Wyngaarden, het hoofd van het Amerikaanse
Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg
NIH, verklaard. „Als gevolg van deze nieuwe
techniek kunnen eindelijk studies verricht
worden naar het gebruik van cel-transplanta-
tie voor therapeutische doeleinden bij ver-
scheidene ziekten," aldus Wyngaarden.

Steven Rosenberg, Michael Blaese en W.
French Anderson, kanker-onderzoekers van
het NIH, hebben speciale genetisch gemani-
puleerde anti-kankercellen in een terminale
kankerpatiënt getransplanteerd. De naam
van de patiënt werd niet bekendgemaakt.
De genetische samenstelling van de cel is
veranderd door de inplanting van een gema-

nipuleerd muizenvirus. Op die manier is de
cel gemerkt en kunnen de onderzoekers de
cel gemakkelijk opsporen. Om mogelijke
schadelijke effecten tegen te gaan is het virus
opzettelijk onbruikbaar gemaakt zodat het

zich niet kan vermeerderen in het lichaam
van de patiënt.

De anti-kanker cellen, die bekend staan als
lymfocyten die in tumors indringen (TILs),
zijn eerst bij de patiënt verwijderd, met het
nieuwe genetische materiaal gemarkeerd en
vervolgens in staat gesteld zich te vermeer-
deren. Tenslotte werden de cellen weer bij de
patiënt ingebracht in de verwachting dat zij
de kanker kunnen stoppen.

De onderzoekers willen de komende tijd bij
nog negen andere patiënten, die ook hun toe-
stemming hebben gegeven voor het experi-
ment, de genetisch gemanipuleerde cellen
inplanten. Vorig jaar ontdekten de onderzoe-
kers van het NIH dat deTILs bij meer dan de
helft van 20 patiënten met voortgeschreden
melanoma de tumors verminderden.

'Uitleggen'
De PvdA-voorman stelde dat een

keuze gemaakt moet worden tussen
de voorgenomen belastingverlaging
van vier miljard en meer kwaliteit in
de toekomst. „Ik vind dat we voor
dat laatste moeten kiezen en dat
moeten we desnoods maar uitleg-
gen aan de mensen die dat direct in
hun portemonnaie zullen voelen.
De bordjes moeten worden verhan-
gen en er moeten offers gedaan wor-
den voor de ouderen, de arbeidson-
geschikten en het milieu."

Volgens Kok zullen de inkomens
boven de 55.000 gulden er als gevolg
van de voorstellen om de voorgeno-
men belastingverlaging te halveren
minder op vooruit gaan dan ge-
pland en zullen de mensen die meer
dan een ton per jaarverdienen erop
achteruit gaan.

VVD
Kok ging tijdens zijn toespraak niet
in op samenwerking met de VVD.
„De VVD moet eerst maar eens orde
op zaken stellen in eigen gelederen.
Alvorens er een inhoudelijke dis-
cussie met de liberalen kan worden
gevoerd, zal ook duidelijk moeten
worden met wie die gevoerd moet
worden." „Met Voorhoeve, met Nij-
pels of doet Wiegel ook weer mee?"
zei Kok na afloop van zijn speech.

Havel dankt
Nederlandse

regering
DEN HAAG - De Tsjechische dissi-
dent Vaclav Havel heeft via de am-
bassade in Praag de Nederlandsere-
gering bedankt voor haar inspan-
ningen hem uit de gevangenis te
krijgen. Bij het bezoek aan de am-
bassade meldde Havel dat momen-
teel nog 16 van zijn medestanders in
de cel verblijven.
Volgens de toneelschrijver zijn de
afgelopen week nog eens twee ge-
vangenen, Wolf en Devaty, vrij ge-
komen. Havel werd samen met een
twintigtal anderen afgelopen janua-
ri gearresteerd toen zij de zelfve^j
branding van Jan Palach wildeo-
herdenken. Palach stak zichzelf in
1968 in brand uit protest tegen
Russische inval in Tsjechoslo^ïïH
kije. Nederland protesteerde teggie
de arrestatie van de groep.

VS beschuldigd van slaatslerrorisme

Panama accepteert geen
buitenlandse inmensing
PANAMASTAD - Het Panamese
kabinet heeft verklaard geen enkele
inmenging in de binnenlandse aan-
gelegendheden van Panama te zul-
len accepteren. De uitspraak lijkt
met name bedoeld voor de Organi-
satie van Amerikaanse Staten OAS.
Een OAS-delegatie, bestaande uit
secretaris-generaal JoaoBaena Soa-
res en de ministers van Buitenland-
se Zaken van Ecuador, Guatemala
en Trinidad en Tobago, wordt de
komende dagen in het Centraalame-
rikaanse land verwacht om een op-

lossing te zoeken voor de crisis.

„Onze regering verwelkomt elk ini-
tiatief waardoor de waarheid van de
crisis aangetoond kan worden als
een conflict tussen Panama en de
Verenigde Staten," aldus de verkla-
ring. „De Republiek Panama zal
echter nooit een actie aanvaarden
die inmenging betekent in de sfeer
van de, nationale souvereiniteit."

In de harde verklaring, onderte-
kend door waarnemend president

Manuel Solis Palma en twaalf leden
van het kabinet, worden de Ver-
enigde Staten beschuldigd van
staatsterrorisme jegens Panama.

De jongste crisis is het gevolg van
het ongeldig verklaren van de alge-
mene verkiezingen van 7 mei. Vol-
gens internationale waarnemers be-
haalde de oppositie ondanks wijd-
verbreide fraude door aanhangers
van de militaire sterke man van Pa-
nama, generaal Manvale Antonio
Noriega, een grote overtwinning.

Pater ontvangt
118eeredoctoraat

WASHINGTON - Pater
Theodore M. Hesburgh,
die sinds 1982 het we-
reldrecord eredoctora-
ten bezit, neemt een
nog grotere voorsprong
op de concurrentie. Hij
neemt deze maand vier
eredoctoraten in ont-
vangst, waarmee hij zijn
totaal op 118 brengt.

Hesburgh (71), lid van
de religieuze congrega-
tie van het H.Kruis, was
van 1952 tot 1987 hoofd
van de universiteit in

Notre Dame in de staat
Indiana. Hij heeft vele
bestuursfuncties ver-
vuld. Zo was hij onder
meer voorzitter van de
Internationale Federa-
tie van Katholieke Uni-
versiteiten. Hij is nu
nog voorzitter van de
Rockefeller Founda-

tion.
In 1982 ontving Hes-
burgh zijn 90e eredocto-
raat. Daarmee verdrong
hij oud-president Her-
bert Hoover uit het Gui-
ness Book of Records.
Hoover, die president
was van 1929 en 1933 en
bij de presidentsverkie-

zingen van 1932 werd
verslagen door Franklin
D. Roosevelt, werd on-
danks zijn weinig suc-
cesrijke presidentschap
door 89 universiteiten
met een eredoctoraat
onderscheiden.

Hesburgh ontvangt
deze maand onder meer
een eredoctoraat aan de
Loyola-universiteit in
New Orleans en de Ivy-
League Brown univer-
siteit in Providence in
de staat Rhode Island.

'kiezen voor meer kwaliteit in toekomst'

Kok: CDA moet geen
blokkades opwerpen
GRONINGEN -Het CDA lijkt blok-
kades op te werpen door nu al tegen
een beperking van de voorgenomen
belastingverlaging stelling te ne-
men. Dat is niet wenselijk en geen
basis voor een goed gesprek waarbij
we minimaal naar elkaar zullen
moeten luisteren. Dat betoogde
PvdA-fractievoorzitter Kok in Gro-
ningen bij de start van de Europese
verkiezingscampagne van zijn par-
tij. Hij reageerde hiermee op de re-
actie die CDA-fractievoorzitter De
Vries maandag gaf op het ontwerp-
verkiezingsprogramma van de
PvdA.
Volgens Kok zal het CDA kleur
moeten bekennen. „Het CDA
pronkt met het milieu en zegt zich
in te zullen zetten voor herstel van
de koppeling van uitkeringen en
overheidssalarissen aan de lonen,
maar heeft nog niet duidelijk kun-
nen maken wat de prijs zal zijn die
deze beloftes zullen vragen. Zij zal
in haar program serieus aan moeten
geven hoe zij haar beloftes waar kan
maken," aldus kritiseerde Kok de
christen-democraten.

Veel werkgevers
dragen te weinig
vakantiegeld af

ROTTERDAM - De zomervakantie
van een groot aantal bouwvakkers
loopt gevaar nu is gebleken dat veel
werkgevers onvoldoende vakantie-
geld hebben afgedragen aan de be-
drijfsvereniging. Uit een steekproef
van de Hout- en Bouwbond CNV ir(
Rotterdam is gebleken dat 70 per-
cent van de werkgevers een finan-
ciële achterstand heeft.
Volgens de bouw-CAO moeten
werkgevers elke vier weken de va-
kantierechten voor hun werkne-
mers afdragen aan de bedrijfsvere-
niging. Uit het tegoed dat zo wordt
opgebouwd kunnen de bouwvak-
kers hun vakantiegeld opnemen.
Bij een test vorige week bleek ech-
ter dat van de 583 van de 817 werk-
nemers nog één of meer maande-
lijkse betalingen tegoed hebben.
De Hout-en Bouwbond beraadt zich
nu op het huidige systeem. HefCNV zegt de laatste weken voortdy.
rend derechter te moeten inschakel
len om werkgevers die de CAO vol-
gens de bond kennelijk niet serieui
nemen, tot betalen te dwingen.
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Een groep jongeren, ver-
enigd in het Netwerk Uitke-
ringsgerechtigden Amster-
dam, heeft gisteren het hoofd-
kantoor van de PvdA in Am-
sterdam korte tijd bezet. Zij
willen van de partij een diri-
delijke opstelling ten aanzien
van de laagstbetaalden in het
land.De jongeren eisen de ga-
rantie dat de partij opkomt
voor de laagstbetaalden door
de koppeling van uitkeringen
en lonen te garanderen, de
uitkeringen met vierhonderd
gulden te verhogen, de wo-
ningdelersmaatregel af te
"schaffen en arbeids- of scho-
lingsplicht resoluut van de
hand te wijzen, aldus een
woordvoerder van de bezet-
ters, die hun verlangens met
spandoeken onderstreepten.

, (ADVERTENTIE)

Limburgs Dogblad
biedt méér. Elke dag!

Dagblad wordt zaterdag 27 mei EXTRA
erspreid in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek,

°eek, Sittard en Geleen.
Een EXTRA oplage, zonder extra kosten. Extra
koopkrachtige lezers voor u. Want in een EXTRA oplage
van meer dan 10.500 exemplaren wordt onze
lezenswaardige 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 de
leesverhalen in Vrijuit en natuurlijk met het Woonblad.
Bij juist voor u interessante adressen!

,9°o&« In die plaatsen en wijken waar koopkrachtige consumenten
wonen.
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weekstaat
ned. bonk

n"Wncn guldens) verschil
ICTix. t.o.v.J,,''VA 22 mei 16mei
ST 27.608,2
ij,,; '''«-'kkmgsi-eehten inELn 1488,1 +10,4
;'"Vl'P<iiiln-in IMF 1.507,7 +15,9

ford 11.527,4 1,9Keringen in goud/devie
D„( 20 691,7 +540,3
KSM OUen rekening.*,"■"" 2273.7 2346,9l.r"'1' '» illsei.nl., 503,8 +52.0S,lrfn,n»--n 3.585,3
tvcnsv»rderingen 8.408,1 -2.308,3
Sves?m«c" 2.040,5 +26,9„ "e rekeningen (waar

Stcr!?l,dse munten) 1.055,5 +24,9Stat VA
Sc&ljtl|cn in i.mlix.p 34.816,0 171,6
8i,... klst 1.856,3 2 109.6
Hlld "' Ned<'ilülld 18,1 50,9
Bü| ''"' ingezetenen 82.9 +12.9Erf '" '"'il'"!"'"! 51,6 -10.0
V|..,',!"" '"il ingezetenen 190,9 14.4
K„, Klu'"K''n m guldens 2.199,8 -2.180,9
V,,|. 4.680,9
StlriP llu'Mgen ui vreemd
T,.„ 670.5 +21,0
■gewaarde toegewezen

K*J'*'i'i!Chten 'M*' 1 4H0.7 +20,5
louh "-'"MKSverschillen
H(lïVll'z>" 27961.2 +438.8
K_. . ."""'c'ïngsrekeiilng 387,7
[)' !"l""l en reserves 2.040,6
SKZr?c rekeningen 339.8 i 180.4i,*8' gnud en deviezen 62.580,6 +589,1
KïïVan eonvuitibel) 20.601,7 +540,3""'"gsper.entage 168,82 +11,53

Staat haalt

’6,5 miljard
uit de markt
enh! Haag - De 7,5 procent staats-
a ng, waarop dinsdag kon worden
geschreven, is een doorslaand
Hjjp^geworden. Het is de staat ge-6'' 6,5 miljard uit de markt te ha-
fe egen een koers van 100procent.
IQ«en deze koers werd slechts voor
ien toegewezen.
ie VVooi'dvoerder van het ministe-
ns IPral< van een groot succes. Via
W?lngen heeft het ri Jk dit jaarnu
teh .lm f22 miljard uit de markt

beurs-overzicht
overzicht

Afwachtend
AMSTERDAM De beurs washelemaal in de ban
lin

11 rente" en valutaontwikke-
aa n' betekende voor deindelen markt een langzaam

tendens, die, °g wat werd versterkt door de«gere opening in Wall Street.
r? de lokale markt bleef Kras-
lv p°lsky opvallend gevraagd., e obligatiemarkt was een tik-

verdeeld. Voor de 7,5
kon° ent staatslening waaropn worden ingesareven leek
~f belangstelling niet slecht.

P de vloer werd rekening ge-
f^den metieen toewijzing van
i tot 4 miljard tegen een koers
In Hlets boven 10° Procent,
j de loop van de dag brokkel-

veel hoofdfondsen wat af
to j^"bij de meeste afwijkingen
g beneden een gulden bleven.Pvallend was wel een winst
dii1.f 0.60 voor Philips op 37,40
u 'n de late namiddag werdv^haald. Océ-Van der Grinten
l\Z^or f 2-50 °P f 298 en Ned-tg^ f 1 op 403.
'et ,°/Tlzet °P de beurs bleef met
AanH°ven f 1 miÜard beperkt.
f 6~de'en namen hiervan voor
■Ün "^JO6" voor bun reke-
t_wg Koninklijke Olie nam de
'ïiir plaats weer 'n met f 10°
f 0 joen terwijl het vastgoed-
de?^ VIB met f 40 mdjoen de
0n^e Plaats bezette.
Hal lokale markt stondKras-
?op°lsky opnieuw in de volle
ho -Na enkele dagen met flink
(jjt^ere koersen en zeker voor
bor.Yr.iJ incourante fonds be-
hoti e omzetten werd het
tic VYaandeel nog eens een

k duurder °P f 210. Hoe-
den seursbandelaren er op we-

dat de handel in dit fonds
tocPstal erg klein is werd nu
L Wi»t verbaasd tegen deze
ken°ntwikkeling aangeke-

Reorganisatie
bij de Hema

AMSTERDAM - In
de tijd tot eind 1991
brengt de Hema, on-
derdeel van het wa-
renhuisconcern
KBB, een aantal ver-
anderingen aan in
structuur en om-
vang. Daarmee wil
zij haar organisatie
soepeler maken en
de kosten laag hou-
den om concurre-
rend te kunnen blij-
ven. Dit heeft de
Hema gisteren be-
kendgemaakt.
De aanpassingen,
die zich zullen afspe-
len op het hoofdkan-
toor en in de ver-
koop, brengen het
verlies van 260 ar-

beidsplaatsen mee,
maar de directie ver-
wacht dat gedwon-
gen ontslagen niet
nodig zullen zijn. Er
wordt naar gestreefd
werknemers wier
functie vervalt, zo-
veel mogelijk binnen
de Hema of KBB te
herplaatsen.
Met het oog op het
steeds veranderende
gedrag van de consu-
ment en de opkomst
van speciaalzaken
heeft de onderne-
ming haar commer-
ciële strategie aange-
scherpt. Die richt
zich op eten en drin-
ken, vrije tijd, per-
soonlijke verzor-

ging, wonen en
mode en een ver-
nieuwde winkelin-
richting. De beschik-
baarheid van artike-
len op de toonbank
zal door de verande-
ringen toenemen.
Volgens de Dien-
stenbond FNV is het
de bedoeling dat in
de filialen 159 banen
verdwijnen doordat
de functie van
groepschef vervalt.
Op het hoofdkantoor
zou het aantal ar-
beidsplaatsen door
het samenvoegen
van enkele diensten
met 97 dalen. In to-
taal werken bij de
Hema, inclusief part-
timers, 9.000 men-
sen. De bond gaat
zijn leden raadple-
gen en praat op 14
juni met de directie
van de Hema over
een sociaal plan.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 96,50 d 95,30
Ahold 113,10 114,00
Akzo 146,80 145,80
A.B.N. 40,60 40,60
Alrenta 161,60 162,10
Amev 49,60 d 50,70
Aniroßank 75.60 76,00
Bols 138,80 138,50
Borsumij W. 139,50 140,70
Buhrm.Tet. 64,80 64,40
C.S.M.eert. 66,00 66,00
Dordtsche P. 253,00 256,00
DSM 136,00 135,50
Elsevier , 66,10 66,10
Kokkei'eert. 41,40 40,60
Gist-Broc c. 34,10 34,10
Heineken 112,20 111,10
Hoogovens 98,70 98,70
Hunter Dougl. 105,40 105,30
Int.Muller 90,00 d 89,60
KBB eert. 75,20 74,80KLM 46,70 46,60
Kon.Ned.Pap. 56,20 55,60
Kon. Olie 139,70 139,00
Nat. Nederl. 58,70 58,90
N.M.B. 219,00 218,20
Nedlloyd Gr. 404,00 403,00
Nijv. Cate 96,50 96,50
Océ-v.d.Gr. 300,50 298,00
Pakhoed Hold. 129,50 129,00
Philips 36,80 37,40
Robeco 107.20 106,80
Rodamco 165,30 165,70
Rolinco 107,20 106,70
Roiento 61,90 61,90
Stolt VMK 34.50 34,70
Unilever 138,20 137,90
Ver.Bezit VNU 100,70 101,70
VOC 48,20 48,10
Wessanen 81,00 81,30
Woll Kluwer 178,40 177,00

Bmnenl. aandelen
Aalbcits Ind 43,50 44.00
ACK-Holding 52.50 52,30
Ahrend Gr. c 294.00 299,00
Alg.Bank.Ned 40.30 40,50
Asd Opt. Ti 23,70 23,50
Asd Rubber 8,30 8,30
Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 90,00 90,00
Aut.lnd.Rdam 78,00 79,00
BAM-Holding 385,00 385,00
Batenburg 90,00 d 90,00
Been 136,80 137,50
Begemann 102.50 104,50
Belindo 371,00 371,00
Berkei's P. 6.00 5,85
Blyd.-Will. 22,50 23,00
Boer De, Kon. 456,00 444,00
de Boer Winkelbedr, 59,70 59,50
Boskalis W. 16,80 16,95
Boskalis pr 13,15 d 13,10
Braat Bouw 1025,00a 1000,00
Burgman-H 2900,00 2900,00
Calvé-Delfte 914,00 921,00

Calvépref.c 5200,00 5240,00
Center Paris 74,90 75,20
Centr.Suiker 64,50 64,80
Chamotte Unie 12,20 12,10
Chamotte div.B9 11,70 11,80
Cindu-Key 113,00 117,50
Claumndo 361,00 364 00
Cred.LßN 80,00 79,60
Cruwn v.G.c 107,50 106,50
Desseaux 203,00 203,00
Dordtsche pr. 255,00 254,00
Durp-Groep 52,50 52,70
Econosto 236,50 236,00
EMBA 134,20 134 50
Enraf-N.c. 48,00 48,00
Eiiks hold. 360,00 363,50
Krans Maas e 67,50 67,00
Kurness 124,00 125,50
Gamma Holding 75,00 75.00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,40 25,00
Geveke 38,30 37,50
Giessen-de N. 223,00 225,00
Goudsmit Ed. 262,00- 265,50
Grasso's Kon. 89,50 89,00
Grolsch 122,50 123,00
GTlHoldmg 186,00 185,70
Hagemeyer 90,00 89 20
H.B.G. 208,50 208,80
HCS Techn 15,10 15,10
Hem Hold 93,50 92,50
Hoek's Mach. 184,00 183,00
Holdoh Hout 7211,00 725,00
Holec 29,70 29,00
HAL. Tr. b 1650,00 1650,00
Huil Am.Line 1654,00 1652,00
Heineken Hld 93,50 92 50
HolLSea S. 1,59 1,57
Holl. Kloos 420,00 420.00
Hoop en Co 11,40 d 11,60
Hunter D.pr. 6,30 6.00 e
ICA Holding 17,90 17.40
IGB Holding 56,20 56,10
IHC Caland 34,00 33,00
Industr. My 200,00 200,50
Ing.Bur.Kondor 558,00 561,00
Kas-Ass. 40,70 41,70
Kempen Holding 14,70 14,70
Kiene's Suik. 1298,00 1295,00
KBB 75,30 76,30
Kon.Sphinx 99,10 99.50
Koppelpoort H_ 280,00 279.00
Krasnapolsky 200,00 215,00
Landré & Cl. 54,50 54,50
Macintosh 49,50 49,50
Maxwell Petr. 670,00 685,00
Medicopharma 73,50 73,20
Melia Int. 7,20 7,20
MHV Amsterdam 23.50 23.50
Moeara Enim 1195,00 1187.00
M.Enim 08-cert 15100,00 15300.00
Moolen en Co 30,40 30.30
Mulder Bosk. 49,50 49,10
Multihouse 11,20 11,00
Mvnbouwk. W. 450,00 449,00
Naeff 225,00
NAGRON 47,80 47,90
NIB 541,00 544,00

NBM-Amstelland 18,80 18.80
NEDAP 299,50 299.50
NKFHold.eert. 346,00 344,50
Ned.Part.Mij 36,90 37.00
Ned.Springst. 9750.00 9750.00
Nont 781,00 781,00
Nutricia 226.00 234,50
Omnium Europe 17.60 17,90
Orco Bank e. 83.50 82.90
OTRA 665,00 666,00
Palthe 134,50 135,00
Polynorm 98,50 97,00
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 56,50 55.50
Reesink 63,80 66,00
Riva 55,00 56,00
Riva (eert.) 55,50 55,50
Samas Groep 66,00 66,20
Sanders Beh. 99,00 98.00
Sarakreck 28.60 28,30
Schuitema 1675,00 1650,00a
Schuttersv. 120,00 118.90
Smit Intern. 41,00 41,00
Stßankiers e. 26,80 26,70
Stad Rotterdam 154,00 149,00d
Telegraaf De 488,50 487,00
Text.Twenthe 245,50 248,00
Tul.p Comp. 63,30 62.30
Tw.Kabel Hold 148,00 148 00
Übbink 120.20 120.00
Union Fiets. 15,60 14 50
Ver.Glasfabr. 271,00 270,00
Verto 71,00 71.00
Volker Stev. 59,80 61,00
Volmac Softw. 60,40 60,50
Vredestein 20.00 19,40
VRG-Groep 61.50 62,00
Wegener Tyl 204,00 202.00
West Invest 31,00 31.00
Wolters Kluwer 178,00 177,00
Wyers 55,00 a 52.00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 d 35.60
ABN Aand.f. 72,50 73.00
ABN Beleg.f 54,20 54.20
ALBEFO 52,60 52.70
Aldoilar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 231,00 234.00
AlhanceKd 11,00 11,10
Amba 45,30
America Fund 310,00 318,00
AmroA.in F. 92,40 92,60
Amro Neth.K. 72.80 73,00
AmroEur.F. 69,00 68,50
Amvabel 97,30 97,70
AsianTigersFd 62,90 64,50
Bemco Austr. 62,00 62,10
Berendaal 112,00 118,00
Bever Belegg. 24,80 24.50a
BOGAMIJ 107,50 108,00
Buizerdlaan 41.00 41.00
Delta Lloyd 38,70 39.10
DPAm. Gr.F 24.60 24.40
Dp Energv.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 9.80 9,80
EMF rentefonds 71,40 71,00
Eurinvest(l) 110,00 110,00

Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00 Comm Edison 36,00 36,00
EurGrKund 57,50 57.20 Comp.Gen.El. 407,00 419.00
HendEur.Gr.E. 186,50 188.70 Control Data 19.80 20,30
Henderson Spint 76,70 76,70 Dai-lchi Yen 3330,00 3350.00
Holland Kund 69,00 69,50 Dow Chemical 96.70 95.70
Holl.Obl.Konds 119.50 118,50 Du Pont 110.60 112,1X1
HollPac.K. 114,00 113,10 Eastman Kodak 44,25 44.0(1
Interbonds 560,00 562,00 Elders IXL 3,50
Intereff 500 40,10 40.40 Euroact.Zw.fr. 223.00 225.00
Intoreff.Warr. 302,00 302,00 Exxon Corp. 43.00 44,00
JapanKund 42,00 42,20 First Paclnt 1,30
MX Int.Vent. 61.00 61,00 Fluor Corp. 27,30 27.10Nat.Res.Fund 1485,00 1495,00 Ford Motor 49,70 49,00
NMB Dutch Kund 36,10 36,20 Gen Electric 53,75 52.80
NMBOblig.K. 36,40 36,30 Gen Motors 41.35 42,30
NMBRente F. 102,20 102.20 Gillette 39,70 39.30
NMB Vast Goed 40,50 40,70 Goodyear 52,70 55,00
Obam, Belegg. 209,00 211,30 Grace&Co. 32.90
OAMFRentef. 14,55 14,50 Honevwell 76,00 d 76,58
Orcur.Ned.p. 49,00 49,00 Int.Bus.Mach. 110,50 109,20
Pae.Prop.Sec.l'. 51.45 50.15 InternKlavor 54.70
Prosplnt High.lnc. 9.70 9.50 a Intern. Paper 50,50 50.00
Rabo Obl.invl. 74,80 74,80 ITT Corp. 57,00 58,60
Rabo Obl.div.f 49,80 49,80 K.Bcnson® - 5000,00
Rentalent Bel. 1343,10 1341,30 Litton Ind. 79.50
RentotaalNV 31,10 31,10 Lockheed 46.90 47,80
Rolinco cum.p 107,40 107,80 Minnesota Mining 73.80 d 74,60
SciiTech 18,25 18,45 Mobil Oil 50.00 51,50
TechnologyK. 16.50 15.70 News Corp Auss 13.30 14,30
Tokyo Pac. H. 263.00 d 258,00 Nynex 75.10 77,80
Trans Eur.K 74,60 75,40 Occ.PetrCorp 28,30 28 00
Transpac.K. 580,00 590,00 Pac Telesis 40,70 41,25
Uni-Invest 116,00 114,00 P.& O. © 7,00 7.00
Umcolnv.F. 82.70 82.70 Pepsico 53.60 53,20
Unilonds 27,70 27.70 Philip Morris C. 136,30 135,50
Vast Ned 118,70 118,40 Phill. Petr. 23,20
Venture F.N. 41,80 a 41.00 Polaroid 39.30 39.20
VIBNV 85,80 e 86,20 Pnvatb Dkr 276,60 275.30
WBOInt 78.00 78.00 Quaker Oats 57.50 58,75
WereldhavcNV 204.50 204 50 RJR Nabisco 85.00_ . SfGobin Fli 580,00 584.00Buitenlandse obligaties saraiee 5390 54.00
&<4 EEGB4U) 102.20 10190 Schlumberger 38,75 38,75
3'ziEngWarL 36,30 36,30 Sears Roebuck 46.80 47.75
53/,.E1865 99.00 99,00 Sony lyenl

Southw Bell 52,70 53.00Orig. n.amerik. aandelen Suzuki (yen) ois.oo 920.00
AlhedSignallnd 34.00 34,00 Tandy Corp. 45,80 45.00
Amer Brands 69.70 - Jexaco 54.50 54,2aAmer. Expres 33,60 33.90 l*"*nstt- ""* 4f^U
Am Tel & Tel 14 75 15 10 11 r Lur 1..4 l.iOSsS* SWO «: 2 lrh'br. Cuiï vsllZ imm
Amprovest Cap. 118.00 - UmonCarbide 8.00 -
Amprovest Ine. 225,00 - Un.onPac.hc 71,00 1,50
ASARCO Ine. 29,00 28.30 HïïKL* £" _mAtl Richf 9120 - USX Corp 34.80 34,10
BATlndustr. 5$ 5,60 "S Wts! . £" "Bell Atlantic 84,60 87.60 Wamer Lamb. 92,00 89,75
BellCanEnterpr 37,80 38,10 Westinghouse 6,00 62.20
Bellßes.Adlr 1,10 110 Woolworth 52,00 52.00
Bell South 47 50 49 80 XeroX Cürp- 6bis 6M5

BetTh.Ps^' 23!80 24,00 Certificaten buitenland
Boeing Comp. 80.30 79,80 AMAXIne 57,50 57.00
Chevron Corp. 52,50 - Am_ Home Prod. 214,00 214.00
Chrysler 25,00 24,50 ATTNedam 76.00 79,00
Citicorp. 31,50 32.10 ASARCO lnc. 61.00 57,00
Colgate-Palm. 51,25 51,80 Atl.Richf 205,00 214,20

Boeing Corp. 1 iö.uu 176,00
Can Pacific 39,70 d 39,50
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 51,80 52,50
Citicorp. 69,00 72,00
Colgate-Palm. 114.00 117,00
Control Dala 39,80 41,00
Duw Chemical 208,50 214,0(1
Eastman Kodak 95,711 97.00
Exxon Corp. 95.00 97.50
Fluor Corp. 53.00
Gen. Electric 116,00 118.0(1
Gen. Motors 185.50 193,00
Gillette 86,00 87.50
Goodyear 115,00 12200
Inco 66,00 d 64,50
1-B.M. 247.50 242,00
lul.Klavors 118.50
ITTCorp. 124.211 129.00
Kroger 24.00 26,00
Lockheed 103,00 107,00
Merck & Co. 159.00 157,50
Mum. Min. 162,00 165,00PepsiCo. 116,00 119,00
Pliilip Morris C. 303.00 302.00
Phill. P«r. 49.50 49,00
Polaroid 79,00 79.50Procter&G. 218,00
Quaker Oats 120.00 133,00
Schlumberger 83,50 86,00
Sears Roebuck 101,30 104,50
Shell Canada 78,00 80,00
Tandy Corp. 98.00 99.50Texas Instr 96,00 95,00
Union Pacific 155.00 158.00
Unisys Corp 55,50 56.50
USX Corp 76,00 75,00
Vanty Corp 4,20
Westinghouse 142.50 142.50
Woolworth 117,20 118,00
Xerox Corp. 136,00 136.00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 520.00 516.00
Diesdner B. 314.00 316.00
Hilachi (500) 1450,00 1450,00
Hoechst 30(1.00 304,00
Mits KI (500) 700,00 700,00
Nestle 7350.00
Siemens 518.00 523,00

Warrants
Akzo 37.30 37.30
AMRO warr. 1.50 e 1.45
Bogamij 4,90 5,50
Falcons Sec 19.30 19,05
Honda motor co. 2530.00 2540,00
K.L.M 85-92 150,00 151.50
Philips 85-89 6,00 6.00
Stßankiers a 1.05 I,ooe
Stßankiers b 2.60 e 2.65

Euro-obligaties & conv.
10' i Aegon 85 100,50 100,25
Aegon warr 12,50 12.50
IDI'ABN 87 97.80 97,80
13Amev 85 97,40 97,40

l3Ainev 85 94,75 95,75
10 AmevBs 100,25 100,25
11 Amev 86 96,50 96.50
14'iAmro87 97,60 97,60
13 Amro-BankB2 100,50 100.50
10'_" Amro 86 97.75 97.75
10 Amro 87 96,25 96.25
5U Amro 86 97.75 97,75
Anno Bank wr 18,80 20,00
Amrozw 86 67.50 67.25
9 BMH ecu 85-92 98,60 99.10
7 BMH 87 95,00 95,00
10' «EEC-ecu 84 100.25 100.25
9'4E18-ecuBs 101,70 101.70
12'jHlAulK 92.25 92,25
12NlBiB) 85-90 100,50 100.50
IP.NGUB3 100,25 100.25
10NGU83 100.50 100,25
2UNMBB6 83,00 83.40
NMB warrants 60,00 60.00
8 J < Phil. 86 95.50 95.50
6. Phil.B3 95,50 96.00
11 Rabo 83 100.50 101.00
9Rabo 85 100,50 100,50
7KaboB4 100,75 101.00
12' 4 Unil 100.00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,80 5.80
Bredero eert. 4.4(1 4 40

11 Bredero 2,70 290
Breev. aand. 12,70 12.00
Breev eert. 12,00 11.50
LTVCorp. 1.90 2.20
Rademakers 27.00 27,00
RSV eert 1.17 1,15
7'„RSV69 92,00 92.00 a
Parallelmarkt
Mannen 211.20 211.111
Berghuizer 68,00 67.50
Besouw Van c. 48,10 47.20
CBI Bann Oce. ven 1680,00
Comm.Obl.K.l 98,80 98,80
Comm.Obl F.2 98.6(1 98,70
Comm.Obl.K.3 98,90 98.90
De Drie Electl 28,10 27.70
Dico Intern. 118.50 119.20
DOCdata 34,90 34.00 a
Geld.Pap.c. 94,00 93.00
Gouda Vuurv c 86.00 86.00
Groenendijk 12.40 12.70
Grontmij e 144,80 144.80
Hes Beheer 284,00 279.00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4,60 4,70 e
lnfotheek Gr 28.00 28.00
Interview Eur. 7.50 7.80
Inv. Mij Ned. 61,00 57,00
KLM Kleding 13.10 33.20
Kuehne+Heitz 33.10 d 31.10
LCTCompGr. 42,50 41,80
Melle 254,00 255,00
Nedschroel 114.90 1:.
Neways Elec. 10,70 10,10
NOG Bel fonds 28,60 28,80

PicMed. 11.60 11.60
Poolgarant 10.25 10
SimacTech 17.60 17.80
Text Lite 7.4(1
Verkade Kon 240.00 237JM
Weweler 103.00 104,90

OPTIEBEURS
abn p jul 45.00 187 4.70 4.50
amev c jul 50,00 338 2.00
d/fl c jun 225,00 224 3.80 a 2.80 b
dfl c iun 230.00 997 2,0(1 1,40
dll p jun 225,00 190 2,80 3,60
dsm c jul 125,00 208 13.80a 12,40
dsm c jul 135,00 305 5.60 5,10
dsm c jul 140.00 175 3.70 3.00 a
dsm c okt 140.00 254 6.50 a 5.80coc C jun 290.00 211 5.40 4.50
coc c jun 295.00 258 3.30 2.80
coc c iuii 300..Kl 258 2.40 1.80
coc c iul 295.00 205 6.50 6.00
coc p jun 285,00 300 3.00 3,00
coc p jun 290,00 494 5.50 5,00
goud p aug 370,00 1000 12.10 10.40 a
Houd p nov 3*0.00 212 9,00 8.00
hoo« e jul 100.00 306 5.50 a 4.80
hoog e jul 105.0(1 208 3.20 3.0f1a
hoog c okt 110.00 187 4,70 5.10
kim c jul 45,00 177 3.10 3.00
kim c jul 50,00 266 0.90 0.90
knp c jul 60,00 193 1.40 1.30
knp p okt 50.0(1 170 1.30 a 1.10
knp p okt 55.00 212 2.20
nip c aug 97.50 200 0.75 a 0.80
nlw c leb 95.00 500 1,75 a 1.70
nlw p aug 97,50 500 2.50 2.20 b
iiulii c jul 65,00 265 0.40 0.50
obl p aug 97.50 447 2.85 a 2,60
obl p nov 97.50 750 2.75 a
phil c jul 35.00 283 2.90 3,50
phil c jul 40.00 268 0.80 o,Bob
phil c okt 40.00 294 1.80 2.00
phil c fan 40.00 267 2,70 2.90
phil c 093 10.00 414 12.50 12.70
phil p jul 35,00 290 0.7(1 0,50
phil p jul 40,00 290 3,20 2,90
phil p 093 30,00 545 3,00 2.90
ohe c jul 130.00 712 11.50 a II
ohe c jul 140.(10 1476 3.90
ohe c jul 150.00 234 0.90
ohe C okt 130.00 179 12.70 12.-00—
ohe c okt 140.00 363 5,80 5,50
olie c okt 150.00 383 2,40 210
Olie p jul 125.00 204 0,50 a 0.50 'ohe p jul 130.00 445 0.80 0.90 !
umi c jul 140.00 261 3.00 2.40 'unil p jul 130.00 440 0.50 0.80 .'

a=laten g=bieden+e«-di».
b bieden h laten " ei-di».
c=ex-claira k=gedaan+h
d-en-d.ï.dend I gedaan" g
e=gedaan +bieden »k slotkoers >onge dag
I=gedaam4aten st=sl>tfcoers gisteren

Bedrijfkan snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen

Octrooiportefeuille
houdt Philips sterk

EINDHOVEN - De dikke oc-
trooiportefeuille waarover het
Philips-concern thans be-
schikt, houdt de onderneming
sterk in de zich snel ontwikke-
lende internationale markt
van nieuwe technologieën.
Het bedrijfis daardoor in staat
voortvarend en flexibel in te
springen op allerlei nieuwe
ontwikkelingen. Tegelijkertijd
biedt de portefeuille een niet
onbelangrijk tegenwicht in de
strijd om de leidende rol in het
technologisch onderzoek,
waarop Japan de laatste jaren
een offensief heeft ingezet.

Bij de verwerving van octrooien
speelt het Natuurkundig Laborato-
rium van Philips in Eindhoven, dat
deze week zijn 75-jarig bestaan
viert, een hoofdrol. Ruim de helft
van de vette octrooiportefeuille
wordt door deze onderzoekinstel-
ling, kortweg aangeduid met Nat-
Lab, gevuld.
Het laboratorium geniet internatio-
naal een grote reputatie. De leiden-
de positie die de onderzoekafdeling
in de afgelopen driekwart eeuw in
de wereld heeft veroverd, is nog
steeds onaangetast.

Voor Philips vormt dit geen aanlei-
ding op zijn lauweren te gaan rus-
ten. Het gevaar loert vanuit het Ver-
re Oosten. Het technologisch onder-
zoek in Japan is de laatste jaren
sterk in opkomst. Tot voor kort de-
den de Japanners weinig aan eigen
onderzoek, de aandacht was sinds
de Tweede Wereldoorlog voorna-
melijk gericht op een snelle pro-
duktontwikkeling. Maar nu steekt
het land steeds meer geld in funda-
menteel en toegepast onderzoek. In

geld uitgedrukt liggen de onder-
zoeksinspanningen van Japan in-
middels op een bijna vergelijkbaar
niveau met die van Europa en de
Verenigde Staten.
Met de octrooien kan Philips op de
internationale markt wat gemakke-
lijker uit de voeten dan bedrijven
die niet kunnen bogen op een der-
gelijkereeks resultaten van langdu-
rig wetenschappelijk en technolo-
gisch onderzoek van zon hoog ni-
veau.
Octrooien zijn volgens het NatLab
belangrijk voor de vrijheid van han-
delen van het concern. Het kan
daardoor alles doen wat het wil.

Voor geenenkel bedrijf is het echter
mogelijk zelf alles uit te vinden.
Philips gebruikt daarom zijn oc-
trooien als wisselgeld bij uitwisse-
ling van octrooien met andere on-
dernemingen. Dat kan honderden
miljoenen guldens per jaar schelen.
Een staf van 4.200 personeelsleden
werkt dagelijks aan onderzoekpro-
jecten van zeer uiteenlopende aard.
Philips trekt daar jaarlijks een be-
drag .van 4 miljard gulden voor uit.
Dat is 9 procent van de concernom-
zet.
Ongeveer 2.500 mensen werken in
het natuurkundig laboratorium in
Eindhoven, de rest werkt verspreid
over Philipsvestigingen in de
Bondsrepubliek Duitsland, het Ver-
enigd Koninkrijk, Frankrijk en de
Verenigde Staten. Het jubilerende
NatLab houdt zijn korps van 700
academici, 500 mensen met een
HBO-opleiding en 1300 andere me-
dewerkers jong. De gemiddelde
leeftijd is 35 jaar. Philips stimuleert
een vlotte doorstroming naar de
produktiedivisies.
Op die manier kan de kennis die in
het onderzoek is opgedaan, nuttig
gebruikt worden in de praktische
toepassing. Jong en inventief talent

kan de openvallende plaatsen op-vullen.
Philips zegt geen enkele moeite te
hebben met het aantrekken van
nieuwe deskundigen van topni-
veau. Op de universiteiten is vol-
doende potentieel aanwezig om de
50 academici en 70 HBO-ers, die het
NatLab elk jaar verlaten, te vervan-
gen.

Slagers krijgen
2,5 procent
meer loon

UTRECHT - Werkgevers en
vakbonden hebben afgelopen
nacht na vier 'zeer moeizame
gespreksronden' een onder-
handelingsresultaat bereikt
over een nieuwe CAO voor het
slagersbedrijf (ruim 15.000
werknemers).

Het resultaat voorziet in een tweeja-
rige CAO met een loonsverhoging
van 2,5 procent. Een woordvoerster
van de Voedingsbond FNV heeft
dat gisteren meegedeeld.
„Gezien het slechtevertrekpunt van
de werkgevers, die alleen maar ver-
slechteringen wilden, is er uiteinde-
lijk nog heel wat uitgekomen", al-
dus de vakbondswoordvoerster. De
slagerijen hadden 1,5 procent loons-
verhoging geboden. Zij wilden bo-
vendien de VUT-leeftijd verhogen
van 59 naar 60 jaar. Afgesproken is
dat die nu gehandhaafd blijft op 59
jaar. De werknemers draaien wel
gedeeltelijkvoor de meerkosten op.
Voor de bonden zit er nogal wat
'pijn' in kleinere verlangens. Zo
hebben de partijen geen afspraken
gemaakt over positieverbetering
van vrouwen in de sector. Leerlin-
gen in het leerlingenwezen gaan er
evenmin op vooruit.

" Demissionair mi-
nister Smit-Kroes
van Verkeer en Wa-
terstaat zit hoog op
een asfaltmachine en
legt het laatste stukje
van de rijksweg 1 bij
Diemen. Met deze
handeling is de Al
Amsterdam-Amers-
foort nu voltooid.

economie

Tekort op
geldmarkt

MSTERDAM - Een verwachteerruiming van de geldmarkt is
* afgelopen week uitgebleven.°k voor de komende week zien
eldmarktkringen geen echte
erruiming. De tekorten zullenerder oplopen van f2,2 miljardaar bijna f6miljard, maar Delederlandsche Bank biedt sou-
'as door de kasreserve te verho-en van f4,7 miljard tot f 8,6 mil-
ird.
e krapte op de geldmarkt is de

1ëelopen week vooral veroor-pakt door het tegenvallen van
De belastingbe-

f"ngen bleven met fl miljard
Pfn.de bescheiden kant. De be-
pstingbetalingen zullen overi-P.ns ook deze week met f 1,2
P'ljhard niet hoog oplopen. Veel

dus af van nieuwe speciale
, eningen, maar in de markt
>aat men er van uit, dat de tekor-n weinig zullen gaan afwijkenn die van de afgelopen week.
£ de stand vanm het schatkist-
raP'er kwam de afgelopen weekgeen verandering. Er stond al-ren onveranderd f 3501,5 mil-oen aan schatkistbiljetten uit.

SVEN: energiebesparing
van 10 miljard mogelijk

APELDOORN Jaarlijks
wordt zon 35 miljard gulden
aan energie uitgegeven. Daar-
op is een besparing mogelijk
van 30 procent. Dat is tien mil-
jard gulden per jaar.
De Stichting Voorlichting Energie-
besparing Nederland (SVEN), die
dit berekende, acht een dergelijke
besparing haalbaar door het ge-
bruik van allerlei nieuwe technie-
ken, zoals verwarmingsketels met
hoog rendement, isolatie en het te-

gengaan van verspilling.

Het gebruik van installaties die wei-
nig energie vergen, levert volgens
de stichting al een besparing op van
6,5 miljard gulden per jaar. Door on-
nodig energieverbruik te vermij-
den, is een besparing mogelijk van
3,5 miljard gulden.

De gemeenten kunnen naar het oor-
deel van de SVEN een belangrijke
bijdrage leveren aan energiebespa-
ring. De lokale besturen, die voor
hun gebouwen jaarlijks 600 miljoen

gulden aan energie uitgeven, kun-
nen dit bedrag direct met 100 mil-
joen verminderen door verspilling
tegen te gaan. Door innovatie kan
de energierekening met nog eens
100 miljoen gulden worden vermin-
derd.

Daarnaast beschikken de gemeen-
ten, waarvan vele al een milieupro-
gramma hebben opgesteld, over tal
van mogelijkheden energiebespa-
ring in de particuliere sector en het
vervoer te bevorderen. Dit kan 5,6
miljard gulden per jaar opleveren.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTEKDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 23-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt I 26.200-f 26.700:
vorige ’ 26.000/26.500; bewerkt ver-
koop ’ 28.300; vorige / 28.100 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 335/ 405 vorige
(335) 405; bewerkt verkoop ./ 450 la-
ten, vorige / 450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,20 2.32
Bnts pond 3,44 3.69
Can. dollar 1,83 1.95
Duitse mark(lOO) 110.65 114.65
lers pond 2.87 3.12
Austr. dollar 1.63 1.75
Jap. yen (10.000) 156.50 161.50
Ital. lire (10.000) 14.80 16.20
Belg. frank (100) 5,21 5.51
Port. esc. (100) 1,28 1.46
Kranse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,50 129.00
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,85 32.35
Deense kr. (100) 27.50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15.74 16.34
Spaanse pes.OOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1.24 1,44
Finse mark (100) 48.75 51.75
Joeg. dinar (100) (i.nl 9.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.26075-26325
Brits pond 3.5695-5745
Duitse mark 112.675-725
Franse franc 33.235 33,285
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 126.725-775
Japanse yen 159.71-159,81
Ital lire 15.520-570
Zweedse kroon 33.520-33.570
Deense kroon 28.920-28.970
Noorse kroon 31.325-31.375
Canad. dollar 1.88775-89025
Oost. schil] 16,0070-0170
lers pond 3.0080-0180
Spaanse pes 1,8020-8120
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1.6900 7000
Hongk.dollar 29.10-29.35
Nieuwz.dollar 1,3550-3650
Antill.gulden 1.2525-2825
Sunn. gulden 1.2525 2925
Saudische rial 60.20-60.45
Keu gulden 2.3435-3485

INDEX Amsterdam ANP/CBS
(BS Koersindex 11983=1001
algemeen 188.30 187,90
id excl.kon.olie 180,00 179,90
internationals 191.00 190,50
lokale ondernem 180,70 186.40
id financieel 132.40 132,40
id niet-financ. 240.30 239.80
CBS-Herbeleggingsindex (1983-1001

algemeen 241,50 241,00
id excl.kon.olie 220.80 220,80
internationals 253,50 252.80
lokale ondernem. 227.00 227.4(1
ld financieel 168.70 168,80
id niet-financ. 284.40 283.70
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 177.90 176.60internation 183.90 i83.90luk-i_l 17570 ,7540
fin.insteil 139.1(1 139.20alg banken 136.10 136,10verzekering 141.10 141.10
niet-financ 187.50 187,00
industrie 176.30 175,70
transp c,psl - 225.30 224.70

Avondkoeisen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischlavondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot .stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daan):

Akzo 145.80(145.80)
Kon. Ohe 137.90-139.211 (139.00)
Philips 37.10-37.40 (37,40)
Unilever 137.90-138.30(137,90)
KI.M 4(1.(ill(46.60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddeldeq
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 .
menlijke gemiddelde

Benin 2488.821158 64 200.75 950 64
Hoogst 2501.83 1166.40 201.70 955%
Laagst 2407.19 114909 198.79 942 37
Slot 247801 1155.50 199.38 946.66
Winst
verlies 24.01 - 5.50 - 1.66 -7 60
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_\piccolo S
04S-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'V 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 1 5 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) .as»

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
DaKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.

Verm lat/Gevonden
JACHTHOND, Duitse lang-
haar, zwart/grijs, op 14 mei
in Waldfeucht (Dld.) wegge-
lopen. Reacties tel. 09-49-
-24525644.

Personeel gevraagd
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Fliesenleger (tegelzetter)
als Arbeitnehmen oder Subunternehmer in Dauerstellung

gesucht. Subunternehmer: möglichst Finnen mit Erfahrung
in Deutschland (geen bemiddelingsfirmas)

Fliesen Zillgens, Geilenkirchen
Tel. 09-49-2451-8070

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Tnchterweg 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.
IJZERVLECHTERS gevr.
teg. zeer hoge verdienste.
Tel. te bevr. tuss. 20 en 22
uur. 09-49-245167677
Gevr. voor de avonduren
SCHOONMAAKHULP, 25
uur p.wk. Tel. reactie na
17.00 uur 045-253304.
Bouwbedrijf Raro 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.
Aktieve vriendelijke VER-
KOOPSTER voor brood- en
banketartikelen. Enige erv.
vereist, lft. 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 (VU.Ter
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.
Altea Hotel Limburg zoekt
zo spoedig mogelijk café-
restaurant KELNER en ser-
veerster. Telefonische reak-
ties tussen 14.00 en 18.00
uur 043-642131.

PERSONEEL gevr. voor div.
functies. Rest. Le Bistro,
tussen 14.00 en 17.00 uur,
04406-12620.
TIMMERLIEDEN gevraagd
voor werkzaamheden regio
Amsterdam. Reijnen, Burg.
Venckenstr. 11, Obbicht. Tel
04498-56966.
Wie wil vanaf sept. 2 midda-
gen TYPELES geven op
Middelb. school? Type-
mach. te koop of te huur. Br.
o.nr. B-0856 L.D. Postbus
3100. 6401 PP Heerlen.
Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd voor 3 dagen per
week. Tel. 045-259986.
Met spoed gevraagd zelf-
standig werkend KOK en
bedieningshulpen op part-
time basis, tel. 04455-1950.
Gevr. voor discotheek erv.
PORTIER. Pers. aanmelden
na 19.00 U Wilhelminaplein
17, Schinveld.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
BUFFETHULP met ervaring
voor discotheek. Pers. aan-
melden na 1900 uur, Wilhel-
minaplein 17, Schinveld.
Tev. Glazenophaler.
Dringend een MEISJE v.
nieuw geopend privé in Sit-
tard. 04490-23203.
KAPSTER gevr. Dames- en
herenkapsalons W. Fober,
Brunssum. Tel. 045-256223
Het AMBACHTSHUIS ver-
zorgt gratis cursussen in
hout- en metaalbew., voor
mannen en vrouwen die
geen baan hebben van 17
t m 40 jr. Inl. en aanm. Kas-
tanjelaan 140, Hoensbroek.
Tel. 045-226643.
PORTIER gevraagd vanaf
26-5 tot seizoenseinde. Te-
lefonisch aanmelden tussen
14.00-15.00 uur. Tel.
04406-13835, Valkenburg.
Gevraagd voor direct TOP-
DISKJOCKEY met erv., 20-
-28 jr. Lydo-disco ln Esch-
weiler. Tel. 09-49-
-24034591, bellen wo. vrijd.
zat. of zondag va. 19.00 uur.

Onroerend goed te huur gevraagd
SPOED te h. gevr. in Geleen
of dir. omg. appartement of
flat. Huurpr. tot ’ 800,-. Tel.
04459-1680.

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

Onroerend goed te huur aangeboden

Tegelen
Kerkstraat

Te huur winkelpand op A-locatie.
Frontbreedte: 9 meter.

Oppervlakte winkel ca. 150 m2.
Huurprijs : n.o.t.k.

Te bevragen:

Bellevue-Makelaardij OG
Arnhem. Tel. 085-451103

Kerkrade-Bleyerheide te
huur een nette rustige ETA-
GÉWONING, geschikt voor
echtpaar of alleenst.,

’ 780,- mcl. stook/serv.kos-
ten. Inl. 04490-48180.
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.
Weg. omst. t. overname
aang. Café TAVERNE (ook
gesch. v. club-bar) gelegen
aan drukke Rijksweg. Omg.
Mol. Huur ’375,-. 09-
-3214815060.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
Appartement. Woonkamer,
keuken, balkon, badkamer,
1 of 2 slaapk., berging Inl.
Tel. 04490-43275.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
KERKRADE. Te huur voor
net meisje of jonge vrouw,
woonk. m. keuken, douche,
w.c, balkon, met eigen in-
gang. Tel. 04748-2679.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te huur APPARTEMENT (2
kamers) gestof. en gemeub.
in land. omg. v. Maastricht,
min. 1 jr. ’725,- mcl. 043-
-217336.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

630 m2tot 1300 m 2
Prijzen vanaf ’ 93.000 v.o.n.

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

tel. 045-740900
Grouwels/Daelmans Vastgoed B.V.

tel. 043-254565

Uw huis krijgt 27 mei
nog meer aandacht!

Op zaterdag 27 mei wordt
het LIMBURGS DAGBLAD met het WOONBLAD

EXTRA verspreid
in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek, Beek,

Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zónder extra kosten. Bij huiseige-
naren, de duurdere woonwijken, bij koopkrachtige lezers.
Want in een EXTRA oplage van meer dan 10.500 exem-
plaren wordt onze lezenswaardige zaterdagkrant huis aan
huis verspreid. In geselekteerde plaatsen en wijken. Een
komplete dikke krant met al het aktu.ele nieuws, en achter-
grondinformatie, het sportnieuws, de leesverhalen en
natuurlijk met het Limburgs Woonblad. Bij juist voor u
interessante adressen! In die plaatsen en wijken waar

koopkrachtige konsumenten wonen.

Extra oplage, extra bereik,
géén extra kosten!

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.
Te huur aangeboden; zeer
sfeervol ingericht gezellig
CAFÉ, vele mogelijkheden,
te Hoensbroek. Meer info;
tel. 09-49-240572747.
LANDHUIS te koop, 4
slaapk., tuin, ca. 1200 m2.
Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Ruim WINKELPAND met
royale privéwoning en werk-
plaats, velerlei mogelijkhe-
den. Rinkens, Heigank 149-
-151. Nieuwenhagen 045-
-319846.

Proficiat

%
I
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Caspar ziet Abraham
Proficiat

Trudy, Desirée, Ron,
Marco, Monique, (baby).

Proficiat
Mam en Marian

daar in Meezenbroek.
Groetjes uit Heerlerbaan.

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.

*? .::*. 'vÊÊéÊ
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Anneke
is jarig!!

Hoera! Liefs Paul.

Bedrijfsruimte
Te h. aangeb. BEDRIJFS-,
magazijn- of kantoorruimte
gelegen aan de Grasbroe-
kerweg te Heerlen 160 m2
’750,- p.mnd. 045-721512.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Te h. aangeb. BEDRIJFS-
HAL 400 m2gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen

’ 2.000,- p.mnd. 045-
-721512.
Te k. grote BEDRIJFS-
LOODS met ruime privé-
woning, opp. 2.672 m2, vr.
pr. ’695.000,-. Tel. 045-
-319891, tijdens kantooruren

Kamers aangeboden/gevraagd
Leuke gem. EENPER-
SOONSKAMER te huur
voor nette pers. rustige lig-
ging in Schimmen, tel.
04404-1425.
Te huur ZITKAMER met a-
parte slaapk. te Hoensbroek
Na 14.00 uur 045-229654.

HEERLEN-N, ruime kamer
met v. wast. in vrij huis te
huur, gestoft., gemeub.,
huur ’350,- p.mnd. Inl.
04459-1305.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
SCHERPE prijzen. Dak- en
vloerplaat 19 mm ’43,50 p.
plaat. Vloerplanken ’ 1,57
p.mtr. mcl, BTW. Ook alle
dakmaterialen, lichtkoepels
etc. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O Worms. Tel. 045-
-319846.

m
Te k. Veldbrand- en ■ oude
METSELSTENEN. Tel.
045-722028.
Te k. plm. 1800 MULDE 2
kop dakpannen, rood, t.e.
a.b. Tel. 045-456875.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

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

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf

Sierpleister reinigen
snel en efficiënt zonder schrobben en kliederen. Huur de

Cleanfix bij Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6.
Tel. 043-645959.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Wasmachine en stofzuiger-
onderdelen bij van UDEN,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

Winkel & Kantoor

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiezers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686616.

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.

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Geldzaken

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

Bel ons even:
Setiakawan Fin. Mij Tilburg.

013-350105.
Na 17.00 uur 045-720755

SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

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.

Bedrijven/Transacties

Euromarathon 1989
Team Zuid-Nederland wordt gesponsord door:

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

Landbouw en Veeteelt
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.

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.
SCHAPENSCHEERDER.
Na 19.00 Uur 045-753043.
SCHMOTZER schoffelma-
chines degelijke kwaliteit in
voorraad leverbaar. L. Collé,
Susteren, 04499-3030. Ca-
dier en Keer, 04407-1296.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.
Te koop enkele nieuwe Ca-
se IH TRACTOREN wegens
annulering export order 956
en 856 XLA tegen speciale
prijzen. Bel snel! L. Collé,
Susteren, 04499-3030. Ca-
dier en Keer, 04407-1296.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebr. machines
voor speciale prijzen. Alle
modellen weidesiepen, ook
met banden 2/6 m. Lely ro-
torkopeggen, kunstmest-
strooiers en hooimach. Fahr
Kuhn, PZ en Vicon hooi-
mach., maaiers enz. 1- en 2
rijige aardappelvoorraad-
rooiers. 4-rijige Cramer
aardappelpoter, nieuw mo-
del in zeer goede staat, spe-
ciale prijs. 4-rijige mais-
schoffels en rijenfrezen, met
en zonder kunstmestbakken
(halve prijs). Alle typen vas-
te tand cultivatoren. Veewa-
gens 2-4 koeien en 6-8
koeien tandem as. Perfect
weidebloters. Div. kunst-
meststrooiers. 1-2-3 schaar
ploegen. Landrollen ook vul-
baar met water, 2.5/3 m.
Weidehekken 3/5 m. gegal-
vaniseerd. Goeie gebr. hef-
trucks 2/3 ton. Opgelet! Nu
weer uit voorraad leverbaar:
Voederdrinkbakken op wie-
len gegalvaniseerd 4/5/6/ m.
ook voor hefinrichting. Te-
vens automatische voeder-
bakken voor kalveren in
weide bij te voederen voor
hefinrichting. Bel direkt,
Jean Spons - Eijsden
04409-3500 of 2524.

Auto's — i

Coumans Beek
Seat-show

alle nieuwe modellen.
Occasionshow donderdag 25-5

Donderdag 25-5, vrijdag 26-5 en zaterdag 27-5
met veel aanbiedingen.

Seat, een merk van het VW-concern.
Beek, DSM-straat 7, t.o. Makado. Tel. 04490-7124^,

Voor ’ 1.500,- met de auto
op vakantie?

Nu kan het Saab 99 ’ 1.5";
Renault 18 ’ 1.5*.

Garage Kompier
Akerstraat 150, Heerlen. _^

Van 25 t/m 29 mei
Toyota Mengelers

25 jarig jubileum

Show
Landgraaf

Tegenover draf- en renM*j
Omdat wij in een feeststemming zijn, valt er tijdens del"
bileum-show- meer dan ooit- goed met ons te handel*
Profiteer nu van een extra gunstige inruilprijs! Ook als
geen auto in te ruilen heefty, verrassen wij u met een

extra korting!
Laat u deze unike kans niet ontgaan en kom naaf?
Toyota Mengelers 25-jarig Jubileum Show in Schaesb*'-
Wij zorgen in ieder geval voor een gastvrij ontha*
Automobielbedrijven Mengelers
Werkplaats en showroom: Baanstraat 129

Landgraaf, tel. 045-318888.^
Te k. MAZDA 626 bwj. 79,
goudmet., met trekh., Vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-463070
na 1900 uur.
Te k. Ford ESCORT 1600
Sport, bwj. '78, APK tot 8-
-89 ’ 1.250,-. i.g.st. 045-
-215554. Middelste Wehr 46,
Hoensbroek.
Te k. HONDA Accord, don-
kerbl.met. 4-drs., bwj. 10-
-'BO. Athwerk 18, kerkrade.
Tel. 045-461729.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.nw.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
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M Bei Wehmeyer alles zuder Anzuge&Sakkos ssrr*"*

E/n- und zweireihige Sommeranzügeaus reiner
Baumwolle oderim Mix mitLeinenA/iskose/
Polyester. Uni undStreifen. Mit farblich abge-

O stimmtem Innenfutter, dezentgemustert. Hosen ol^^^g mitBundfalten und Umschlag. Perfekt. *%_JQ WTm_\
% Sommer-Sakkos in den gleichen angenehmen Z___^__ZZZ*"__m\.* ".Jls^"**^"""^
£ Stoffqualitaten. Ein-undzweireihig.

" Uni undaktuelleDessins. Das sommer-lassige "^"^ IliillllHTil D,e"<*<*"".

o, Kombi-Vergnügen. l_r_f%| l/TT" AACHEN, ACALBERTSTRASSE

Auto LANDGRAAF &£aan, kijk en vergelijk: WJcedes 500 SE aut. «
ABS blauwmet

’ 43.500,-; Citroen S]
Break diesel roodm. '’25.800,-; Lancia TheJJI.E. kl. zwartm. 32.000 ".
'87 ’ 34.500,-; Lancia JTurbo 30.000 km ,2
groenm. z. apart *|
’15.500,-; BMW 316 4-*5
kl. wit 50.000 km z. mooi",
’28.750,-; BMW 520 I/bak groenm. '86 ’ 23.9^
VW Golf GTI 1.8 16 V"ïï
kl. zwart alle ace.
’27.500,-; Alfa 33 MÜffi
kl. bruin '87 ’ 17.500,-;
33 kl. bruin 33.000 km "J’15.500,-; Ford Escort h
Bravo 5-drs. kl. groen "J’21.750,-; Ford Sierra ;
CL kl. zwart '87 ’ 20.900';
Ford Scorpio 2.5 diesel r
rood nw.st. '86 ’ 22.5&Ï
Ford Sierra 1.6 L 5-drs- *
blauw '84 ’13.500,-; r*
Escort 14 Bravo 20.000 *'88 ’21.500,-; Ford Sic"'
1.8 Stat. Van kl. wit als";
'87 ’14.950,-; Honda f_\tlude EX 1.8 12 Valve kl..*J
'85 ’ 22.950,-; Honda CX
GL kl. goudm. Z
’15.500,-; Hyundai P%
GL 1.3 5-drs. kl. wit 5
’12.500,-; Mazda 323 &
1.5 Sedan kl. zilvermet. £’14.500,-; Mitsubishi 'J,
dia GLX kl. groenrnf'
52.000 km '84 ’ll900,,
Lada 2105 GLkl. rood nW>,
'88 ’9.800,-; Opel Asc<s1.6 LS kl. blauw 2
’17.800,-; Opel Kadett $
1.2 5-drs. kl. groen "5I ’17.500,-; Opel Kadett y
Sedan kl. blauw ’«’17.250,-; Opel Kadettjj
Limited '86 ’ 14.950,-; °ffi
Kadett 1.6 SR kl. geel ",,
’6.950,-; Renault V
Broadway 1.4 kl. goudTC
nw.st. 59.000 km 2Ï
’13.900,-; Volvo 360 v
Inj. 2.0 5-drs. kl. grijs".'-
-31.000 km '87 ’23.50"','
Volvo 360 GLT 2.0 lnj-,ï
rood 18.000 km *Lj
’22.950,-. Bestel: %
Sierra 1.8 Van Station kl**
'87 ’14.950,-; VW bus ft,
stel 2.0 Transporter ; .
’ 5.750,-; Aro Jeep 4x4 o*,
sei '85 ’8.950,-. * Erke£Bovag bedrijf * Eigen we£plaats * Financiering zon»
aanbet. mog. * Alle keuf"
gen toegestaan * Inruil »%
gelijk * Keuze uit 12-3 <%^garantie * WN Keuringss*
tion * Garantie W?v!n
’10.000,-. Kom vrijblil^
kijken en vergelijken bij AJ*,
Landgraaf. Het adres *°£de betere gebruikte au'
Auto Landgraaf, Heeri»
baan 74-76, Heerlen. '*045-424268/424231.

LEYENAAR's autocentr^sinds 1960 erkend gara9'
bedrijf biedt te koop aan
der volledige garanties to'^maanden schriftelijk: ojfc
316 '86; Mercedes l9°vflV'85; VW Golf 18 i '87; »!,
Golf 16 GTD; Volvo 740 fSedan '85; Volvo 340 W' <j
ner 1.4 automatiek '86; rv
Escort 1.4 CL station Sed*
'86; Ford Sierra 1.6 CL ="j
dan (met koffer) '87; PO'
Escort 1.6 KR 3i zwart *£Ford Sierra 2.0 Laser 5-0'
'86; Escort 1.1 laser '85; &'
cort 1.6 diesel laser Sed»
'84; Escort 1.3 laser SeO*
'84; Escort 1.3 luxus Se<?»|
'83; Fiësta 1.1 CL Festij.
'86; Fiësta 1.1 luxus «£Ford 1.6 luxus '82; VW Sfy
rocco 1.8 GT wit '85; Jj
Jetta Elan I.Sedan '86;
Golf LX '83; VW Golf 1° „
diesel 5 versn. '85; Kaöj
12 N zeer mooi '78; OP?,

Kadett 12N hatchback *'81; Kadett 12 LS stationc»
model '85; Kadett station^.1.6 diesel Sedan rood <L
Ascona 1.6 S hatchback »°
dan '87; Ascona 1.6 LS
dan '85; Ascona 16 die»
'82; Mitsubishi Colt 1200 e
'83; VW Kleinbus v. 9°U
verv. '80; Renault R 4 r’1.750,-; aanhangwaag
’890,-. Gemakkelijke bc'"f.lingsregeling mogelijk; *
kend door rijksdienst
wegverkeer, APK-keuring(
instantie, Ridder Hoensn<»
151, Hoensbroek, info o*"

212091. ___^-"
Voor Piccolo's

zie verder pagina
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Te klein
Veronica en RTV richten zich
voor een groot deel op hetzelfde
publiek. In de praktijk zullen Ve-
ronica en Radio-Télé-Veronique
dus eikaars concurrenten zijn,
beaamt Harding volmondig.
„Maar", voegt hij eraan toe, „We
nebben afgesproken dat het een
'friendly competition' zal zijn.
Want Rob en ik hebben ons hele
arbeidzame leven met elkaar sa-
mengewerkt. Wat dat betreft zijn
we nauw met elkaar verbonden".

De voorlopige huisvesting van
de nieuwe Nederlandstalige
commerciële satellietzender Ra-
dio-Télé-Veronique is aan de
Lindenheuvel in Hilversum. Lex
Harding verwacht echter dat het
pand binnen enkele maanden te
klein zal zijn. Hilversum zal in
ieder geval het hoofdkwartier
van het nieuwe station blijven.
„Want hier zitten de audio-visue-
le bedrijven en de mensen, die
bij de omroep werken", zegt
Harding.
Veronique gaat uiterlijk op 1 ja-
nuari van start, maar liever veel
eerder. Ideale datum is volgens
Harding 1 oktober. „Dan nemen
de kijkdichtheden met het len-
gen van de avonden gigantisch
toe. Bovendien worden de recla-
megelden vooral rond dietijd be-
steed." Het startkapitaal van de
nieuwe onderneming ligt voor
het eerste jaar tussen de 100 en
200 miljoen gulden. Dat is vol-
gens Harding ruim voldoende
om het project op een hoog ni-
veau te beginnen.
Vijftig prcjcent van het startkapi-
taal komt uit Luxemburg, De
rest is afkomstig van het Neder-
landse bedrijfsleven: Philips,
banken en institutionele beleg-
gers. Harding sluit niet uit dat
ook uitgevers in de toekomst be-
langstelling zullen tonen. „De
deur staat voor alle geldschieters
wagenwijd open, maar ze zijn
niet meer van belang voor het
welslagen van de onderneming",
aldus directeur Harding.
Veronique wordt geen Sky
Channel, zegt Lex Harding be-
slist. „Het is niet de bedoeling
dat we oude troep gaan uitzen-
den. Veertig tot vijftig procent
zal bestaan uit oorspronkelijk
Nederlandse produkties, waarbij
zoveel mogelijk produktiebedrij-
ven worden ingeschakeld". Rob
de Boer, Joop van den Ende, Re-
né Stokvis? „Allemaal. ledereen
is welkom bij ons".

nederlandse top veertig
v - Een overzicht van de Nederlandse top veertig, zoals die
u 'Jdagmiddag vanaf 15.03 uur op Radio 3 wordt uitgezonden. Tussenaakjes staan de posities van vorige week.

i ( 1) External Flame - The Bangles, ( 4) My, myself and I - De la Soul
4 < 2) Wonderful - Patty & Shift
2 * 6) I beg your pardon -Kon Kan
„ * 5) Paradise City - Guns 'n Roses

( 8) Keep on movin' - Soul II Soul
' < 3) The Look - Roxette

(10) If you don't know me by now - Simply Red
ln (1D Lullaby - The Cure
j" (16) Lolly Lolly - Wendy & Lisa
j2 (23) I want it all - Queeri
j, Jl4) Into temptation - Crowded House
j. (20) Americanos - Holly Johnson

( 7) This is your land - Simply Minds
j„ '18) The eve of the war - JeffWayne
l 7(15) Nothin (that compares 2u) - The Jacksons
y' (22) El Cordobes - BZN
jg

( 9) Too many broken hearts in the world - Jason Donovan
2q (31) Forever your girl - Paula Abdul
2, (13) Kokomo - The Beach Boys
22 (32) Free - Stevie Wonder
2g d2) Turn the world around - Golden Earring
24

(21) I'll be there for you - Bon Jovi
25 (. 19* funky cold Medina Tone Loc
2fi

'25) Heaven help me - Deon Estus
27 y~i I'm every woman - Chaka Khan
2g |26) Good thing - Fine Young Cannibals
2q Jr~) That's how I'm living - Toni Scott
30

(24) Duet (ik hou alleen van jou) - Rob de Nijs & Martine
3, (—) My brave face - Paul McCartney
32 1?) 12 3 - Gloria Estefan
33 (36) Blijf zoals je bent - Justine
34 ro <-*r<linary lives - Bee Gees
3_» (28) When love comes to town - U 2
3g J~~> It's the first time - Lois Lane
3~ (29) Like a prayer - Madonna(35) Alles kan een mens gelukkig maken - René Froger/Goede
3 H Doel
3° 30) Straight up - Paula Abdul
40 n Ik kan het niet alleen "De Di Jk(34) This time I know it's for real - Donna Summer

Sterren
Belangrijk element in de pro-
grammering van Veronique is
een eigen nieuwsvoorziening,
diezal worden opgezet door oud-
Nieuwslijn-eindredacteur Ruud
Hendriks. Overigens zal Hen-
driks zich met de gehele pro-
grammering van de nieuwe zen-
der bezighouden. Harding: „We
gaan een totaal onafhankelijk,
volwassen eigen nieuwsrubriek
brengen. In onze voorlopige pro-
grammering staat nieuws vier
keer per avond geprogram-
meerd, waaronder één 'journaal'
van een half uur. We zullen ge-
bruik maken van eigen corres-
pondenten, maar wellicht ook
van correspondenten van
Nieuwslijn en Aktua. Misschien
sluiten we ook wel een overeen-
komst met een krant. Het NOS-
Journaal heeft 100 mensen in
dienst. Idioot veel. Wij maken
een dergelijke rubriek met 25 a
30 mensen".
Bekende omroepnamen wil Ver-
onique zeker graag in huis halen.
Lex Harding: „ledereen biedt
zich aan en dat vinden wij na-
tuurlijk heel prettig. Ik kan hier-
over nog niets concreets zeg-
gen". Wel kan hij kwijt dat Vero-
nique niet van plan is met grote
bedragen sterren weg te kopen
om daarmee 'Hilversum' te ont-
regelen. Dat geld is er gewoon

niet. Harding denkt te kunnen
putten uit een groot aanbod. „Er
werken 5500 mensen bij de om-
roep. Van die mensen zijn er,
denk ik, 5490 niet echt verschrik-
kelijk tevreden met het werk dat
ze nu doen. Het is natuurlijk veel
leuker te werken aan iets wat
continuïteit heeft, aan iets wat
horizontaal geprogrammeerd is".
Het station zal volgens Harding
een jong,wild, zelfs wat agressief
imago krijgen met veel sport,
'soaps', speelfilms, krimi's, kwis-
sen en shows. Gestreefd wordt
naar een gemiddelde kijkdicht-
heid van 1 miljoen mensen aan
het eind van het eerste jaar. „We
gokken op een breed publiek,
dat aan de jongekant zal zijn. Ve-
ronica, maar dan via de satelliet.
Zeker. Dit wordt wat Veronica
altijd gewild heeft".

Nieuw Nederlands commercieel station eind dit jaar van start

Radio -Télé-Veronique
jong, wild en agressief
Van onze rtv-redactie

j^NDHOVEN - „Eigenlijk
t^d Rob Out Radio-Télé-er°nique moeten gaan lei-aen. Want Rob is nu een-
maal mister Veronica. Het

'm pijn dat het niet
?oor kan gaan. Natuurlijk.
lvlaar hij heeft er zelf voor
jfekozen de Veronica Om-
°ep Organisatie te blijven

leiden", zegt Lex Harding.
*n de statuten van Veronica

dat de algemeen direc-!eur, Rob Out, tevens
*|°ofdredacteur van de bla-
en is én in het bestuur zit-llnë heeft. „Als Rob weg

§aat, zou alles uiteenvallen.
;re kracht van Veronica is
«at we één grote club zijn",
jUdus Harding. Lex Hard-

tot 1 juniradiodirecteürvan de VOO, gaat het nieu-we Nederlandse commer-
cie station Radio-Télé-

(RTV) leiden. De
2ender gaat nog voor heteinde van dit jaar van start.

'Jdens een persconferentie, gis-
bij Philips in Eindho-n. werd Radio Télé Veronique

njet veel ophef geïntroduceerd
j.
ls 'het grootste Nederlandsta-ge tv-project dat ooit van start

§' n 8 ■ Vorig jaar zomer al werde VOO benaderd door de am-

bassadeur van Luxemburg in
hoogst eigen persoon. Hij kwam
de club van Out vertellen hoe in-
teressant zijn land was voor het
opzetten van commerciële satel-
lietomroep. Niet alleen is de
Astra-satelliet in Luxemburgse
handen, maar het kleine landje
heeft tevens de beschikking over
een uitgebreide audio-visuele in-
dustrie. Toen na diepgaand on-
derzoek bleek dat de VOO niet
zelf zon commercieel avontuur
kon aangaan zonder in strijd te
komen met de Mediawet, werd
besloten een juridischzelfstandi-
ge organisatie op te richten.

.Harding: „Er is besloten de Vero-
nica Omroep Organisatie niet
aan te tasten. De betrokkenheid
van Veronica met RTV is dus mi-
nimaal. Maar als de VOO volgens
de Mediawet wél commercieel
zou mogen gaan draaien, dan
streven we ernaar beide projek-
ten onmiddellijk in elkaarover te
laten vloeien".

, Lex Harding: „De deur staat voor alle geldschieters
open".

Hollands Glorie
Krijn Torringa vormt samen met
radio-collega's Chiel van Praag

(VOO) en Chiel Montagne
(TROS) een rots in de branding
van de Nederlandse muziek. Tor-
ringa weet dat er door andere dj's
vaak smalend wordt gesproken
over zijn programma's 'Koperen
Ko' en 'Hollands Glorie. „Er
wordt inderdaad vaak neerbui-
gend gedaan over Nederlandsta-
lige muziekprogramma's. Ik lig
daar niet van wakker. Niet meer
tenminste. Ik weet dat ik onge-
looflijk veel mensen een plezier
doe met deze uitzendingen. Elke
week een miljoen luisteraars be-
wijst dat ik gelijk heb. Ik vind
bovendien dat er geen enkele re-
den is om schamper te praten
over Nederlandstalige produk-
ties. We leven tenslotte in Hol-
land. In Frankrijk bijvoorbeeld
is het een normale zaak datje als
DJ platen draait in de Franse
taal. Het is daar zelfs een ver-
plichting. Ik zie mezelf niet als
een roepende in de woestijn die
alleen maar het Nederlandse pro-
dukt wil promoten. Ik kan ande-
re programma's ook waarderen,
maar heb in mijn uitzendingen
nu eenmaal veel plezier."

Uitgbreidingen
Hoewel de onderhandelingen
tussen Vecai enerzijds en TV 10
en RTV anderzijds nog niet zijn
afgerond, kan Zandee zich niet
voorstellen dat de komst van de
twee omroepen afketst op het
niet bereiken van overeenstem-
ming. „Daarvoor ligt de komst
van TV 10 en RTV al te zeer voor
de hand." Zandee verwacht dat
met de komst van RTV en TV 10
forse uitbreidingenvan de kabel-
netten een flink stuk dichterbij
komen. „Sommige netten zitten
nu al vol. Voor sommige exploi-
tanten is het moment daar om te
gaan denken aan nieuwe investe-
ringen, om te voorkomen dat an-
dere omroepen plaats moeten
maken. Daarbij zal het niet gaan
om een of twee extra kanalen. Ik
denk dat dan gekozen wordt
voor uitbreiding naar dertig ka-
nalen."

Naar verwachting is TV 10 al per
1 oktober in Rotterdam, een van
de dichtstbekabelde steden in
Nederland, te ontvangen. De on-
derhandelingen tussen de ex-
ploitant, het Gemeentelijk Ener-
giebedrijf (GEB) en de omroep
zijn in een vergevorderd sta-
dium. „We kunnen snel «zaken
doen," verwacht J. Jippes van
het Rotterdamse GEB. „Het gaat
er nu om of TV 10 alleen betaalt
voor de extra voorzieningen die
dan getroffen moeten worden, of
mede voor de integrale voorzie-
ningen die er al zijn. Wij vinden
dat dat laatste het geval moet
zijn."

show

Uitbreiden voor nieuwe tv-zenders nodig

TV 10 welkom
op kabelnetten

Van onze rtv-redactie
ROTTERDAM - De com-
merciële omroep TV 10 is
wat betreft de kabelexploi-
tanten in ons land van harte
welkom. De nieuwe omroep
is een serieuze kandidaat
om een kanaal op de kabel-
netten te gaan bezetten.
Datzelfde geldt voor de Ra-
dio Télé Veronique (RTV),
de eveneens commerciële
zender die wordt opgezet
onder de hoede van Veroni-
ca.

De komst van de twee nieuwe
omroepen zou de oorzaak kun-
nen zijn van een grootscheepse
capaciteitsuitbreiding van de ka-
belnetten. Algemeen secretaris
J.B.G. Zandee van de Vecai, de
landelijke vereniging van kabel-

exploitanten, stelt zich vierkant
op achter de uitlatingen van Cas-
ema-directeur ir. G.B. Deelman.
Deze zei gisteren dat TV 10 en
RTV zo snel mogelijk toegang
moeten krijgen tot de kabel. De
politiek mag geen barrières op-
werpen om de komst van deze
omroepen te bemoeilijken, aldus
Deelman. Casema exploiteert
onder andere het kabelnet in
Den Haag.

„Ik kan Deelmans pleidooi volle-
dig onderschrijven," zegt Zan-
dee. „Vraag en aanbod zijn er, de
politiek mag hier niet in de weg
komen staan." TV 10, RTV en de
kabelexploitanten zijn het in
principe eens met de Vecai over
het bedrag dat betaald moet wor-
den om toegang tot de kabel te
krijgen. De Vecai vindt dat zij
voor die toegang moeten betalen
omdat het gaat om commerciële
omroepen.

„De Vecai beveelt een bedrag
van tien cent per abonnee per
maand aan, plus een eenmalige
heffing van een gulden per abon-
nee," aldus Zandee. „Natuurlijk
moet uiteindelijk per net worden
bepaald wat de nieuwe omroe-
pen moeten gaan betalen."

Volgens Zandee zijn er voor de
exploitanten drie belangrijke re-
denen om TV 10 en RTV serieus
te nemen en daarom toegang te
verlenen op de kabelnetten. „Ten
eerste zijn de aanbieders door
hun ervaring met het maken van
televisie geloofwaardige part-
ners. Bovendien hebben ze de fi-
nanciering van hun plannen,
voor zover wij kunnen nagaan,
goed geregeld. Een derde reden
is dat ze programmatisch veel te
bieden hebben."

'koperen Ko is voor mensen die run voetbal en bier houden '

Krijn Torringa houdt
van gezelligheid

Van onze rtv-redactie

VALKENBURG - De se-
mi-live formule van het
AVRO-radioprogramma
'Koperen Ko en Nikkelen
Nelis' slaat aan. Sinds
een half jaar wordt het
Nederlandstalige amuse-
mentsprogramma op lo-
catie in het land opgeno-
men. Daar is ook een ta-
lentenjacht aan vastge-
koppeld. Drie finalisten
uit 25 voorronden stre-
den inmiddels om de eer
én om een platencon-
tract.

Presentator van 'Koperen Ko en
Nikkelen Nelis' is sinds jaar en
dag Krijn Torringa, een DJ 'met
hart voor het Nederlandse pro-
dukt'. Torringa is meer dan te-
vreden over het besluit van de
AVRO om met het programma
het land in te gaan. „We hebben
het jaren in de studio opgeno-
men, maar sinds een halfjaar rei-
zen we door Nederland. We heb-
ben de formule een beetje aange-
past aan die ontwikkeling. Zo
wisselen we nu landelijk beken-
de met regionaal bekende zan-
gers en zangeressen af. Dat slaat
heel goed aan. De zalen zijn altijd
stampvol en de luistercijfers zijn
ook gigantisch gestegen. We zit-
ten nu wekelijks tegen de mil-
joen luisteraars aan en dat is dik
de helft meer dan in de tijd dat
we een studioprogramma maak-
ten".

Gewone mensen
De AVRO-coryfee lijkt de nuch-
terheid zelve als hij praat over
zijn populaire uitzendingen. „Ik
hou van gezelligheid. Die semi-
live uitzendingen in het land
staan bol van gezelligheid. Vro-
lijke mensen en artiesten diezin-
gen in je eigen verstaanbare
moerstaal. Ik typeer mijn pro-
gramma's altijd maar zo: ze zijn
bedoeld voor mensen die van
bier en voetbal houden en niet
voor hen die van crickett en thee
houden. Ik ben zelf ook een ge-
wone jongen en weet waar de
meeste mensen van houden.
Toevalligerwijs hou ik ook van
bier en voetbal, dat komt dus
mooi uit." " Krijn Torringa: „De zalen zijn altijd stampvol en de luis-

tercijferszijn ook gigantisch gestegen".

show/rtv
redactie: harrie cremers

Vader Abraham wil
plaat met ex-minister

Nelie Smit-Kroes
Van onze showpagina-redactic

HEERLEN - Vader Abraham wil
op de plaat met ex-minister Nelie
Smit-Kroes, die heeft laten we-
ten dat ze nooit meer terug wil in
de politiek.

Pierre Kartner - zeg maar Vader
Abraham - tegenover het Lim-
burgs Dagblad: „Het milieu staat
volop in de belangstelling. Mijn
eerstvolgende liedje gaat over
dat onderwerp. Het is een eigen
compositie. Toen ik de tekst
schreef moest ik onwillekeurig
denken aan Nelie Smit-Kroes en
de val van het kabinet. Nelie zei
dat ze wel moest opstappen om-
dat ze anders haar handelwijze
over het milieu later tegenover
haar kinderen niet zou kunnen
verantwoorden. Ik heb Nelie nu
gevraagd of ze die visie met mij
in één of twee regels aan het slot
op de plaat wil meezingen of in-
spreken."

Pierre Kartner bracht in de jaren

zeventig eveneens een politiek
getinte plaat op de markt. Toen
zong hij met kamerlid, wijlen,
boer Koekoek: „Den Uyl is in de
olie." Dat lied werd toen een
goed verkochte carnavalsschla-
ger.

" Nelie Smit-Kroes, meezingen met Vader Abraham?

Ted de Braak
terug naar NCRV
HILVERSUM - Na een afwe-
zigheid van vijfjaar is Ted de
Braak weer terug bij de
NCRV. Hij zal voor deze om-
roep in het najaar een serie
van acht familie shows op the-
mabasis presenteren. Het
showelement van de NCRV
zal vervolgens in het voorjaar
worden verzorgd door Frank
Masmeyer.
Met de shows van Ted de
Braak wil deze omroep het gat
opvullen dat is ontstaan door
de breuk met het produktie-
bureau van Joop van den
Ende . De shows zullen voor-
namelijk in eigen beheer van-
uit Studio Baarn worden uit
gezonden . De programma's
zijn 'semi-live': er zitten
slechts enkeleuren tussen op-
name en uitzending. Het stre-
ven is de shows wekelijks op
de zaterdagavond te program-
meren .
De Braak, die eerder al negen-
tien jaarvoor de NCRV werk-
te, stapte in '84 over naar de
KRO voor de '1,2,3-show'.
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/aHÖfei Breukrijst, -. »^*M / Nasi/Bami,
Wijn duurder door _^ÊÊ XMfi grof gebroken, kilo 1.09 j_\\t_f\_\ § l__._\ f kant en klaar, lekker gekruid.

nno«t pn Prntprp flp«pn * J Albona rijstdessert met vanille, f%£ #|_\lWlff^f If Hoeft alleeneven opgewarmdr*lLKPPKM Rijst is licht verteerbaar en heen een hoge bi,ka42sgram -.99 JSff/VATf * C/l f «fjorden, ba* aik.io 3.5
Kan onze inkoper J^P^f]?! VXHdingSWamde. Het bevat eiwitten, Vet SSfSRL 139 V^111' ÏSSSÏÏÏÏSSnd

oogsten'm T9BB lager geweest dan JS»F *\ ■ 500 gram -.63 nrP fJLO' J_~n\ 7509ram '■'
im9B7. efOL vr-Mt^sss^ .-^ SaïPQAIIQ Spaghetti, ' j£*^ s?/\}v\ Bofrelballeties- flt
Het zwaarst getroffen zijn Spanje §35^jfï^ Gouda's Glorie -M M **. Mie, T W*W //#/ '// Hamburgers,
(Rioja). Portugal (Port) en Frankrijk y^Z S ValOrie _M M Q gg J#f^ 7 / 4 * 10°9" 2.5
(Bordeaux. Beaujofais enRhöne). //f^_%_f ~^W~ JSS -\ Pittige, fijngekruide saus. U*l .^^_^^__^^_ k___JL/ J// Gemarineerde haringHierdoor en door een goede kwa- [|W * 250 gram voor 750 ml. saus ll^W ri-i«B Kruidenketchup, pot 6a 7 stuks, zoetzuur,titertzijn de prijzen fors gestegen \\W^^^^>_^^^^^ . M . JL | M[ jTI Golden Wonder, 750 ml. 720 ml. nettogewicht 360 gram 2JBovendien is een nieuwe EG-wet VvT2sfèfcïB3wft*3<»H» /sSÜ^^^ l/«uu «««..« AA I HH I " „,,,„,„„„.: ooa u i .■
van kracht, datwijn alleen nog ge- K6VT GSdUS " #% «■ l^ J 885 gram. statube 2.99 Huzarenslaatje,

botteld mag worden in 0.75 liter X^fe^^^^^V IWIIIWUUg Q |" m ons aïW„mCTI, Calve vleessauzen Isogram
V'fc^rw ’/ Voor o.a. kip-en rijstgerechten. ■ O ■ Wü raden u aan een beDaald whiskey/cocktail-, of knoflook ,

Dekonsumentmagnuwelextraop W AS pakjevoor 025 liter saus IWW wij raaen u aan een Depaaia saus, 0.25 liter 1.76 JU Sf^l f
prijs- en kwaliteitsverschillen let- P ' W W aantal op voorraad te nemen. Augurken, #Ml/JUIR /j/j
te»>- r% ■■ ■ I#|AAAAA . .^ ||^'„ fijn, zoetzuur, glas, 720 ml 1.39 k \ /^MËl D _UAi\>*m*-m_^^^ Delicate Vleessaus oc Hemz A . J\VaM^n\
A.O.C. Chateau, m-U_,_m ■' 1 Pikant voor allevleessoorten. m OZI QIYI3£IkQ2I IQPfI / J_M. ' ' Voor deze arm
halfzoete wijn, 0.75 liter 4.39 SHGIKOOKNISI per pakje voor 0.25 liter saus ■ \0 W Ol I IOarVOOUOCII / jÊÊÈk, vragen wij uw bijzon*
Rode Bordeaux. wiivmwv ■jv Voor barbecue, salades of vis-/ / MMk aan Jacht Verkoop zo»
Chateau, 1e Soort langgraanrijst uit tropische gebie- PonOCC^I IC vleesgerechten. Verpakt per 3 pot- / OÖi de voorraad s*»

droge wijn, 0.75 liter 4.69 den. metvan nature reeds "droogkokende" I CIJCIOCIUO ten zigeuner-, knoflook-en piCas- / M'M\ vk VolAAnan
TF*: 3?SSnisJTder H Af\ Romig, met hele groene peperkorrels. sosaus ó 250 nriL of (verpakt per 3 / Zr"! I"6"611
een frisse fruitige, droge wijn aamu minuten is uw /_%_§ Lekker hü hiPfstuk m^hiPf of OC potten schaschlik-, cocktail-en / iW P^--»^ J.,LUAU«U iat
met een krachtig boeket. prachftg droge r.,st gereed. | B 4?| talfsvees . XX knoflooksaus a 250 ml. y /^ (lakS 101
0-75 liter 5.95 400 9ram ■■ TW a25 |jter saus ".QJ Géén kleur- ■ X„>, # O „___.__ «fitAppeicider, en ko.nserveer- iAA >>w .^ M O P6rSoo'koolzuurhoudende appeldrank, O. .*'.-.****---.** '! A 1 i ■ . stoffen üMM >^fc# L - -^^^P^. r
in champagnefles 075 liter 1.89 OUMnaamSe fljSt JaChtSailS per 3 potten IW%/W

zoete witte tafelwijn. Baa| OQC Pittig, smaakt uitstekend bij QC DrOOduGIGQ 100% katoen ("Monaco 3"). QA flltetrapak, liter 3.19 m I R<s/-4^fikn) mlmZjZj rur? dvlees- oc "«OmJ ö.- 1.20 mtr. hoog, 1.45 mtr. IjtA_rl*
Cótes du Rhóne, 10 LBb (-4,536 kg.) %#■%#%# pakje voor 0.25 liter saus ■\# \/ 12 porties al 5 gram in 1 net|e. breed en 245 mtr \# IIW
'Domaine', droge rode wijn, -éW Samenstelling: smeerkaas, choco- lang ink| usief bagagepunt.
0.75 liter 4.59 ISS^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^""^ 111^"11^"^1"^ pasta' aPPelstroop, kazepeper, ho- K|eur; bruin Gewicht 6 6 kg.

f
zilveruitjes, Babyshampoo, Natasja, Augurken, ning, pindakaas en verschillende 1 jaarfabrieksqarantiezeer fijn, zoetzuur, glas, 370 ml. 0.75 extra mild, prikt niet in zoetzuur, groot formaat, soorten jam. Ideaal A «p .&£&___
f^ . . , de ogen, 300 ml 1.85 glazen pot, 1700 ml 2.75 voor op vakantie of Vfl^ J W __Tl%_k '/^MmUriglnele Douchebad, Mildeen, - een dagje uit. fc-T^W L/.J r^^ Z-5* WCmm^lam. *J_«._ natuuriris. bronlns of musk. . \ .^^^^-^_^^__^_^^^— HOIOQnIM kltngelSe drOp douchebaden shampoo X— rcXi\ \GING^ I Huzarensalade, ■ VIVOMIII f? IS^^^Lddt
De kenner merkt - __90Sl ineen, flakon, 300 ml 1.89 / pUIJSVI^Ki^ I kilo 2.89 |4 amöc nf Uöron '_\_*BSLw^&^ tW^
het verschil, 1 /U Luxe toileUeep, Eldena, B E

Uft
_ma 079 I Kip-kerrysalade, UCII I ICO UI IldCl I /«^7j 3>^*i400 gram li/W fijn geparfumeerd, 1 Bloemennoniuy, oSÓ t- * " 1 150 gram 1.75 Maritim" 100% katoen / ir^CS^ ila8

7a^MA TMffAAe
xl°°fl,am 165 1 0 7q\ Gek°°Hk,e SJ"*""; ao divSlemSze^^' l[ f / E^Si«ZaChte ToffeeS Hpp«VfWP| il TamataKienhontng, .2.7^ \ gesneden, 200 gram 2.99 dessins. Maten. S. M. Len XL AV /i K^S^l[■■nyilFyjriißi'iFn^ni «4 tanw"» « — 1 pn)S per 100 gram 1.50 ÜV \ / " (Lm^ vJVJPiL dln de smaken drop jAA tTTt!!^^^^^ »500gfam Q l J J J\p ._✓*s%■ \,en fruit, puntzak 1 <U 'bu-Taps, 1 emawronen, -i4y 1 T#l llu /^■t/v \\/Néri .. »" H 1

al7sgram \ _OV Licht gezouten, luchtige |\ K*f^Jïïm \ LpHPrPn I^l Jü l^rJlM^^... _ „ kaasbiscuits, «1 6stuks.2oogr " LCUCICII I WW l^SP^m^^^F^^mlMelange Toffees 3 Pak jesa7sgram 991 Kruidenassortmej m,öi 1 tonniccrhnon /* iAR^Tïïf
Diversen 4AC \ u. g«JJJJJpapnja l lenillSSCnOen f f' IW
soorten toffees, UK Vruchtennougat, - m zwarte pePf^^öf nootmuska» 1 |< f «"«'J

225gram LiQ9 ,a,mn k ;u "■ 165 %% HaWW S, 1 Maten: 36 t/m 46^2^^ f ■ \/V 1 ...a Anta Flu hoestbonbons, I het brosse zoU^n 495 I >i^M7v- 5 irNUti _q(\
Tijdelijk in ons pry 1 met dropsmaak of menthol 1 wee smaken »nw " \ .«. i *^_tif*mwlA i LICïll" W'

assortiment. 1 rnlTol eucalyptus, 175 gram 1.15 laogram i3^A_Mtf_7i I ni,fn » ,-^lr. /%tlAllerlei spekfiguren y VVJ \#-:««l^li:«- JJ »LJ Frui,y, V J*^f^^rfc>^^v f ¥_ STrOfllUnOïin buidel a 300 gram. C-*LZ) VrieSlOllieS X^f vruchtencaramels. per pakje V—** -^^SW^mW fey
M

OUUUIIIÜV/
l^n/\te>l/\lliAc "MÏQtpr Ponl" de smaken aarbei, sinas en x'^^K^lllÉ^^^Ssf5^A [[oOf Kabelhaspel/Looplamp, met 10KnOtSlOllieS WllSierUOOl cltroen3x 425 ..99 SportMk Jl yl^^ i^^^T^ 1 kab^ O x1.0), onbreekbarekap.a^
draagtas 20 stuks Olk Geen kleur-en konserveer- B|(Je Mjn, u,t 75% katoen en 25% polyamide / \ii&iYJ lff?i) uit schakelaar en geaard stopkon^
300 gram éLmlsJ \ stoffen, met natuurlijke blauwekauwgum metkrachtige met badstofzooi. Tennis-, ;■/ t^_____^s7^^S^W\_^_&L^ \\\ Merk: "Brennenstuhl". Exclusief 60

\ smaakstoffen, 10 stuks a frisse smaak 5 Pack a voetbal-en neutrale motieven M «W^. J\% _m_____A f Watt gloeilamp.
AnanaSPUntjeS/ \ 50ml assorti in de smaken 12 tabletjes, totaal 70 gram 1.55 Per Paar 2.95 \^-~jT \ f y^J/ S~j *V _f\--_}_f\tCinoccli^c j m_m_ \ co'a. citroen, framboos per- Suikervrije kauwgum.'Fresh-Life', TDK-SA-90, V^Z x<» R O/ Q*^OinaSStICKS H zik/maracuia en kers. Vol van in de smaken peppermint onbespeelde chroomdioxyde wk . _ -_^W__\? ®^^^^^KP>
200 gram I itw smaak en heel lekker. Qj- ice-mint en menthol altijd Audio cassettes C-90, M \m^_n~'-^^^r ■ ■

mm%J^ frisse adem. 3 Pakjes 2 stuks op blister 9.75 .. . ~^*>Winegums- / Eetkauwqum al2stuks',o,aal 369ram 1-fis phwpsFs-M, Hër&n
_■_ , a " ' _. onbespeelde Ferro Audio ■ ,^*l Nrl ■Coaflesjes acq * smte": .u,t -i oo Mo,orolie' cassettes ceo, _

i " W "nnphpt7Pf" r^^=^_^
250qram 1.00 TriTnrl*^* -29 5 litercan, voor benzine-, LPG-en 2 st. op blister 3.99 0761X1611101 UOÖ nCI ZCII /^^^^S5U gram IIIWW a 7.75 gram I %___* J lichte dieselmotoren, te gebruiken \/¥ Vrl I IVI IIV! Ul' ' U _I' L- /^t^lmfy^tl

_^<fsï inelkjaarget,|de,lsW-40,SF-CC, ."Chaser" met korte mouw en grote llUlPjeS Ifl 11300106 DOXI6S é J^^MWAi
<s&e=^_ __*_*l£*m \ (hoogste kwaliteitsstandaard in borstzak, 55% katoen/45iÜ#? " ' ** * \_^i#

gS:^gs2lmSj\tl"^. minerale motorolie, voor y^__^__Wf^ polyester Diverse moderne Keuzeuit: ]_mi
faW V-'r<C tëÜ^?

personenauto's) 9.45 j?fë_WË_\m_[wk dess,ns-Ma,en: 37 t/m 44. -„ spijkers in diverse soorten en lengtes l 1 '"^^Kt^Bc^Tandpasta "VioflUOr" UnaPlusmetwasaktivator il!!»'» - haken, w.o schilderij-, schroef-en waslijnhaken WjKK'^sS
ei .«„"^JT»«^^„ .„ . , ■ « .^^^^^) , , " «si »«ami»aiuf l P*\\ - zelftappende schroeven, schroefafdekkapjes en pluggen \^^ks_mL^1 __fhS?elnf?a^ta met calcium en frisse mmtssmaak. f-#\ fosfaatvrij. Betere wasresultaten «IJK \\\\ huishoudassortiment, gekleurde (prikbord -punaises \^^SöS^7Helpt tandbederf voorkomen en versterkt het tandglazuur. KU bi, lagetemperaturen, wl^W\\\\\ #\ ■- plankendragers, gummiringetjes, hout- L _^ ___, t^tfllßSß/2x50 mL ''^^ 2kll° 7.55 WM»l)\\ 1/1 QC schroeven, pluggen, haakjes, 4 11 C /^jß t%%V
T/»«/lkA»ct«lr l««» IJA<4M n««4 Una Vloeibaar wasmiddel, tosfaatvrij M__mM\ VV\m\i\-\V I Ui paperclips, rondkopspijkers. immm f^_%_l^_____//TandDOrStelS JeSS MedO-Dent gelijk aan 2.25 kilowaspoeder. I^F^lWfl- l^raWW Per box Cw^W^/Super V-vorm of Multitufted (zacht, middel of hard). Lost snel op en bevat geen 125§V\\*\w\\\\ \V- zorgvuldig afgeronde uiteinden van de borstelhaartjes bleekmiddel. I,sliter 5.49 '' '^®*- veel poetshaartjes, Jj AA Norma Fijn fosfaatvrij >^- korte smalle borstelkop, KU is een wasmiddel voor uw Mw^iliÉ- anatomisch aangepaste handgreep. Per 2 stuks l«V/v/ WOI-en fijnwas. Bevat geen ■ ■ ■
C^tAxVin-nXnXnnK '»l IJaJahl" bleekmiddel. 1 kilo 3.89Gebitsreimger Lidodent a Af\ Norma Bon. fosfaatvrij W A M m ]
Reinigt grondig en geeft Uw gebit dagelijks de vereiste LiM is een speciaal bontwas- W A ■ MMM Wm%W^ V^l^ll^TiJVJhygiënische verzorging. 28 tabletten, 100gram. tm^lj middel (30,40 en 60°). Lost W M i ■^/lR^XHvUt^flOmgerekend op de gebruikelijke handelsverpakking de vlekken op, niet de kleuren. W mm^^ 1 I *__*A* 'fmW W^\ \m^ _Sm^\
van 26 stuks is dit f. 1.38 1,5 kilo 4.98— —— ■■■■^^■^■■■^^^^^^^^^^■■^^■■^^^^^^■^■^■■■■^^■i^^^^HH^^^HHBHHI ■H^^^Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2/ J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein jHeerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Comeliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg;

Auto's

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

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. AUDI 80 GL diesel, i.z.
g.st. Tel. 04490-67423,
04490-29031 na 18.00 uur.
Te k. AUDI 100CD autom.
138 pk. Champ. metall. bwj.
83. Schuif/kanteldak, get.
glas, alu-velgen, stereo, a-
larm, i.nw.st. ’ 13.500,-.
045-721552.
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. ’ 7.500,-. 04492-
-3234.
Te k. ALFA-ROMEO 33Q.V. klaver, bwj. 12-84,
dure uitvoering, centr. ver-
grend. 5 bak, i.z.g.st. pr.n.ot.k. Tel. 04490-34294 b.g.g
36007. a a

Te k. Citroen Visa LEADER
bwj. mrt. '87 i.z.g.st. Te bevr.
tussen 18.00-21.00 uur. Tel.
04750-34871. Pr.n.o.t.k.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.
Heel mooie BMW 316, bwj.
eind '78, pr. ’2.250,-. Tel.
045-422610.
Te koop BMW 320, magn.
velgen, bwj. '81, APK mei
'90. Tel. 04490-47600.
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.
Fiat PANDA 45, bwj. eind
'81, z.g.a.n., t.e.a.b. Navo-
laan 53, Heerlen.
Ford FIËSTA CL, 1.6 diesel,
bwj. '86, km. 46.000. Tel.
045-210038, na 17.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1300
Laser bwj. 11-'84 63.000 km
1e lak antracietmet. 045-
-228469.
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 FIËSTA 1100 L,
grijsblauw, apart mooi, '80,

’ 3.250,-. Tel. 045-725703.
Te k. Ford ESCORT Laser
1100, 5 drs., bwj. '85, kl.
grijs. Tel. 045-724850. G.
Flinckstr. 15 Hrln
Te k. v. part. FORD Escort
80 1.3 L metal. blauw. Prima
onderh. Dit moet U zien.Tel.
045-226139.
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
Heerlen-Nrd. na 18.00 uur
045-250136.
MAZDA 626, 4-drs., LPG,
trekhaak, type '82, ’ 1.650,-
Tel. 045-210435.
Te k. MERCEDES 240 D
W123, '80, 114.000 km.,
stuurberkr. ’ 9.000,-. Tel
045-321459.
Mitsubishi LANCER diesel
'84, metallic bruin, nw. mo-
del ’ 7.250,-. 045-210565.

: COLT Special bwj.'B3
’5.800,-. APK gek. Tel.
045-210909 na 17 uur.
Mitsubishi COLT GLX, bwj.
'82, goudbr.met., 5-drs.,
trekh., LPG, vr.pr. ’ 4.000,-.: 043-479330 na 18.00 uur.
Te k. Mitsubishi COLT GL,
bwj. '79, APK juni '90, auto
i.g.st., vr.pr. ’2.900,-. Tel.
045-723932, na 16.00 uur.
Mitsubishi COLT 1200 GL,
'79, ’1.500,-. Tel. 045-
-721004, na 18.00 uur.
Nissan PATROL '82 kl. rood
i.z.g.st. ’ 14.500,-. 04492-
-3234.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '86, APK gek., vr.pr.
plm ’12.000,-. Tel. 045-
-224603 tussen 18 en 19 u.
Te k. zeer mooie OPEL As-
cona 2 Irt. S, bwj. '80, APK
gek. 5-'9O, get. ramen, nw.
uitlaat. Tel. 045-228398.
Te k. Opel REKORD sta-
tioncar 3-drs, bwj. '83, i.z.g.
st., ’ 5.500,-. 04490-44601.
Particulier biedt te koop aan:
Opel ASCONA 16 S nw.
ruilmoter, nw uitlaat, APK tot
'90, zien is kopen, vr.pr.
’1.250,-. Weijenweg 246,
Treebeek/Brunssum, na 18.
00 uur.
Opel KADETT 12 LS, nw.
mo. aug. '85, 3 drs. Vr.pr.
f 13.750,-. Tel. 045-442125

Te k. Opel ASCONA 1.9,
dec'7B, 4-drs., i.z.g.st.,
APK tot 4-'9O, vr.pr.
’1.250,-. 045-221463.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12584, '83; Kadett 12
GLS '84 2x; Kadett 12S '81;
Rekord 20 LPG '78; Escort
1.1 L Bravo '82; Fiësta 1.0 L
'83; Kadett 1200 '78. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Opel CORSA 12S TR, bwj.
4-'B5, APK 5-'9O, 54.000
km. Tel. 045-228469.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250.-. 045-420650.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1.6 diesel, 5-drs, bwj.
'87, kl. rood, geel kent., een
echte vakantieauto. Tel.
045-315546.
Te k. Opel KADETT Hatchb.
13S, 3 drs. mod. D bwj. '84,

kl. metall. goud. Km.st. plm.
66.000. Is APK gek. tot 17-
-05-'9O. Vr.pr. ’ 9.250,-. Tel.
045-227192.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.

’ 13.750,-. 04492-3234.
RENAULT 5 TL bwj. '81,
APK t/m '90 ’ 1.400,-. Tel.
045-720951.
Te k. RENAULT ALphine
turbo-coup, uitv. rally, pr. n.
o.t.k. 045-251255 na 19.00u

PEUGEOT 104, bwj. '77 er
trekhaak, APK sept. '89’650,-. Ruiterstr. 22, Land-
graaf.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000 -04492-3234.
Te k. SAAB 99 GL 5 bwj. '84
in bijz. g.st. LPG ’ 11.750,-
Saab 99 GL bwj. '80 i.z.g st
LPG ’ 13.750,-. 04490-
-29362: 10.00-18.00 uur.
Te k. Talbot RANCHO, bwj.
'82, 93.000 km, in perf. st04498-51373.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
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.
Te k. VW DERBY LS 77, i.g.
st., APK sept '89, moet weg,
t.e.a.b. 045-715988/739377.
VW GOLF, APK, bwj. '79, i.
g.st., vr. pr. ’ 1.950,-. Rum-
penerstr. 116 Brunssum.
VOLVO 345 L Schakel, s-
drs. trekh., APK, mooie
strakke auto, bwj. 5-12-'BO,
pr. ’ 3.250,-. 04490-28868.
VOLVO 760 turbo intercoo-
ler, 4 cyl. '84,1eeig. kl. grijs,
i.nw.st. ’18.750,- 04492-
-3234.

VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.

’ 13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 245 combi turbo
'85 kl. grijs 1e eigen. 04492-
-3234.
Ford Fiësta '81 ’3.200,-;
Fiat Ritmo 85S '82
’3.500,-; Honda Civic '81

’ 3.400,-; Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-; Datsun Cherry
'80 ’ 2.900,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-; VW Golf D '79

’ 3.900,-; VW Golf sprinter
'80 ’2.900,-; Opel Kadett
'78 ’1.750,-; Taunus 1600
combi '80 ’1.500,-; Toyota
Corolla '78 ’ 1.200,-; Mitsu-
bishi Galant "'BO ’2.400,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg/Landgraaf. Tel.
045-311078.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
MITSUBISHI Colt 80
’2.500,-; BMW 320-6 '78
’3.000,-; BMW 316 '76
’1.750,-; Opel Rekord '80
’3.250,-; Volvo 240 '78
’1.500,-; Opel kadett 1,6D
'83 ’ 7.750,-; Ford Granada
2,3 '80 ’ 3.000,-; Mitsubishi
Galant combi '84 ’ 8.750,-;
Volvo 343 '78 ’ 900,-; Dat-
sun Cherry '81 ’3.500,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.

Auto LANDGRAAF biedt
aan: Inruilers: Alfa Giulietta
kl. rood'79 ’ 3.950,-; Honda
Accord automaat kl.

1 groenm. '80 ’ 3.950,-; Opel
Kadett 1.6 SR Coupé kl.
geel '78; Ford Taunus 1.6 L
goudm. '80 ’2.950,-; Re-
nault 18 GTL Break mooie
auto kl. rood '82 ’5.950,-;
Saab 900 GLS Sedan m.
schuifd. kl. bruinm. '81

’ 5.950,-; Talbot Solara
GLS z. mooie auto kl.
blauwm. '81 ’3.950,-; Pon-
tiac Sunbird autom. kl.
bruinm. '80 ’2.750,-; Pon-
tiac Sunbird 6-cyl. aut.groenm. '78 ’2.500,-; VW
Golf LS 1.6 5-drs. groen '78
’2.750,-. " Erkend Bovag
bedrijf * Eigen werkplaats *
Financiering zonder aanbet.
mog. * Alle keuringen toege-
staan * Inruil mogelijk * Keu-
ze uit 12-3 mnd. garantie *
WN keuringsstation * Ga-
rantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto land-
graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
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.

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.2 GL '85, '86, '87 en
'88. Seat Ibiza D '86. Seat
Ronda 1.2 GL '84 en '83.
Seat Ronda 1.7 GL D '87 en
'85. Seat Malaga 1.5 GLX
'88. Seat Malaga 1.2 GLX
'86. Seat Malaga 1.2 L '88.
Seat Malaga 1.5 GL '88.
Seat Bestel '88. Subaru
1800 GL '85 en '81. Talbot
Solara 1.6 GLS '81. Mazda
1300 '76. Mazda 323 '81 en
'79. Lada 2105 GL '82. Fiat
127 '80. Fiat Ritmo D '80.
Austin Allegro '78. Sunbeam
1000 '79. Saab 99 '76. To-
yota Corolla coupé '79. Dat-
sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Subaru
Justy SL '85. Fiat Ritmo '79.
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; VW
Derby '78. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.
MAZDA 323, '79, ’950,-;
Mini 1100 ’1.250,- Opel 2
Itr., ’1.150,-. 04499-3398.
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S '79; Honda Civic aut.
'79; VW Golf 1100 '77; Auto
Bianchi a 112 E '77, Daihat-
su Charade '85. Kissel 42,
Heerlen.

JMooie BMW 315 zwary
nu ’ 6.500,-; Talbot
1984 nu ’5.750,-- il
KOMPIER, Akerstr.
Heerlen. A
Te k. VW GOLF GLI <$
let(amerik. uitv.)'Bl-^1
Cabriolet i.nw.st. '84- * j
323 HB '81. Ford Sie^L m. LPG '84. Opel Sgi
3.0 E '81. Peugeot 3u s
break '82. Ford Esc<"'.
tioncar'Bl. Opel KadeI-
stationcar '81. lts.h(
Galant GLX '81. Be^(i
str. 12, Munstergelee"
zondags geopendj^^j
Gebrs. DOMINIKOgi
biedt aan: Mercedes „
autom., div. extra's 9
met. '86; Opel Man»(|
GTE bruinmet. '83; 09*
dett 1.2 LS groenm|l-|
Kadett 1.3 5 drs. wit 8^
dett GTE wit '83; Fordl =L
1.8 L laser 5-drs. rooK^
met. '86; Sierra 2.0
met., 5-drs, LPG '85;!:.
XR3 blauwmet. '82; «
da 2.0 L 4-drs.,
blauw '80; BMW 31°^div. extra's '85; BMW^cyl., bruinmet. 78; <Samba cabrio bruin' (
org. 28.000 km '83. '%
financ. mogelijk.
Gebrs. Dominikowsk^ (i

i straat 48 Übach o- v,
6o

Landgraaf Tel. 045^"
Voor Piccolo's $

zie verder pagif13



Duitsland 1
ir4s■ao" "
'Wand^D-Ratgeber. Praktische tips.
if.00 r

g: Prost. leute!.
ifien a9esschau und Tagesthe-
v J3 k,*ulturrePortage. Die Revolu-
-0.55 a

wnzt-(herh).
tor ,:**■* spinnt denn da, Herr Dok-

iSeru7*andere Halfte. Frauen die-b.ssW^'- (herh.).a Oo tersoverzicht.Jllofj-Oo T
re,etekstoverzicht.

5.0 S i?9esschau.
1 3 Moca ■ die Tochter desI Afi .'"halters. Braziliaanse serie.
r-30il W,,,ie and the poor boys.
fhan lm naar een ideevan Bill Wy-

r IS 5i
ie

l#
Trick,i|mschau.

jfiit d, rkusgeschichten. Zwei Jahre
T'4s g und R°yal <2)-
LKin öo 'schichten von anderswo.Liferie

i??'sschau.
)Heis^h"'P Marlowe. Serie. Afl.:
""H >r Wlnd (,wee kanalen.).«3o ua9esschau.I8 5j p'r und Heute. Actualiteiten.
r'6 Afi !? itas auf 'eisen Pfoten. Se-
9?S p'DasKomplott.ll2ei'nspektion 1. Serie. Afl.:

"Oo ,TL?9ramma-overzicht.
MS V r 'Tagesschau.
i fHmrea Ro"* eine Zumutung.

4$ - Van JürgenBongartz e.a.
"3o >m Bre"npunkt.

°° ,t?f sthemen- Actualiteiten.I^On..,*°hne Filter. Amusements-
h4b^!?a- Met Wen(jy & Lisa.Sn°w, Isaac Hayes e.a. Pre-a"e; Felix Parbs.

Muil I II 111
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

00.30 Ti

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Praktische

Tips. Vandaag: Prost, Leute.'
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Kulturreportage. Die revolution

tanzt. (herh.).
11.00 Das Grundgesetz wird 40.

Feestprogramma vanuit de Beetho-
venhal te Bonn n.a.v. het feit dat 40
jaar geleden de Duitse grondwet in
werking trad.

12.10 Die andere Halfte. Frauen die-
se Welt. (herh.).

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 ""Faszination Musik. Grosse

Dirigenten - Berühmte Orchester,
symfonie Nr.l in Bes, opus 38, Früh-
lingssinfonie, Schubert. Wiener Phil-
harmoniker 0.1.v. Leonard Bernstein.

13.55 Von Weimar nach Bonn. Musik
auf dem Lande, blijspel van Oliver
Storz. Met: Hans-Georg Panczak,
Harald Leipnitz, Hannelore Cremere.a. (herh.).

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

15.55 Heute.
15.58 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Goldene Steme und viel Musik.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Hals über Kopf. Jeugdserie.

Afl.: Das Lehmkind. (herh.).
16.55 Heute. Aansl. Aus den Landern,
reginaal nieuws.

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

17.45 Matlock. Amerikaanse detecti-
ve-serie. Met: Andy Griffith, Nancy
Stafford, Kari Lizer e.a. Afl.: Ein Toter
im Hafen. (1). Na 18 uur

18.15 ""Lottotrekking.
18.20 Matlock. Amerikaanse detecti-
ve-serie. Afl.: Ein Toter im Hafen. (2).

18.54 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
1900 Heute.
19.30 " "Doppelpunkt. Tatort Familie- Sexueller Missbrauch an Jugendli-
chen, documentaire over seksueel
misbruik van meisjes.

20.15 (TT)Die Sport-Reportage.
Voetbal: finale van de Europa Cup
voor landskampioenen: AC Milaan -Steaua Boekarest. Verslaggever:
Marcel Reif. (ca. 21.00 Heute-jour-
nal.)

22.10 Kennzeichen D. Actualiteiten-
magazine. Vandaag: o.a. Rampen-
alarm aan de Duitse kust.

22.40 Filmfest am Mittwoch. Der
Loulou, Franse speelfilm uit 1979 van
Maurice Pialat, met Isabelle Huppert,
Gerard Depardieu, Guy Marchand
6 3

00.35-00.40 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
V°°rkanaienAl; abonrleesen z,e schema exploitant

*» =.2wart wit programma
Je 5.

slereo geluidsweergaverr a weetalig bij stereo-app.'eletekst ondertiteling

REVISIE
SsJ^00 1: 5 26. 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2:31, 33, 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2:21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet. Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenlies AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en'39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 1
r-Ss «?.hoolslag. (herh.).
ii? 6 bla, emaal beestjes. De trek van
C? 5 Th>9zalm. (herh).iN ihÜIS2or9- Afl. 2: Zelfredzaam-

i ar do Sm"rfen. Tekenfilmserie
jpiptek Verha|en van de BelgischeL^r dJ^naar Peyo. Vandaag: Map-
f4o F"lr|naar/Groenten zijn gezond.
Jvn Iva f?n' Westduitse jeugdserie
f-3o .an Daskalov. Deel 4.(510t).
JbS: Wiiin°ld- Amerikaanse serie. Afl.
% fl! ls wordt man. Met: Conrad

i> a (herh^ Coleman- Todd Brid9estó
« 6rh -> tak* Animatieserie. Afl. 179.

r'n<lerenrlina- Detective-reeks voorf^et p', ■ Afl. 38: De steen der wijzen,
taksen Ricour, Lea Couzin, Jan
r 3<> km e a (herh■)"
( v°or j. ""anjaro. Nieuwsmagazine
lian W Q 2eren Presentatie: Manuela
f-SS 2 de-
:P6nhe,Hden zonder zondag. Gele-i bVsKM SRr°9ramma n.a.v. 75 jaar
ïresen Vlaamse Scoutsbeweging).
n° Merte: Pat Donnez. (herh.).vver? jc(dedelingen en programma-

In'30 NiÜra P°''tieke tribune.f.Oo le"ws.
i'^^aa^I1 2aak voor toee. Duitse_ laUsThSene met Günther Strack,
llllllli.,,?°Gar,nere.a.Afl.4s:Tijd-

stip van de misdaad.. Aansl.: Uitsla-
gen Nationale Loterij.

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

21.30 Krokant. Culinaire serie. The-
ma: Parisserie. Presentatie: Nest
Mertens.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.45 Moviola. Filmmagazine. Onder-

werpen: -Cannes mediaslag, -Inter-
view met John Kobal; -Glasnost cine-
ma; -Mr. Casablanca; -Het Europees
jaarvan Film en Televisie.

23.35-23.40 Coda. Ontheemde...,van
Jos Daelman.

België/TV 2
-19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
747.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

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

Finale van de Europabeker voor
landskampioenen in Barcelona:
Steau Boekarest - AC Milaan, recht-
streekse reportage. Commentaar: Rik

de Saedeleer. (NB: Mogelijke verlen-
ging tot 23.15 uur.).

22.25-23.05 Mobiele mensen - auto.
Met reportage over: -Mobilhomes;
-Test tussen LPG, diesel loodhou-
dend benzine en loodvrije benzine;
-Geschiedenis: Schaalmodellen
auto's; -Onder voorbehoud: Auto-
nieuws. Presentatie: Rudy Pinceel.
(Indien voetbal verlengd wordt: Mo-
biele mensen naar donderdag 25
mei, 22.25 uur, TV2). Aansl.: ver-
keerstip, 13 jaar verkeersveiligheid
op BRT-TV met commandant Ver-
vust.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

rie. Afl. Crunch, de steenhond (2).
(herh.).

16.10 Superted. Tekenfilmserie. Afl.:
Superted en het toverwoord (2).

16.25 Weird science. Amerikaanse
komedie uit 1985 van John Hughes,
met Anthony Michael Hall, Kelly Le-
Broek, Bill Paxton e.a. Gary en Wyatt
weten met behulp van de computer
een supervrouw te scheppen. Maar
wat moeten twee verlegen pubers nu
met een echte vrouw van de wereld?

17.55 Bloopers. Blunders uit de film
en tv-wereld.

18.20 Brommer en motor. Serie over
brommers en motoren in Nederland.
Presentatie: Caroline Tensen. Afl. 4:
Leren rijden op een motorfiets.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Het familiebezoek.
De zuster van Elyse en haar gezin ko-
men logeren. Elyse is in de wolken,
maar de rest van de familie vindt het
minder geslaagd.

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

Afl.: Castillo. De zoon van Madelyn
Woods, congreslid en anti-drugsacti-
viste, blijkt betroken te zijn bij een

diefstal van drugs. De drugsdealer
Sebastian Ross chanteert Madelyn
niet alleen met haar carrière, maar
ook met het leven van haar zoon.

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

22.10 Micki and Maude. Amerikaan-
se komedie uit 1984 van Blake Ed-
wards, met Dudley Moore, Arme
Reinking, Amy Irving e.a. Rob Salin-
ger is getrouwd met Micki en wordt
verliefd op Maude. Beide vrouwen ra-
ken zwanger en moeten gelijktijdig
bevallen.

00.11-00.16 Journaal.

"Kelly Lebrock en Anthony Michael Hall in 'Weird Science'
(Nederland 2 - 16.25 uur)

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

09.00 lk(ke) en derest. Les 3.
09.30 Geef mij maar een boek. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse nieuwe. Afl. 8: Een

opvallend maatje, (herh.).
18.30 Rechtwijzer. Les 2: Trouwen.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.58 Midlotto.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport. Rechtstreekse

reportage van de Europacup I finale:
AC Milan - Steaua Boekarest in Bar-
celona.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 34.

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

Afl. 1. (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 Engels.

Les 20.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 In sachen Natur. Milieumagazi-
ne.

20.45 Schauplatz NRW.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Blickpunkt Gesundheit. Die

Sonne - ihre Licht- und Schattensei-
ten, documentaire over de voor- en
nadelen van UV-stralen van zonlicht.

22.30 Rückblende. Portret van de 50
jaar geleden gestorven alcoholist Jo-
seph Roth.

22.45 Keine Gnade für Ulzana. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1972 van Ro-
bert Aldrich, met Burt Lancaster, Bru-
ce Davidson, Jorge Luke e.a.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

" Gerard Depardieu en Isabelle Huppert in 'Der Loulou'
(Duitsland 2 - 22.40 uur)

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 20

12.30 Sport im Dritten extra. Tennis -World Team Cup vanuit Düsseldorf.
17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-

liaans. Les 7. (herh.).
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 20. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 8: Gert-Jan Grauenstein.

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

Afl. 7: Auf nach Valun.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Guten Abend aus...Wörth am

Rhein. Live amusementsprogramma
gepresenteerd door Barbara Har-
nischfeger.

22.15 ■Schatten. Amerikaanse
speelfilm uit 1960 van John Cassave-
tes, met Hugh Hurd, Lelia Goldoni,
Ben Carruthers e.a.

23.35 Ich bin nur ein bisschen ver-
rückt. Reportage van de draaiopna-
men van de speelfilm Love Streams.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
17.15 Nouba Nouba, met Les enfants
de la liberté, serie. Afl.B (slot); Martin,
ses copains et le chien, serie. Afl. 6.
(slot)(herh.). 18.30 Jamais deux sans
toi. Gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.00 C'est a voir, actualiteiten.
21.05 Mon dernier rêve sera pour vous,
6-delige serie naar het werk van Jean
d'Ormesson over het leven van de
schrijver Chateaubriand. Afl. 3: Natalie
ou la folie. Met Francis Huster, Danièle
Lebrun, Agnès Soral e.a. AansLUitsla-
gen van de Nationale Loterij. 22.00
Coup de film, filmmagazine. Presenta-
tie: Terry Focant. 22.20 Alice, Euro-
pees magazine. 23.05 Paardenkoer-
sen, journaal en weerbericht. 23.40-

23.50 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine.

België/Télé 21
18.15 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. (herh). 19.00 Le coeur
et l'esprit, katholiek magazine. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge. Sportprogramma, met voetbal:
Finale van de Europabeker voor lands-
kampioenschappen te Barcelona:
Steaua Boekarest - AC Milaan. Ver-
slaggever: Frank Beauconcq. 22.25-
-00.15 La cité sans voiles. Amerikaanse
serie. Afl. 29: Des roses pour Kathy.
Met Paul Burke, Harry Bellaver, Shirley
Knight e.a.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie Des Trois
Ormes. 16.30 La Cuisine Des Mous-
qouetaires. 16.45 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 17.55 Brè-
ves et Météo Européene. 18.00Un Mo-
ment D'lnattention. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Temps Présent. 21.00 Portrait
d'artiste Suisse. 21.25 L'Héritage de
L'Homme. 21.55 Interlude. 22.00 Jour-
nal Télévisé. 22.30 Météo Européene.
22.35 Sommet Francophones De Da-
kar. 23.05 Continents Francophones.
23.45 Santé Visions. 00.15-00.55 Mus-
sique Classique.

SAT1
; 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00;SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
;zicht. 09.10■ Lassie. Afl.: Die Briefatu-
ibc. 09.35 Kimba, derweisse Löwe. Afl.:
iUnser neuer Freund. 10.00 SAT 1
!Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
iNeue Plane. 10.50 Teletip Natur. 11.00
| SAT 1 Bliek. 11.05Klassenkeile. Duitse
film uti 1969 van Franz Josef Gottlieb,
met Uschi Glas, Walter Giller, Anita
Kupsch e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. Afl.: Blacky ist übermütig.
14.30 Catweazle. Afl.: Das Hexenhaus.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Die Überras-
schungsparty. 15.50 Teletip Gesund-
heit. 16.00 ■ Pat und Patachon. Afl.:
Erwachsene Herzen/Die Liebe bricht
aus. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Bonanza. Afl.: Rache für Billy Morgan.
17.25 Teletip. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Planet
der Aften. Afl.: Kampf der Tyrannen.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad.
19.30 Carson & Carson. Afl.: Streihah-
ne 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Spen-
ser. Afl.: Designer-Drogen. 21.25 SAT
1 Bliek. 21.30 BHunde, wollt ihr ewig
leben? Duitse speelfilm uit 1958, deel
1' van Frank Wisbar, met Joachim
Hanssen, Wilhelm Borhcert, Peter Car-
sten, Armin Dahlen, Horst Frank, Karl
John, Gunnar Möller, Sonja Ziemann
e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 Gefrier
Schocker. Afl.: Der Wachter des Höl-
lenschlunds. Amerikaanse thrillerfilm
van Don Sharp. met Rav Lonnen. Ro-

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

12.45 For schools. Seeing and doing.
13.00 Children's SSVC. Afl.:Chris

and Crumble.
13.10 Playbus. Serie. Afl.: The Dot

Stop.
13.35 Hitman. Quiz gepresenteerd

door Nick Owen.
14.00 News and Weather.

14.25 Neighbours. Serie. Eileen be-
reidt een romatisch diner voor Mal-
colm. Waarom?

14.50 What's my line? Serie gepres-
neteerd door Angela Rippon..

15.15 Heirs and graces. Lady Victoria
Leatham brengt een bezoek aan Roc-
kingham Castle.

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

15.55 Chucklevision. Nieuwe serie.
16.10 Tugs. Afl.: Munition.
16.35 The Book Tower. Literatuur.
17.00 The Lowdown. Nieuwe serie.

Afl: Brave hearts.
17.25 Home and Away. Documentai-

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

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

ontwikkelingenop het gebied van we-
tenschap en technologie.

20.20 Murder she wrote. Afl.: Doom
with a view.

21.05 Survival special. Afl.: Quest in
the floodest Forest.

22.00 Party political Broadcast. Afl.:
The Labour Party.

22.40 The Thatcher factor. Afl.: An
Englishwoman abroad.

23.30 Shady Tales. Afl.: Gordon Sha-
de.

23.45-00.40 Midweek sport special.
Met de finalewedstrijd Europese Cup
Final.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7 04 VARA Radio
1 Woensdageditie (NOS: 730
Nws ) 12.55Meded. I.b.y. land- en
tuinbouw. 13.05 Programma over-
zicht 1309 TROS Aktua 13 25
Journalistenforum. 14 02 Program-
ma overzicht 14 06 Binnenl Za-
ken. 14.30 TROS Klantenservice.
15 45 Hallo met de TROS 16.06
Tijdsein 18 45 Waar waren we ook
alweer? 18 57 EO-Metterdaad
Hulpverlening 19 03 Hobbyscoop
19 30 Akkoord. 20.03 Langs de lijn.
22 03 Podium van de Nederl. lichte
muziek 23 06 Met het oog op mor-
gen 0 02 Volgspot 1 02 Romance.
2 02 Claire-Obscur 4 02 Nachtex-
press 602 In 't voorbijgaan. 6 07-
-7 00 Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws 7 04 Ook Goeie-
morgen 9.04 Muziek terwijl u
werkt 11 04 Tineke. 12.04 Will wil
wel 14 04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu 18 04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19 04
Water en vuur 20 00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws 6.02 De morgen-
stond 704 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motiel 10 04 Expres-
se 10 57 EO-Metterdaad hulpver-
lening 11 04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 1404
Nozems-a-gogo 16 04 Janssen &
Jansen 17.04 Ronflonflon met Jac-
ques Plafond 1804 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa
21.03 De Wereldontvanger. 2303-
-24.00 Stompin'.

Radio 4
700 Nws 702 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8 10
Plalennieuws. 8 45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma
10 00 Oratorium Die letzen Dmge
van Spohr 11 25 Pianomuz. 12.00
CP.E Bach herdacht (37) 1230
Promenade: Werken van Dvorak.
13.00 Nws. 1302 Lunchconcert.
14 00 Songs of praise 14 30 Solis-
ten. 15.00 In de kaart gespeeld.
17 00 Jaccos keus, operette- en
musicalmuziek 1800 Nws. 18.02
CeDéa 20 00 Nws 20 02 Af-
scheidsconcert Sergiu Comissio-
na 22 00-24 00 Voor het stil wordt
en wat later.

Radio 5
630-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9 00 Nws. 9 02 NOS sportief. 9 25
Waterstanden. 9.30 Zuidpool Nie-
mandsland 10.00 TROS Postbus
270 - Mieke Telkamp 11.00De du-
vel is oud 1200 Nws 1205 Het
oog van de naald 13 00 Nws.
13.10 NOS Wereldwijzer. 1400
Wijzer op 5 15 00 Meer over min-
der 16.00 TROS Schlagerfestival
17 00 TROS Huiswerklijn 17.40

Basicode 3 - magazine. 17.55 Me-
ded en Schippersberichten. 18 00
Nws 18 10 TROS Kmderiorum.
1820 Uitz. van de VVD 1830
Tempo Doeloe 19.00 Progr voor
buitenl. werknemers 20 30 Ge-

schiedenis en instellingen van de
Sovjet-Unie 21 00 Financieel ma-
nagement. 21.30 Van quantum tot
quark. 22 00-22 30 Trojaanse oor-
log

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8 05, 9 02, 10 02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 1502 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17 25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17 55 Kort
nieuws 18.05-18.07 Aankondigin-
gen

BRT 2
600 Nws 605 Goede morgen,
Morgen (6.30-7 00 Nws , 7 30 Nws
enR VA-ber.) 8.00 Nws 8
fers en compagnie 1000 Nws
10.03 Het schurend scharniertje
10 08 Het eerste bedrijf. 11 55 Me-
diatips. 1200 Limburg 1989. 13.00
Nws 13 10 Made in Germany
14.00 Dilemma 17 00 Focus
1710 Rijswijckfoon (1800 Nws)
2000 Funky Town 22.00 Nws
2205 Jazz Kaffee 23 30-6 00
Nachtradio. (5.00 en 5.30 Nws )

televisie en radio
Nederland 1
*> Vrouw-Zijn. Gevarieerd maga-
-45 tl°' vrouwen-
iep*. Y",ru'tmand. Programma metes'eli|ke liederen. Presentatie: He-üto 1 Dijk'il»'l3-05 Nieuws voor doven enJhthorenden.sen a ?'k 's met le praten. Men-
laa| dan het woord met hun levnsver-

° Jong geleerd. Muziekprogram-
*aarn£Ult kasteel Groeneveld te
Ito ri Presenta'ie: Torn Herlaar.
<a Afi "atuur van Noord-Ameri-
BET: " zan9ertjes.
l/as, Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
andin sierras <1)- Na een nood'
Stuart komen Lassie en Coreyan vast te zitten in de sierras.„ a *'nderkrant. Kinderprogram-

'H £>urnaal.E'ndexamenjournaal. Nabe-

schouwing van de vandaag gemaak-
te eindexamens. Vandaag o.a. Wis-
kundenen Biologie. Presentatie: Pie-
ter-Jan Hagens.

18.00 Tijdsein buitenland. Commen-
tator: Aad Kamsteeg.

18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Afl. 48: De noodsprong. Va-
der is niet sterk en Jody moet zijn taak
op de boerderij overnemen.

19.00 Journaal.
19.19 Highlight. Programma waarin

bekende artiesten aan het woord ge-
laten worden.

19.45 Bunkeren. Nieuwsprogramma
door Smyrna en Sir Geoffrey.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Miss Quincy. Lady Caroline
Ashburn keert terug en wil dolgraag
lesgeven, maar haar nieuwe aanpak
stuit op weerstand.

20.20 De Okavango. Sieraad van de
Kalahari, natuurfilm over deze rivier in
zuidelijk Afrika (2).

21.21 Natuur op muziek. Natuurdo-
cumentaire gepresenteerd door Jan
van den Bosch.

22.05 Kom eens over de brug. Toe-

spraak van Henk Binnendijk gehou-
den in Nijmegen tijdens een vrouwen-
bijeenkomst. Onderwerp: Verzoe-
ning.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actulaiteitenmagazi-

ne.
23.10 Toren van Babel. Discussie

0.1.v. Andries Knevel over de vraag of
Europa één moet worden.

23.45-23.50 Tenslotte. Slotwoord ver-
zorgd door ds. G.M.A. Hendriksen uit
Westbroek.

rki p y Moore en Amy Irving in 'Micki and Maude'. (Neder-
L :~ 22-10uur)

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel pot pourri. Spelprogram-

ma.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
14.00 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.
15.00 As The World Turns.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair.
17.00 Countdown by Sony Tape.
19.00 Trans World sport.
20.00 Atletiek.
21.00 Squash.
22.00 Rome Paardenshow.
23.00 Voetbal.
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.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 The New Music SHow.
19.30 Cannes Film Festival.
20.00 Port of N.Y.
21.45 World news.
22.00 Dempsey & Makepeace
23.00 The professionals.
00.00-03.00 The Mix.

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

Belg. Rundfunk
630 Radiofruhstuck 7 15Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazin
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Fur die Kran-
ken 9.00 Regionalmagazin 905
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Ttsch (Veran-
staltungskalender) 12,15 Veran-
staltungskalender 12 30 Presse-'.
schau 13 00 Frischauf 14 05 Mu-.
sikzeit heute: Lieder, Chansons
und Folk 15 00 Nachmittagsstudio
16 05 BRF-Intern 18.00Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell 1840-
-20 00 Orgel- und Chormusik

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nach
elf. 12.00 Is |a n Ding 14 00 Viva.
16 00 Entenjagd 17 00 Musikduell
17 50 Sport-Shop 18 00 Musik-
duell 19 00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig. Das ist neu!; 20 00 01-
-dies 21 00 Horerwunsche 22 00
Musik Non-Stop

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 1207
Gut Aulgelegt 14 05 Aul der Pro-
menade 15.00 Cate-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30 Nachtex-
Dress

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland.
08.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

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

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

Amerikaanse serie. (herh.).
11.45 Der Chef. Amerikaanse serie,

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

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

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

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

15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
panse serie. Afl.: Ein reizender Kö-
der.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Pokerpar-
tie im Paradies.

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

kaanse serie. Afl.: Die Meuterei.
20.00 IhrWetter.
20.10 Die Schwarze Serie bei RTL

plus. Serie misdaadfilms. Vandaag:
Bahnhof zum Glück, Franse speelfilm
uit 1987 van Caroline Huppert, met
Veronique Jenest, Daniel Duval, Ste-
fano Madia, e.a.

21.40 Kino-Premieren.
22.00 RTL Aktuell.
22.20 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.25 Crime Story. (herh).
00.00-00.05 Betthupferl.
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Auto's

Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963
BMW 1502 i.z.g.st. 79; Golf
diesel 78; Mazda 323 op
gas. APK. Tel. 04499-3398.

KEVER 1303 APK; Fiësta
1100 S '77; Toyota Starlet
'80. Tel. 04499-3398.

BMW 7-serie bwj. '79

’ 2.700,-. Mercedes 280
LPG '77 ’2.200,-. na
14.00 u Mariagewandenstr.
4, Hoensbroek.

Sloopauto's

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

Auto onderdelenen accessoires

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, Heer-
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlaten en
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend van
10.00- 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Bosal uitlaatpotten en pijpen,

montagedelen (gealuminiseerd)
2 jaar garantie, grote voorraden.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’150,-.
Tel. 045-229667.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

(Brom)fietsen

2e hands RACEFIETSEN.
Racespecialist Math. Salden
Limbricht.
Brommer te koop YAMAHA
4 versn. zeer goed ’ 375,-.
04406-12875.
Te k. geweldige mooie
PUCH maxi met sterwielen
kl. antr.grijs metal. nog als
nieuw, vr.pr. ’ 875,-.E. Ca-
simirstr.2, Kakert-Landgraaf
Te koop KREIDLER met
sterrewielen, ’ 250,-.
Ruiterstr. 22, Landgraaf.

Te k. gebruikte PUCH Ma-
xi's als nieuw, vanaf ’ 575,-.
Tevens gebruikte Zündapp,
Daytona shop, Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen. Tel. 045-
-725309.

Motoren en scooters

Te k. SUZUKI T 500, bwj.
71, pr. ’850,-. Tel. 04454-
-4457.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wintersport
Te k. RUBBERBOOT Metz-
ier mcl. stuur, 5.5 en 18 PK
b.b.-motor, samen voor

’ 1.850,-. Te bevr. na 17.00
uur, tel. 045-418051.

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

Waterspo
Te koop Amerik. SPEED-
BOOT merk Browning Mali-
bu - Mercruiser 140 PK, Po-
wertrim, zeer weinig gebr.,
mcl. trailer en ski-uitrusting.
Tel. 04490-71243.

irtSurfen

Te koop RUBBERBOOT
meastral 5 en buitenboord-
moter marinier 4 PK, I V2 jr
oud, vr.pr. ’ 1.995,-. Tolen-
hof 14, Brunssum, 045-
-223792.

Vakantie en Rekreatie

te il** °si""^^>L
L-éh "% ciul

Dagje vrij met
kroost erbij?
Huur niet duur een
auto bij Bastiaans

Heerlen. ledereen blij!
Tel. 045-724141.

Le Touquet (N-Frankr.) te h.
5 pers. app. centrum Zeedijk
043-213542.
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli. aug
vrij, 3 wk. juni sept. ’698,-.
24.6/8.7. ’798. 17/15.7

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

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel'
045-719966.

TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.

" vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795,-,: 23.6.Z7.7. ’598,-. 30.6/14.7
’698,-. Lang weekend/mid-
week ’ 198,-. Herfstvak.

I ’ 300,- p.w. Keyman Reizen1RhenenoB376-14121/14130
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
VAKANTIEBUNGALOWS
4-pers bij Makkum, viswa-
ter, omgeving strand, tot 1
juli ’ 245,- p.wk. Tel.
05158-2463/05150-19287.
CHALET in Lanaken (B) te
h. of te k., veel accomodatie
voor kinderen op Camping
San Lanaco. 04490-24024.
EIFEL/Moesel/Saarland te

luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij, mei ’ 350,- p.w.

1Lang weekend/midweek

’ 198, -. 3 wk juni/sept.

"’ 795,-. 24. 6./8.7. ’ 845,-1.
)7/15.7 ’998,-. Herfstvak.:’ 375,-p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 /14130

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer.
Nieuwe kleurencombinaties
in grijs en bruin. Nog enkele
modellen met voorjaarskor-
ting tot ’455,-. Caravans:
Burstner, Hobby, Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met extra korting.
Voortenten: Brans, Gerjak,
Isabella, Trio, Walker. Te-
vens onderhoud, reparatie
en remmentest. Caravan-
Import Feyts, Hoofdstraat
84, Amstenrade. Tel.
04492-1860.

Adria, 5-pers.
i.z.g.st. en PVC-voortent,
nieuw en stabilisator, vr.pr.
’7.000,-. Tel. 045-252823
na 18.00 uur.
KAMPEERTENT: Karsten
300, opblaasb. ruime 4 pers.
lichtgew., nieuw, nooit ge-
br., compl. Tel. 043-432103.
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. 6- 8 pers. BUNGA-
LOWTENT. Te bevr. 045-
-225454.
Te k. Sprite Sport, '73, 3-4
pers, mcl. voortent en reg.
bewijs, in pr.st., ’1.750,-.
Tel. 04490-13697 b.g.g.
27667 (Sittard)

Mei aanbieding: SSK STA-
BILISATOR (Westfalia) nu
voor ’ 365,-; voortenten
vanaf ’ 695,-. caravan-
accessoire-shop Bartels,
Hommerterweg 256, Ams-
tenrade. Tel. 04492-1870.

Te k. t.e.a.b. 5 a 6 pers.
CARAVAN met nwe. voor-
tent, merk IT, met lichte dak-
schade. Na 1700 uur. Fr.
Halsstr. 14, Brunssum.
CARAVAN ET 3a 4 pers.

’ 3.500,-. Fiat Camper, veel
access. bwj. 77 ’ 2.500,-.
Mariagewandenstr. 4,
Hoensbroek, na 14.00 uur.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Kontakten Klubs

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
* » *

Zevende Hemel
gratis surprisepakket

06-320.320.07
Relax-Line

Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

* * *

!!! Live !!!
Sex Relax Box

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

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Marcha .
Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

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

live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert

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

50 et/min 0 sex

320.320.50
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat, van 20 tot 4u.
Escortservice all-in
045-326191

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

; A
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Ondernemers komen makkelijker
in contact met debron. \

y

In de verbinding tussen ondernemen en vernieuwen ontbrak nog een schakel.
Maar nu wordt het probleem van die 'missing link' opgelost. Door de komst van de
Innovatiecentra. Die maken eenbron van vernieuwingtoegankelijkvoor het
bedrijfsleven. Geen ondernemerkan de aansluitingmet de toekomst nunog missen.
Ook ondernemers in de omgeving van Heerlen loopt de snelste weg naar belangrijke technische
hoeven deaansluitingmet detoekomst niet meer vernieuwingenvia een Innovatiecentrum.
te missen.Vanaf vandaagheeft deregio Zuid- De adviseurs van de Innovatiecentrazijn afkom-
LimburgzijneigenInnovatiecentrum.Hetstaat in stiguit het bedrijfsleven. Ze werkenen denken in
Heerlen en is nummer negen in dereeks. Eerder hetbelangvan de ondernemeren kennen de
zijn Innovatiecentrageopendin deplaatsen mogelijkheden van de regio. Ook die van Zuid-
Eindhoven, Venlo, Dordrecht, Middelburg, Breda, Limburg.
Meppel, Enschede en Amsterdam. Voor het eind
van het jaaris hetlandelijk netwerkvoltooid. Ondernemers uitdewijdeomtrekvan Heerlenzijn
Het zal dan bestaan uit 18 regionale Innovatie- van hartewelkombij hetInnovatiecentrum
Centraen een centrumvoor octrooivoorlichting. Zuid-Limburg. Het adres is Raadhuisplein 18,

Heerlen. Telefonisch te bereiken onder nummer
Via het Innovatiecentrum krijgt de ondernemer 045-740808.Voor geïnteresseerdenelders in
toegang tot een omvangrijk informatiepotentieel. Nederlandis er een landelijk informatienummer:
Kennis en ervaringvan onderzoek-en onderwijs- 06-8991189.
instellingenkomen tot zijn beschikking.
Ook kunnen er contacten worden gelegd met
ingenieursbureausenresearch-afdelingen Het negendeInnovatiecentrumis open.
van grote concerns. Kortom, voor ondernemers Binneneenjaarvolgen er nog 9.

i
4JOÊ>"': NEDERLAND INNOVEERT

\if Eindhoven, Venlo, Dordrecht, Middelburg, Breda, Meppel, Enschede, Amsterdam en Heerlen hebben hun Innovatiecentrum.
De overigecentrazullen worden gevestigdin: Alkmaar,Arnhem,Den Haag,Groningen, Leeuwarden,Lelystad,Rotterdam,Utrecht
en Zutphen.
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Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 et/min

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

To be or not to be
bij Privéhuis Michelle

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

Leuk meisje altijd welkom.

Nieuw, Nieuw, Nieuw!
Contactburo Yvonne

Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.
Geopend va. 18.00 uur.

Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven?
Gezellige dames, charmant, discreet

bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Het paradijs op aarde!!!!!

Riversideclub
E-9 afslag Echt-Ohe én Laak, 100 mtr. voorbij Camping
De Maasterp. Open: Maandag t/m vrijdag van 14.00 t/m

2.00 uur. Tel. 04755-1854.

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

328 320.320.68.5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

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

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

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

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

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

320.320.24.
"06-320.321.03*"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Echte minnaars komen aan
hun trekken op de

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

ledere dag een nieuw
Sexgala

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

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

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

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Contactburo

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

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.
Vrouw, gebonden, brunette,
27 jaar, LBO-niveau, zoekt
telefonische sexcontacten.

06-320.325.43 - 50 et p/m
Niets is mij te gek!! Geen fi-
nanc. bedoelingen!!

box, box, box.
Waarom bellen zoveel
vrouwen naar de

Plukbox
Waarschijnlijk omdat ze het
gewoon lekker vinden.

06-320.325.31 - 50 et p/m
Eros, zo moeder, zo dochter

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Ik had alleen mijn slipje
nog aan!!

't stoeipoesje
06-320.325.11 - 50 et p/m

en die vijf jongens ...
en moe dat ik was!!!
Escort Service Sexy
045-459597

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

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

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

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;

groepssexparty v. heren-
dames en paren. led. vrijd;

parenparty met SM. led. zat;
parenparty, 1e maandag v/d

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

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

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Nieuwe meisjes aaf .7
en zond. 14.00-24%!ma. t/m vr. 11.00-2^

Club
2000,

Rijksweg Nrd. 22a, ff*Tel. 0449Q-423J5>
St. Tropez &

Ouderwets 9ezf% 1ledere dag geopend (>
zond. van 21-5 ü.ui
Putstr. 40 Sittargy

Diana's escortseo,
dagelijks geopend

nachts 01.00 w'

045-2151>|
Nieuw EscoJ
Het adres voor ccj1

meisje bij u thü'»
va. ’ 100,-all-m.

06521-27gg2'
HooibergboJ

duik er in en grijp efpQi
re meid. Live sexj-(|gegarandeerd- f06-320.323.53503^
Donna Maj}

met haar 7 vriend"l^brengen u in de '’ 22^
van het genot!! 04&'^v'

228738 Tev-JiSSJ^
Voor Piccolo^zie verder pagin"



Onderzoek
rüH,?bisumentenb°nd kocht 130jukten in. Van 56 verpakkin-
t„ek|

dn banket, voor koeken en
Ie hi^S' bev"tten de zogenaam-
-3 „ JnrJ.nverPakking PVC en in

hnK n °°k de buitenverPak-K- ue kuipjes margarine en

halvarine zijn in ongeveer de
helft van de gevallen van PVC en
de deksels nog vaker. Van de 26
geteste merken bleken 21 dek-
sels van PVC te zijn vervaardigd
en datzelfde geldt voor 6 van de
11 dekselsvan saladebakjes. Ook
bepaalde drankverpakkingen
blijken PVC te bevatten. Dat was
het geval in alle 12 gekochte niet
koolzuurhoudende bronwaters,
bij alle 9 gekochte azijnflessen en
bij 10 van de 14 gekochte oliënen
één van de 3 siropen. Ook alter-
natieve produkten blijken te zijn

verpakt in PVC.

Aan het verpakkingsmateriaal
PVC zijn grote milieubezwaren
verbonden. Het is niet schoon te
verbranden omdat daarbij zout-zuur ontstaat. Bovendien komen
kleine hoeveelheden vrij van de
uiterst giftige chloordioxinen
(bekend van het Seveso-gif-
schandaal) en chloorbenzofura-
nen.
Ook het fabricageproces van
PVC is weinig schoon. Het kost
niet alleen veel energie, maar er

worden nogal giftige stoffen ge-
bruikt en wat overblijft is gevaar-
lijk chemisch afval. Bovendien
wordt gebruik gemaakt van mi-
lieubezwaarlijke stoffen als sta-
bilisatoren en conserveringsmid-
delen.

Recycling
Hergebruik zou een aantal mi-
lieubezwaren verminderen,
maar het vrij goedkope PVC
wordt in ons land niet herge-

bruikt. Bovendien kunnen PVC-
flessen, die per ongeluk tussen
glasflessen terecht komen, her-
gebruik van dat glas beletten.
Gezien de risico's verbonden aan
PVC en gezien het feit dat ervoor
bijna alle toespassingen van dit
materiaal altemativen beschik-
baar zijn, vindt deConsumenten-
bond dat het gebruik van PVC
moet worden teruggedrongen.
Samen met andere consumen-
ten- en milieuorganisaties heeft
de bond aangedrongen PVC te
vervangen door de minder mi-
lieubezwaarlijke materialen zo-
als polypryleen (PP), polysty-
reen (PS) en polyethyleen (PE).

Demissionair minister Nijpels
(Milieubeheer) heeft al aange-
kondigd een statiegeld- of re-
tourneersysteem voor alle kunst-
stoffen te overwegen.

In voorkomende gevallen loch aangifte doen

Dineren zonder betalen
moeilijk tegen te gaan

el .'(.'stj''^ kan iedereen het: een
U'lBeh blnnen stappen en
Betis H

L'd dineren. Om vervol-verte] 11 °°dleuk aan de ober tebij iP f. n datje 'helaas' geen geld
j^k ebt Gr«te kans dat je de

cv uitgezet, zonder te
Nhj betalen en zonder dat de'e er aan te pas komt.strafrW(j0 echtelijk valt er weinigaan
?at ern' el is geen diefstal, om-

-1 Ptïnn.-ets.wordt weggenomen.
}v&n Pc 's er ook geen sprake
J>W opl'ehting. Probeer een
Jeuken maar eens duidelijk te'} l'ge ? dat de verdachte 'door lis-|j\Veef\. ,Unstgrepen' of 'samen-

'l *>n vt Van verdichtsels' (in de
$traf

dn artikel 326 Wetboek vanCht) iemand het eten heeft0nd'g gemaakt.

ko^ 'er sprake van een overeen-
'eni^p betaling voor dienstver--1 °verP

"°udt een van de bij de
*kn xiel?komst betrokken partij-
iret sip .u"et aan de afspraak, is
l'iJke n° s va een eiviel-rechte-
f Ü_ s Procedure mogelijk alsnog

<-nade te verhalen.

v^^ °rdt anders als er meerdere

malen niet wordt betaald voor
geleverde goederen of diensten.
Dan namelijk is er sprake van
misdrijf in de zin van artikel
326A: 'Hij die een beroep of een
gewoonte maakt van het kopen
van goederen met het oogmerk
om zonder volledige betaling
zich de beschikkingover die goe-
deren te verzekeren wordt ge-
straft met een gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaar.
Deze vorm van 'oplichting' is be-
ter bekend onder de naam: fles-
sentrekkerij.

De man die, naar eigen zeggen, al
elf jaar lang dagelijks in binnen-
en buitenlandse restaurants eet
zonder te betalen, kan wel dege-
lijk vervolgd worden. Vrijdag
jongstleden nog lukte het in een
restaurant in Nieuwegein. Hij
heeft in de afgelopen jaren het
respectabele aantal van zestig
processen-verbaal weten op te
bouwen.

Het is voor de Officier van Justi-
tie wel zaak de rechter duidelijk
te maken dat hier sprake is van
een gewoonte en dan bestaat er
een redelijke kans op veroorde-

ling. In voorkomend geval is het
aan te raden bij de politie aangif-
te te doen.

De voorzitter van Horeca Neder-
land (HN), L. Ezinga, geeft toe
dat daar nu net de schoen wringt.
Ezinga: „Het komt vaak voor tij-
dens het spitsuur in de zaak, het
is druk en dan heb je eigenlijk
geen behoefte aan al die romp-
slomp. Daarbij komt dat veel on-
dernemers op dat moment geen
tumult in de zaak willen hebben
en de man of vrouw op een dis-
crete maar dringende wijze vra-
gen de zaak te verlaten."

Volgens Ezinga komt flessen-
trekkerij in de horeca niet al te
vaak voor. Horeca Nederland ad-
viseert zijn leden in ieder geval
naar de politie te stappen.

Een geen geval voor eigen rech-
ter spelen. Deze ervaring deed
een restaurateur in Amsterdam.
Hij dwong een 'flessentrekker'
zich uit te kleden en zette hem
vervolgens halfnaakt op straat,
waarop deze naar de politie stap-
te en derestaurateur zelfin de cel
belandde.

ondp 9eleverde gastvrijheid botweg niet betalen, wekt vooral frustraties op bij horeca-ernemers en -personeel.

Gevolgen
Het bedrijfseconomisch resul-
taat bij het inzetten van het
Kleurklem-systeem is evident
omdat de investering op korte
termijn wordt terugverdiend.
Het personeel wordt ontlast van
mogelijke recherche-activiteiten
en intimidaties behoren tot het
verleden. Daardoor kan het per-
soneel zich meer toeleggen op
verkoop en advies aan clientèle.

Naast economische redenen
werkt de Kleurklem ook zeer
functioneel in de ogen van Justi-
tie. Het systeem bestrijdt niet al-
leen de veel voorkomende crimi-
naliteit maar bezorgt het justitië-
le apparaat minder werk.

Onderscheiding
Ter gelegenheid van de inge-
bruikname van 1.000.000e
Kleurklem door de Hema zal de-
missionair Minister van Justitie,
F. Korthals Altes, vandaag in
Den Haag de GoudenKleurklem
overhandigen aan C.H.G. Mul,
directeur verkoop Hema b.v.

Tevens zal door de Zweedse
Amabasadeur in Nederland, de
heer G. Magnusson, een cheque
aan de Hema-direktie worden

overhandigd in het kader van het
Kleurklem Benelux Exchange
Fund, dat zich ten doel stelt een
uitwisseling op gang te brengen
tussen personeelsleden van Ne-
derlandse en Zweedse waren-
huis-organisaties.

Desillusie recht toe recht aan
door Mr. E. Prickartz, advocaat

* iding en deling van een
SchaD JKsgoederengemeen-

niet altiJd even
i, r n s- Als man en vrouw cl-
i eBem echtscheiding redelijk
I Jfan treden, is de verdeling

' rthalitn .sPul'etjes meestal een. *hcWi; , U- Het kan echter ookrs lopen.

i schapet bepaalt dat bij gemeen-
n vaVan g°ederen het vermo-

| V'°eien
n

1
man en vrouw ineen-. " één vermogen en na

} loonid'ng moet alles' wat in
T V°efiri Verjaren was samenge-
( %ju' ,Weer bij helfte worden

*>en v d- Dit geldt ook ten aan-en h(d|?ude schulden, die partij-V^eoben aangegaan. Wenst

men deze situatie niet, dan moet
men huwelijkse voorwaarden la-
ten maken, op te stellen door een
notaris. Dit kan zowel vóór als
tijdens het huweijk.

Als het niet meer pais en vree is
tussen man en vrouw, is men
gauw geneigd de buit ten koste
van de ander binnen te slepen.

Niet zelden gebeurt het dat de
echtelijke woning wordt leegge-
ruimd, de andere partij in een
ontmantelde woning wordt ach-
tergelaten. Dat mag niet, maar
het gebeurt. Een kort geding tot
terugplaatsing van goederen zal
de gedupeerde echtgenote in dat

geval tegen haar (ex-)partner
kunnen aanspannen, en de presi-
dent van de Rechtbank zal zon
vordering in het algemeen zeker
toewijzen. Een andere mogelijk-
heid-om zijn goederen veilig te
stellen vormt het beslag op die
goederen. De deurwaarder no-
teert wat er is en zegt aan dat
men geen van die goederen mag
verkopen of weghalen. Doet men
dat toch, dan zijn weliswaar de
goederen verdwenen, maar de
dader is schadeplichtig en hij ris-
keert een strafzaak bij de politie-
rechter wegens het onttrekken
van goederen aan het maritaal
beslag.

Helemaal te bont maakte het de
heer Stampij. Hij en zijn vrouw
leefden op heel ruime voet, voor-
namelijk van fiscaal niet verant-
woorde inkomsten. Op deze wij-
ze kon een zeer groot gemeen-
schapsvermogen worden opge-

bouwd. Ook hier maakte geld
echter niet gelukkig en de vrouw
besloot tegen haar man een echt-
scheidingsprocedure op gang te
brengen. Zij overwoog beslag te
leggen op de banktegoeden,
maar vóór het zover was haalde
de man het lieve sommetje van

’ 600.000,- (!) van de bank. Hij
weigerde dit bedrag terug te stor-
ten dan wel in de boedelschei-
ding te betrekken.
Een kort geding moest de gedu-
peerde vrouw redding brengen.
Zij immers was gerechtigd in de
helft van het bedrag en voor drie
ton laat je je niet benadelen. De
man voerde te zijner verdediging
aan dat hij 'het bedrag erdoor
had gejaagd en het geld was op-
gemaakt in casino's en bij de
hoeren. De president van de
Rechtbank trapte daar terecht
niet in en vond dat de man in
staat moest zijn het opgenomen

geld terug te storten. De vrouw
had als stok achter de deur lijfs-
dwang van de man gevraagd.

Ook daartegen verzette zich de
man. Hij zou onder psychiatri-
sche behandeling staan en zware
medicijnen slikken, die zijn ge-
drag beïnvloedden en zelfs wel
eens black-outs veroorzaakten.
Daarom zou gijzeling onverant-
woord zijn. Ook op dit punt vond
de heer Stampij geen gehoor bij
de rechter. Gezien de geringe
mate van betrouwbaarheid van
de man, zoals ook gebleken uit
zijn erkende zwartgeld-praktij-
ken, achtte de rechter de moge-
lijkheid van lijfsdwang op zijn

plaats, terwijl tijdens een even-
tuele gijzeling medische controle
mogelijk bleef.
De man dacht zijn vrouw te slim
af te zijn. Hij verkeek zich daarbij
op het recht en op een rechter,
die zich niets op de mouw liet
spelden. Hij verkeek zich daarbij
ook op zijn vrouw, die niet zou
schromen om hem in de gevan-
genis te zetten als hij niet terug-
betaalde wat hij meende zo plot-
seling voor zichzelf te moeten
veiligstellen. Maar bovenal ver-
keken zij zich beiden op de fis-
cus, die alsnog als lachende der-
de ongetwijfeld de buit zal bin-
nenhalen. Waarmee uiteindelijk
het recht zijn loop heeft gehad.

Vijf juur geleden in Nederland geïntroduceerd

Kleurklem probaat middel
tegen diefstal van kleding

Het is vandaag precies vijfjaar geleden dat op de Ne-
derlandse markt het uit Zweden afkomstige beveili-
gings-systeem Kleurklem werd geïntroduceerd ter
bestrijding van kledingdiefstallen. De filosofie achter
deze 'inktbom' of 'inktklem' was even logisch als sim-
pel. Bij het illegaal openen van de klem breekt deze
en de daarin aanwezige inkt spat over het gestolen
kledingstuk dat daarmee onherstelbaar beschadigd
is. De dief kan het kledingstuk niet meer dragen of
verkopen. Diefstal is dus zinloos.

Grootwinkelbedrijven en detail-
listen hebben ontdekt dat dit be-
veiligingssysteem niet alleen
preventief werkt maar de kle-
dingdief ook daadwerkelijk
straft.

Uit onderzoek door de Katholie-
ke Universiteit van Tilburg, afde-
ling Psychologische Marketing)
blijkt dat de kans die de winkel-
dief loopt om daadwerkelijk ge-
straft te worden minimaal is. De
direkties van de grootste Neder-
landse warenhuizen en filiaalbe-
drijven menen dat slechts 3 van
de 10.000 (0,3%) gepleegde win-
keldiefstallen door Justitie wor-
den bestraft.

Dit percentage steekt schril afte-
gen de materiële schade, die de
Nederlandse detaillisten jaar-
lijks lijden omdat het percentage
winkeldiefstallen vaak het veel-
voud blijkt te zijn van het jaar-
lijks bedrijfsresultaat. De ver-
twijfeling van direkties en perso-
neel wordt bovendien nog ver-
sterkt door het veel voorkomend
gebruik van geweld, intimidatie
en uiterste raffinement dat met
winkeldiefstal gepaard gaat.

# Zo werkt de Kleurklem bij illegaal openen.

consument

Veel produkten verpakt
in schadelijk materiaal

J'ikbarend veel produkten
k mr£akt ln milieu-onvriende-J PVC of PVCD. Dat is onno-
tenwk eI volBens de Consu-«Uenbond prima alternatie-- o 'HddnwezigHddnwezig zijn. Dit schrijft de
ient«n dÜ uitgave van de Consu-nitngids van juni. De Consu-«ntenbond heeft daarom sa-
ri miret andere consumenten-
et K u!e.uo,,ganisaties zowel bij

bedrijfsleven als bij de over-
ig ,aangedrongen op vervan-Jg van PVC of PVCD door mi-eu^nendelijke materialen.

Fillerzakjes
van bruin

natuurpapier
Het bleken van papier voor on-
der meer zakdoekjes en filterzak-
jes is een belasting van het mi-
lieu omdat het oppervlaktewater
wordt verontreinigd. Reden voor
Melitta in Veenendaal om naast
de witte filterzakjes voor koffie
ook natuurpapier, ongebleekt en

bruin van kleur, op de markt te
brengen. Het is stevig papier met
een verfijnde structuur om goed
filteren mogelijk te maken.

Het ongebleekte papier is wel
vriendelijk voor het milieu, maar
niet voor de beurs van de consu-
ment. De prijs is tien procent ho-
ger dan die van de witte versie
door de extra investeringen voor
de alternatieve reinigingsproces-
sen.

In Duitsland blijkt de consu-
ment geen bezwaar te hebben te-
gen deze prijstoeslag.

Snoepgoed van Moeder
Natuur weer op markt

rond
de klok

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Het
„snoepgoed van Moeder Natuur"
dient zich weer aan. Eind vorige
week voerde Jan Hendriks uitKessel de eerste frambozen aan.
De 22 anderhalf-ons-doosjes
brachten f330 op. De opbrengst
bestemde de teler voor de kan-
kerbestrijding.

ledere dag kunnen de eerste
blauwe en rode bessen worden
aangevoerd. Helma Boumans-
Mullens uit Melick heeft het
Amerikaanse blauwe bessenras
Winnetou ongeveer op kleur en
„sjeik" van Bergeijk uit Meijel
De Jonkheer van Tets, een vroe-
ge rode bes. Het betreft tunnel-
teelten.
De volveldsteelten kenden dit
jaar een uitzonderlijk lange
bloei. Daardoor vertonen de tros-
jes momenteel vrucht zowel als
bloem. Mogelijk manifesteert die
ongelijkheid zich straks ook in
de rijpheid.
Ook onder flodderfolie kunnen
weer aardbeien worden geplukt.
Bijgevolg is de aanvoer flink toe-
genomen. Volgende week mo-
gen de zomerkoninkjes daarom
in 250- en 500-grams-doosjes
worden aangevoerd. Het twee-
ons-doosje ging gisteren van
f 1,30 tot f 1,70.
Het zachtfruit moet het nu ook
weer opnemen tegen de kiwi's
uit Nieuw-Zeeland. Maandag be-
reikte het eerste koelschip de ha-
ven van Rotterdam. Qua smaak
kunnen elders geteelde kiwi's
niet tegen de Nieuwzeelandse
op. Oorspronkelijk is dekiwi een
chinese kruisbes. Een missiona-
ris importeerde haar. Omdat de
vrucht op een imheense vogel
lijkt, noemden Nieuwzeelanders
de chinsese kruisbes een kiwi,
die het nationaal symbool van
Nieuw-Zeeland vormt. Kiwi's

zijn niet alleen lekker, maar ook
vitaminerijk. De groothandel be-
taalde f 15,00 tot f20,00 per
traytje van 46 tot 25 stuks.
Ook zijn de eerste Griekse ker-
sen weer aan de markt. Hage In-
ternational NV in Barendrecht
rekende f 7,50 tot f 8,00 de kilo.
In de winkel komen die kersen
derhalve flO,OO tot f 15,00 de
kilo.
De (Nederlandse) aardappelen
uit het Middellands Zeegebied
zakken in prijs.Kostten de eerste
Malta's tot f 53,00 per baal van 25
kilo, gisteren kwamen ze aan
f 34,00.
Overigens groeien de aardappe-
len in eigen bodem als kool. Ook
de asperges lopen als in de sub-
tropen. Het aanbod is een week
tijd bijna verdubbeld. Maandag
stond er maar liefst 420 ton voor
de klok, gisteren 350 ton. Toch
blijft de prijs hoog. Voor de beste
werd gisteren nog f7,20 de kilo
betaald. Voor de „2 grof'- dat is
de kwaliteit die voornamelijk op
groentenmarkten wordt afgezet

- werd nog grif f4,00 de kilo
neergeteld. De groene asperges
gingen van f2,50 voor het bin-
nenlandse product tot f 9,10 voor
het exportproduct. De aanvoer
van Hollandse groene is beschei-
den.
Paprika's blijven duur. De rode
stegen tot f 9,50 de kilo, de groe-
ne zakten tot f 5,00. Ook tomaten
worden dik betaald. De ronde
deden f3,75 de kilo, de vlezige
f4,00 en de cherrytomaatjes een
daalder per half-ponds-doosje.
Komkommers kwamen aan 6 tot
7 dubbeltjes: het dubbele van vo-
rige week.
Ook tuinbonen zijn er weer, al
zijn ze nog piepklein. De prijs
maakt veel goed. Gisteren kost-
ten ze nog f5,00 de kilo. De smj-
en princesbonen zaten daar twee
tot drie kwartjes onder. Een for-
se prijsval maakte bospeen.
Werd er vorige week nog dik
twee tot drie gulden voor be-
taald, gisteren kostte de bos
slechts tweekwartjes tot een gul-
den. Goedkoop zijn ook slaen ra-
dijs.

Groene asperge steekt
witte naar de kroon

De witte asperges, vooral geteeld
in Noord-Limburg, Brabant en
een stukje van Twente, zullen
beetje bij beetje hun monopolie-
positie moeten prijsgeven met de
komst van de groene rasgenoot
van Nederlandse bodem. Het
witte goud van de zandgrond
krijgt geduchteconcurrentie van
de groene, die geen pikdonker
zandbed verlangt, maar gedijt op
een vlakke grond en zelfs in klei
de kop zonder problemen weet
op te steken.

De groene asperge groeit eigen-
lijk zoals datvan nature zou moe-
ten en de kweker heeft er dan
ook veel minder werk mee dan
met de witte, die alleen blank
blijft in een kunstmatig opge-
worpen zandheuvel. De groene
stengels doen in smaak niets on-
der voor de witte. Ze zijn zelfs
malser, pittiger van smaak en
hoeven nagenoeg niet geschild te
worden.
Momenteel is de teelt van de
groene asperges op bescheiden
schaal aan de gang in Nederland.
De proef op 20 hectare is gesti-
muleerd door het Centraal Bu-
reau van de Tuinbouwveilingen
in Den Haag (CBT), dat een
groeiendeafzetmarkt constateer-
de voor groene asperges in Enge-
land en Duitsland. De groente
wordt vooral vanuit Spanje aan-
geleverd. Daar de vraag naar de
groene soort groter is dan het
aanbod, proberen de Nederland-
se kwekers greep te krijgen op de
exportmarkt.

Het CBT verwacht dat niet alleen
de export aanslaat, maar dat de
consument hier ook vaker de
groene variant op tafel zet. Op
termijn zal deprijs van de groene
asperges lager zijn dan dievan de
witte, waarmee de telers nieuwe
groepen kopers aanboren.

De groene stengels zijn nog op
beperkte schaal verkrijgbaar in
het gebied rond Veldhoven, Ba-
rendrecht, Limburg en de spe-
ciaalzaken.

Jimburgs dagblad
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Als denatuurulief is,
begin dannumet sparen

_-M-it-__Êi II Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank voeren samen met de Stichting"
________É LimburgsLandschap' een zeer bijzondere spaaractie. Hetdoel van deactie is

PL WÊÉÊÊÈÊÊ it^ werven vanfondsen voordriebelangrijke projecten diede Stichting in depr°
jtfj s- „, . ■ cic Limburgwil realiseren en waarvoor deoverheidssubsidies niet genoegf 1

WÊ te meerbieden. Als u aan de actie meedoet, verrijkt u niet alleenuwboeken»
ifjzb' II maar ook de natuur in uw eigen omgeving.

BÉuIÉbÖP^ 'sponsort' de natuur in uw eigen omgeving.

'f «*'"_.*£ltt*<- «l* - winst te maken, moet u eerst investeren. Wij vragen van u een bijdrage
MÉ' **§ P^^ffT : f 750 voor de Stichting 'Het Limburgs Landschap' die zich inzet voof

Vèt m_m .lt*-£*t»*«*«>*l'#l*iX ftbehoud van de natuur en het milieu in de provincie. Spaarbank Limburge'
\W* *^W iP"**" ' ______ÊÈË "Z^^^^^'it I Pancratiusbank verdubbelen datbedrag tot f. 15,- als udeverstandige besÜ 5

\ _&____% !*. <«t<s' H-l' neemt om maandelijks automatisch f. 50,-ofmeer te gaan sparen. Wij bied'
!K'*T*^ I- J^ daartoe twee mogelijkheden: het Rentevast Spaarplan (waarmee u zeker

iiiiitfi ü S«^^"^*"■^ojX^S, van het eindbedrag, eventueel ook bij eerder overlijden) of Systeemspareg
\ :^^U^^'^ïï^^^'^^*^^;;^;:"''" combinatie van regelmaat en flexibiliteit). Spaartu al op die manier, dankf
\ :';ir"«"--"»""'»*"'!^ :v.-:^>v' 1?- | aan de actie meedoen door uw maandelijkse inleg met f. 50,- te verhogen

v JH tX"£X' : De opbrengst van de actiekomt in zn geheel ten goede aan drie doel*
*gM uw eigen omgeving.

M. _________ llll:De Holleweg.

1| pU krijgt een schitterend boek cadeau.
H £W**3& If^sblijk van waardering vooruw bijdrage ontvangt u eenpersoonlijk eertiN
11 «neen gratis exemplaarvan de 'Groene Gids Limburg', een veelzijdige wegv^
il woor natuur en landschap.
1§ Dit boek geeftu met 160pagina's en velekleurrijke illustratieseen U|
m |\kijk op de rijke natuur in uw eigen omgeving.

I»L *■MÉ^tëlil iVoor meer informatie over deze dubbele manier van winst boeken bc'

ele kleurrijke illustraties een 1| ÊpP*^ * | zorg dat ver snel bij bent, want de actie loopt t/m 26 mei 1989 en geldt z^
nieke kijk op derijke natuur W a_fee' -^^ Tde VOOITaad Strekt.

Voor al uw bankzaken: Spaarbank Limburg-Pancratiusbank. spaarbank limburg pancratiusbank ê
Hoofdzetel Maastricht, Markt 14-18,telefoon 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212.

Vestigingen in Limburg: Maastricht,Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick, Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen, Roermond,Sittard,Tegelen, Vaals,Valkenburg,Velden, Venlo,Venray.
Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

Kontakten Klubs

Blondine
en Brunette af 10 uur. Ook
zat. en zon. 045-721759.

Zoek je 'n lekker ding?
sex-contact-lijn

3el: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!

(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55
Voor paren, bi, sm & trio

Sex-Oproep-Lijn
06-320.325.80

Relax-afspraken met lekke-
e dames: Tippelbox. 50cpm
06-320.326.66

jp zoek naar 'n lekkere gay?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
36-320.330.66-50cm zoek
:e uit die meisjes van plezier

Gay-Bizar-Live
06-320.330.88 (50ct/m)

Live: homo-sex-interviews

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
\Aa. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. 045-425100.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Anita

orivé met escort. Ook zat.
Tel. 045-352543.

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

Haar
Sexervaring

in de trein hoor je op 06-
-320.323.55. Jou treinsex-
verhaal beken je op 010--; 4297085

De Pretbox
lekker 10l maken! 06

320.325.44
leuk kletsen 50 cpm.

Contactburo
Maastricht. Bemiddel, in

Priveadressen. 043-635264

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

04490-74393.
Krachtpatsers gevraagd

voor meiden met grote wen-
sen en grote ? 06-

-320.323.54 De
Hunkerbunker

50 cpm.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer,

geen chaos geen bandjes
wel meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Inwijding!
Jiva's oosterse sexlessen
06-320.323.51

Heden les 15 50 cpm

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 7, 50 cpm.

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

West. Tel. 045-412762.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé 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.
Meneer is van huis.

Mevrouw verveelt zich.
Geen wonder dat ze best

met die ander wil.
Goed hoorbaar

Lifegebeuren
06-320.323.84 (50 et p/m)

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

Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma.-
za. v. 11-23 u. Zond. v. 14-
-21 u. Industriestr. 13, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Homo
jongens

met sportief figuur gevraagd
als model. Proefpose

gekleed en naakt.
Een contract maar wel

eerst
06-320.323.86 (50 et p/m)
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

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

Op de
Orgie Box

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de Orgie
Box. Zo vindt je diepartner.
06-320.324.40 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten...

Misschien over een lekker
soort huiswerk en het adres
06-320.322.22 (50 et p/m)

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.)

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

320.01 ... Sex'O'Foon
320.02 ... Xaviera Hollander

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

321.01 ... Bizarre Livesex
321.04 ... Orgiefoon

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

321.18 ... Sex Classics
328.30 ... 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 deKoning
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

HARRV'S 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!

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

Tel. 045-718067.

Gevr. voor goedlopende bar
Buffetjuffrouw en bardames.

04490-5532
PRIVÉ

meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur
Janny

’5O,-
Lichaamsmassage

045-425100

Tuk
Nederlands blootste blad -. Sexteen

de jongste meisjes!!
06-320.323.63

50 c. p/m
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!!

In 't oerwoud laten mannen
zich

besnijden!
Wat zullen vrouwen doen?
en hoelang...? Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 et p/m
Alstublieft niet bellen, dit is
te erg, hierkunt u niet tegen
06-320.322.77 - 50 et p/m

Sex
Bel Nombre Hombre voor de
voortrekkersrol!!
06-320.320.23 - 50 et p/m

hetero hardsex.

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

gereedschap liet zien!!
06-320.325.33 - 50 et p/m

de beurtlijn
Bij ons geen bandjes maar

live! Probeer eens

de blotebox
06-320.325.14 - 50 Ct p/m

Leuke vrouwen zijn
verslaafd aan onze box!

Groene blaadjes vind je bij
Callcuttaü 06-320.320.13 -50 et p/m voor als je van

Jong
houdt!!!

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)

Privé en escort
045-220866

Anita
Privé en Escort 045-726740

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)

Jong Echtpaar
speciaal voor heren Reak-
ties 8r.0.n. B-0843, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100 6401 PP Heerlen.
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

Wij hebben ook
lentekriebels

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.

->*} LimburgsDagblad

>3piccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
D - Limburgs Dagblad.

1045-719966

(Huis)dieren

Te k. zeer mooie grijze mid-
delslag POEDELS reuen,
met lief karakter. Tilly Busch
Putstr. 50, Sittard.

Te koop nest zwarte BOU- .
VIERPUPS, ontwormd en |
geënt, met stamboom. Tel. ;
045-723708. ,

In en om de tuin
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.
CIRKELMAAIER, 4-tact, i.z.
g.st. 045-254593 na 18 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(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 |.... .. ... . :. ~- ! ! ———, 1 £

Opleidingen

ArbeidsËÈureauiWtmmttnunt i» ioitnitt (

Op zoek naar
opleiding of baan?

Het Gewestelijk Arbeidsbureau Westelijke Mijnstreek
organiseert

DONDERDAG 25 MEI van 12.00-21.00 UUR
VRIJDAG 26 MEI VAN 10.00-21.00 UUR

scholings- en
banenbeurs

PLAATS: SPORTCENTRUM GLANERBROOK
Kummenaedestraat 45 te Geleen.

Toegang gratis

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-412847,

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht Mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

Jonge MAN 40 jr. eig.
boyenwoning, fin. onafhank.
zkt. relatie met vrouw van 25
t/m 55 jr. Br.o.nr. B-0847 L.D
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.

Man, 34 jaar, zkt. kennism.
met echtp. of vr. voor lat-re-
latie en moderne vriendsch.,
lft. onb. Geen fin. bed. Br.o.
nr. B-0859, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Nieuw: ALLEENST 0
DENCLUB Eldorade, Si
woensdagavond
vond. Gelieve bewijs"^
leenstaand mee te °eJ
zonder legitimatie 9eesgang. Uw clubpasjjgJJVj/
PARTNERTRUST,
atieburo. Info: 04Sf2^fy

Mode Totaal^/
Nieuw *Grinns spijkerbroek"

Dames- en here^ j
Vertegenwoordigers^

Tel. 04490-1831^
Stoffenzaak TUM^ i
excl. Bruidsstoffe£ ff
damesstoffen.
keuze. Kerkstr. 302’sum. Tel. 045-272677>y

Bel de Vakn»*^
NEW LOOK BV SCn
berg. GevelreiniginQ-^
kappen, voegen, ste'9^huur. Tel. 045-31Zi:r
045-312709. -^Voor al uw NIEUV^j
en verbouwingen: Bo g
drijf Baburek. Tel-
-216969.
STUCADOOR kan no9J
stucadoorwerk aann"
Tel. 045-462428. __~A
STOELMATTERU
ten en biezen stoeje' i
gar. Bel. 045-418820^jd
Voor al uw dak- enjj
WERK. Dakdekkers^R.M. Schripsema, <° I
broekstr. 32, KerkraO*J
voor vrijblijvende Prll Jye tel. Q.5-AbQ&*2^^2
Oprit- en erfverhaü
Gratis prijsopgave^
phenning STH/*' ~
KERSBEDRIJF. Tel.
5316, b.g.g. 04493j°^
Hans LIPS voor tiny
dak en zinkwerk met yy
tie. Vraag vrijbl.
offerte. Bel 045-4538^
Te k. versch. soorten (

werk en poorten. K<» q
gemont. worden.„.Je'flK-
-316238 ABC HEKWëg
Diepvries- en K-O,^
REPARATIE zonder *
kosten. Bel Geleen, »m
45230. Service_binngl^;
OPRITTEN en teras5 „
klinkers of sierbes .
vrijblijvende VTjffl
tuinaanleg, tel.Jjfg;—

Voor Piccolo^
zie verder pag'n"

Limburgs Dagblad
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l 6"» in Terugbetaling (rente + afl.)handen 96x 72x 60x 54x 42x
5.100 - _

i l3i
_

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-
J5.000 539,- 656- 751- 816- 999--__^tectnnte vanaf 0,87% per maand

eer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf2eer goedkope tarieven
’

e le"ngen geen bezwaar. Elk bedrag tussen
WhI6"/ 100'000-"1^6*-
Oven; d

9eheimhoudin9. geen informatie bij werkgever.
linn ' ensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
vaak T tem9be,alin9 krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vriibiü, ~scheldin9 bii invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
(v, vend Pr'isopgave).

krediet 2% aflossinge"9e le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

*eeds meer dan 15 jaar vertrouwd
kredietintermediair j

t

TEGELZETTER
)... als Subunternehmer gesucht.

°9üchst Finnen mit Erfahrung in Deutschland
(geen bemiddelingsfirma's).

Fliesen Zillgens
Geilenkirchen

!^ Tel. 09-4924518070

TJJ j G^É^Ét D&MESPAKJE.
" 1LUXE GLAZEN» 1 pPANTYKOUSJES^K J f-^L« , *r-^^Ê (ij^ Ë^- JTOB^n Ov6l3l2^l"oo*?^'6l"^ 6longdrink-glazen(B-kantig) elekleuren. i_____k^Bf/|7jT'7iTTtß I /SSSt^ JSW> weelderige bloemprint. in luxe v— —— 9PAARUP^| _L*_l' J[jlJ ■’ \^Ê__lM W-_ 3kleursteUin9en-S'MenL geschenkdoos./___^§ IVJlü3^1 DI^ESBIiCWSin | OVERHEMD^ j/^^^^M. TOPJEÏO^ rSSTDKIW=I F^fPrachtige JItSÉIn Keihard prijsvoordeel. tf^?W o^^^ \\____mM% ISLS j ïj 6SKZIJN f**l^iL
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MÓÉT DOORGAAN

Statenlaan 128,2582GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848.Giro: 324.
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BEEK - BRUNSSUM - DEURNE - ECHT - EINDHOVENBELEEN - HEERLEN - HELMOND - HOENSBROEK - KERKRADE
- SITTARD - VENLO - VENRAY - WEERT

te* '
Hogeschool

KathouekeLeer^^
Sittard ' .

INFORMATIEDAG ■
met inschrijfmogelijkheid op
"zaterdag 27 mei 89| Kerk^KnJstdeStMic^lskerkaan de Markt te Sittard)

van U.OO -15.00 unr.

MAAK KENNIS MET I
I HOGERE ■I BEROEPSOPLEIDINGEN ■

VOOR ONDERWIJS,| BELIEVEN EN VOOR I
1 ZELFONTWIKKELING, |

I OOK IN DEELTIJD I
(voorheen deeltijdopleidingen MO). I

Of bel voor gratis informatie I
tijdens kantooruren

Juniorscheepsbouwers;kunnen nu aanmonsteren
iDIjVoJJ

>j 4 Grote LEGÓl&now van 24 mei t/m 17juni "
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DUPLO stapelton — ■ Inderdaad, de Titanic is te zien bij Vroom & Dreesmann in nabouwen van de twee meter lange Titanic? Voor de drie
(doosnr. 1544) IL.I Heerlen. Althans, de LEGO® versie van deTitanic. besten zijn er mooie LEGO en DUPLO® bouwdozen te39rö £Jm ■ Dit jaar heeft V&D de Europese primeur van de nieuwe winnen L w.v. f 100,- voordele prijs, f7-voor de 2e prijs

■ show Wat valt er nog meer te beleven, afgezien van de en f 50,- voor de 3e prijs. En dat is nog niet alles.
LEGO basisdoos p^g\ I Titanic? Er is een maquette van een zeebodemonderzoek Natuurlijk is er volop materiaal van LEGO en DUPLO aan-
(doosnr. 330) 'j jl _m ■ Daarvoor zijn 20.000 LEGO stenen gebruiktEr is ook nog wezig tijdens de show om zelf te bouwen en te spelen.44? U ■ eenraadwedstrijd. Daaraan kan iedereen meedoen. (Waarbij jongerenzich volledig uit kunnen leven en

,"A I De vraag: Hoeveel LEGO steentjes zijn gebruikt voor het ouderen zich best weer even jong mogen voelen).
Politiebus Licht en I
(doosnr 6450, 29. 1 De LEGO Kijk en Doe Show. Van 24 mei t/m 17 juni
L^^^^^^^J bij Vroom & Dreesmann in Heerlen. (3* etage van pand promenade)

®LEGO, DUPLO EN LEGOLAND zijn geregistreerde merken. ■iMM^^M^^^^pMMMMi^Mßi^BiMi^Mi^^"^"^"^"^^^""»"
1175-03-21 A E k 1 IJ 1 i Kx^^J JWT ~1 ""> kiF * 1 L L
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De actie loopt t/m 10 juni.
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Bel de Vakman

Verstopte afvoer of riolering

ri.K.o.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

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

Bel gratis 06-099.13.13.
Wonen Totaal

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’6,95. Gratis
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
mogelijk. Tapijrtegelhuis 013-436903 (diverse filialen).

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.

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.
Wegens overcompleet div.
MEUBELS o.a. slaapk., div.
woonk.meubels als mede
div. lampen en dergel. geen
handelaren. 045-310141.
Te k. langw. eik. EETHOEK
6 stoelen, nw rieten zittingen
z.g.a.n. 045-315944.
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.
EETKAMERTAFEL en grote
spiegel, iets moois, beide
antiek. Samen ’ 1.400,-. Na
12.00 uur. Kasteellaan 77,
Meezenbroek.

Wegens vertr. te k. mass.
eik. 1 en 2 zitter en sanitair
toil., Woensd. tuss. 18-
-20.00 uur. Parallelweg 89
Heerlen.
Te k. eiken BANKSTEL i.z.
g.st., 3 zits en 2xl zits.
Thorbeckestr. 38, Heerlen.
Te k. mooie Rotan DRAAI-
FAUTEUIL met extra dik
kussen, ’40,-. Tel. 04750-
-27009.
Mooi grijs rundleren BANK-
STEL 3-2 zits, ’ 1.850,-, i.z.
g.st. Tel. 045-221964.
Te k. 1 plafond VENTILA-
TOR en 2 raamventilatoren.
Tel. 045-252146.
3 drs. SCHUIFKAST H en L
250 br./225 h. midd. spie-
geldr. grenenkl. i.pr.st. Nw.
pr. ’ 1.000,-. Vr.pr. ’500,-.
Heigank 108 A N'hagen.
045-320825.
Te k. EIKEN Bankstel 3-1-1
met strepen kussens
z.g.a.n. te bevr. Land-
steinerstr. 76 Geleen. Tel.
04490-49537.
Eik. SECRETAIRE, ’225,-;
50 Ip's ’15,-; 100 singles

’ 50,-; oude kleerkast
’125,-. Hoofdstr. 378,
Hoensbroek.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service,
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolft 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.

Zonnehemels van Uden
zeer mooie prijsgunstige sortering zonnehemels en banken

Dealer van Riho-Sunfit-Philips-Wolff systeem.
Aanbieding: Zonnelampen Wolff 1.80 m. lampl. nu ’ 17,95.

Gratis bezorgen en eigen servicedienst.
van Uden Hoofdstr. 12, Hoensbroek, 045-212655/214793.

Te koop 7 nieuwe

Fitnissbanken
merk super fit officiële waar-
de ’55.000,- nu ’ 17.000,-
-tel. Belg. 09-3211763077.

Zonnestudio Vivi, ZONNE-
KUUR 10 x vanaf ’45,-.
Kapl. Ramakersstr. 16A,
Heerlerheide. Tel. 045-
-214628.

TV/Video
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo" telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. f 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Gebr. VHS-VIDEO ’329,-
-en ’349,-, kl. TV Phil. hifi
teletekst 29 zenders ’ 475,-
-kl. TV v.a. ’l5O,- F. Meyer,
Verzetstr.ls, Hrl, 417651.
Wat VERKOPEN? Adver- ,
teer via: 045-719966.

Muziek
■■- ■■■■ ■ ' ' i

W*JL \___\ \_y_W

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

Deze piano
heeft u voor ’ 85,- p.mnd. in huis!!

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

MJ MUSIC HOUSE DAAN SMIT
■ I AKERSTRAAT 11-16MAASTRICHT

TEL :043 ,!171J8
RUKSWEGZ. 124C.ELEEN

TEL :Ü4480 54665 |
Keyboards vanaf ’ 195,-. Keuze uit meer dan 200 gitaren

vanaf ’ 85,-. Computer muziek software voor alle sys-
temen. Drumstellen 5-delig vanaf ’ 695,-. Diverse occ.

orgels vanaf ’ 250,-. Zang- en omroep installaties vanaf

’ 795,-. Gitaarversterkers vanaf ’ 95,-.
Altijd speciale aanbiedingen.

1200 m2Muziekplezier
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

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

Huishoudelijke artikelen

Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.

Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Glas-in-lood sierruitjes
Klassieke en moderne uitvoeringen in:

-Gebrand schildert
-Glas op Glas

-Tiffany
Tevens levering van geslepen glas voor:

-Glazentafels, wandmeubels etc.
-Spiegels

in verschillende uitvoeringen en kleuren.
Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.

Te k. van part. pracht BIE-
DERMEIERBANK, nieuw
gestoft. 045-352839. - Piccolo's in het Limburg

i Dagblad zijn groot in RE
SULTAAT! Bel: 045-719966

Te koop gevraagd

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Defecte video's gevraagd
VHS. 04406-12875.

INBOEDELS, meubels etc
etc. Na 13.00 uur. Tel. 045
219704.
i Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.

Diversen
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.
Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
Eenmalige verkoop MIELE
Showmodellen: W755
’2.099,- nu ’1.899-. W709
’2.199,- nu ’1.999,-.
W733 ’ 2.799 nu ’ 2.399,-.
W791 ’ 1.999,- nu ’ 1.599,-
W.Vliegenstr. 22, Maastricht
KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
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.
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

/t^>-^ \\xÊK^Ji^È mtm^mWM _______^èK[ _=^rl RIT/^^^^/Xj% I **" I
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accessoires. De stofzak JT^TJi^l. ■ geheel uitneembaar Ideaal als _\_^^^^___^---^ ofpattenopener.Perstuk 1,95 zoutiesen andere lekkernijen A9- 6.95 / l &"heefteen inhoud voor 6.5 liter. I—-^K-«^^^H^»1—-^K-«^^^H^» logeer-en campmgbe. i*^^^Z-^^"~ N

H9^-Rn% korting' in al onze speelgoedzaken z^'%J\J /SJ IWII ■ ll^V^ herkenbaar aan de Blokker-kabouter n. —

TE HUUR:
eengezinswoningen: KERKRADE-WES^

Elisagracht 17 en 23.
Woonkamer met open keuken, hal, toilet. j

De 1e verdieping is te bereiken via een open t 1" "'trap in de woonkamer .)e
Op de 1e verd. bevinden zich 3 slaapkamers, V.
muurkast, badkamer met ligbad, 2e toilet en S&9 't
ting voor wasautomaat. j 't
Op de 2e verdieping bevinden zich een vierde sla* »t
mer en een grote bergkast.
Gas-c.v. Benedenverdieping is voorzien van du"1

beglazing.
Elisagracht 23 is gelijk aan no. 17, echter zond6' 0.
verd.
Huurprijs p.m. + ’ 600- excl. servicekosten ’ 15,' ;r,
p.m. %Bel voor méér informatie tijdens kantooruren ..
045-712040 *
KOK BEHEER B.V. Akerstraat 23
,9008e6411 GW Heeriejy>i
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Bekeuringen
na controleLol in ondernemen

Oostelijke Mijnstreek strijdt tegen apathie Imago is een serie over het omstreden aanzienvan de Oostelijke
Mijnstreek met Heerlen alsmikpunt. Vandaag het verhaalover
ondernemingsgeest die door enkele missionarissenuit de grond
is gestampt. En over buitenlandse industriëlen die zich in hun
euforie over 1992 verdringen rond de braakliggende industrie-
terreinen in de Oostelijke Mijnstreek. Run op Dentgenbach!

Aflevering 3
HEERLEN - „Oh what a beauti-
ful city, what an atmosphere!"
De Amerikaanse zakenlui zijn
helemaal in de ban van het Maas-
trichtse Vrijthof. Razendsnel
vervoert het LIOF de goedge-
mutste klanten per bus naar pak-
weg industrieterrein Dentgen-
bach in Kerkrade. In 25 minuten,
dat is 'peanuts' voor de Amerika-
nen.
Die zien Kerkrade, Heerlen of
Landgraaf dan ook als een soort
buitenwijk van dat prachtige
Maastricht en noteren met de

Groene Long als prachtig decor
vol ijver dat hier liefst 70 hectare
grond vrij is. 'What a chance!'
„Maastricht is absoluut 'in.
ledereen wil er een kantoor ope-
nen. De stad dreigt echter slacht-
offer van haar eigen succes te
worden", vindt secretaris Nico
Simons van deKamer van Koop-
handel in Heerlen:
„Maastricht heeft zijn industrie-
terreinen niet buiten de eigen
grenzen uitgebreid. Ze zijn nu
dus op. Maastricht heeft sowieso
te weinig ruimte, denk maar aan
de gigantisch hoge huurprijzen."
En daar zit de kans voor de
Oostelijke Mijnstreek. Werden

"de door de mijnen en vervolgens
door ABP en CBS verwende
Limburger tot redelijk apathisch
gedrag was vervallen. Maar is dat
anno 1989 nog wel zo?
Als er iemand op de hoogte is
van de ondernemersgeest in
Oostelijk Zuid-Limburg dan is
het wel secretaris Nico Simons
van de Heerlense Kamer van
Koophandel. En met hem gaan
we het thema 'ondernemings-
geest in de Oostelijke Mijn-
streek' te lijf.

Heerlen, Landgraaf en Kerkrade
tot voor kort nog meewarig glim-
lachend gewezen op hun tiental-
len hectaren braakliggend indu-
strieterrein, nu staat met name
Kerkrade trots te pronken met.
Amerikaanse, Japanse, Israëli-
sche en Scandinavische indus-
triëlen die de euforie rond 1992
willen omzetten in een centraal
in Europa gelegen vestiging.
Prachtig die buitenlandse be-
langstelling, goed voor de werk-
gelegenheid. Maar hoe zit het
met de andere kant van de me-
daille? Komen er 'ook initiatie-
ven vanuit de bevolking zelf? In
devorige aflevering zagen we dat

0 Zie verder pagina 23

Sacelsbergh: wel nieuwbouw 150 woningen in wijk De Vrank/Husken

Bouwprogramma Heerlen
loopt jaar vertraging op

Ke ndje
k Jmnüte Wijnen in Oirs-
d,e verdnetig. Om een witti,„mef een scheve snavel.
s "erawenen. Uit de vijver'mmen. Ze hadden twee

1 Q»lo% gevoed-Een Vaar da-"nlt den heb°en ze beide4 dp UUaezet »« de vijver,
i z_ st andere eenden verjoe-
noo. eedi- De kleintjes zaten
|je £°P het gras, waardefa-

-1 -Nu il.?1 ?lke da9 ging kij-
fop«/ e sdleve witte' weg.i^'len door een wande-
"sbe/rf!"' naar verluidt. De

'r9eh; en Zltten met het
i t. iQtlen' Nieste eendje dat

" AU, era schijnt le mis-te'ls Weet waar de 'scheve
eer,_ m<_alc dan een gezin én'aje blij; __ 04492 - 2560

leg van de gemeente aan. Het onge-
loof van de bewoners kwam daar-
naast voort uit wantrouwen tegen-
over het 'niets-aan-de-hand-nieuws'
van de gemeente. Milieubiologe

Höppener uit Heerlen hekelde bo-
vendien het RIVM-rapport, waarin
de schadelijkheid van PAK's als ni-
hil wordt omschreven. Aan het slot
van haar betoog stelde Höppener

dat het de hoogste tijd is, dat de ge
meente de belangen van de Zeswe
genaren laat prevaleren boven dï
economische belangen van de ge
meente heerlen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente Heerlen ligt een jaar achter op het
eerdervastgestelde bouwprogramma. Dat heeft wethouder Sa-velsbergh, tijdens een persconferentie over de milieuperikelen
in Zeswegen, gisteren bekendgemaakt. Volgens Savelsbergh
liep Heerlen vertraging op vanwege de gerezen problemen met
Zeswegen.

Strijders

Geen gevaren

BRUNSSUM - Elf bekeuringen
deelde de politievan Brunssum gis-
teren aan gemotoriseerde wegge-
bruikers uit, omdat hun voertuigen
of papieren niet in orde waren. De
controlewerd gehouden in deAker-
straat. De politie nam daarbij een
opgevoerde bromfiets in beslag. De
bonnen werden overigens uitge-
schreven voor onder meer kale ban-
den, slechte uitlaat, geen APK-keu-
ring en verlopen rijbewijzen.

Brunssum
geen lid

van LOTA
Van onze correspondent

BRUNSSUM - De gemeenteraad
van Brunssum heeft gisteravond
besloten geen lid te worden van de
vereniging Lagere Overheden Te-
gen Apartheid (LOTA). Brunssum
wijkt daarmee af van het standpunt
van buurgemeenten als Onderban- ■ken en Heerlen, die inmiddels bij de
LOTA zijn aangesloten.

Burgemeester Hoogland ontraadde
de gemeenteraad in te stemmen met
het verzoek van de LOTA om lid te
worden. Hij stelde dat in het verle-
den al een algemene motie is aange-
nomen, waarin de apartheid volle-
dig wordt afgewezen.. Bovendien
besloot Brunssum ook al eerder, zo
herinnerde Hoogland, niet in te zul-
len gaan op verzoeken van anti-
apartheidsbewegingen.

Paul van Betuw (PAK) schaarde
zich als eerste achter het verzoek
van de LOTA-vereniging. Hij werd
daarbij gesteund door D66 en de
fractie Horseleberg. De PvdA koos
evengoed, weliswaar als enige coali-
tiepartij, voor de LOTA. De overige
raadsfracties handhaafden het eer-
der door de raad ingenomen stand-
punt en wezen het verzoek af.

Bek met
kleren
gestolen

KERKRADE - Twee mannen en
een vrouw hebben gisteren in het
centrum van Kerkrade een rek
met kleding gestolen. Het drietal
stopte met een auto voor een kle-
dingzaak, sleepten het rek in de
auto en verdwenen in alle haast.
De auto stond op naam van een
Eindhovenaar.

Vier Duitsers
land uitgezet

BRUNSSUM - De politie vanBrunssum heeft gistermiddag
vier Duitsers, twee mannen en
twee vrouwen, het land laten uit-
zetten. De vier werden betrapt op
bezit van verdovende middelen.
Ze werden na onderzoek en ver-
hoor overgedragen aan de doua-
ne, die hen naar hun land van her-
komst terugzond.

Lokale omroep Landgraaf

Interturngala
op televisie

van onze verslaggever

LANDGRAAF- De Lokale Omroep
Landgraaf zal morgen op kanaal 61
een programma uitzenden over het
Interturngala, dat begin mei plaats-
vond in Nieuwenhagen. Van het
evenement, georganiseerd door
gymnastiekvereniging Olympia,
maakte de omroep opnamen in
sporthal De Bende en winkelcen-
trum Op de Kamp. Aan het woord
komen onder anderen de voorzitter
van het Belgische Sportac Deinze,
winnaar van de Landgraaf Bokaal
'89 en de heer Cremers, voorzitter
van de organisatie.

Tijdens het programma, dat om 19
uur begint en drie kwartier duurt,
zijn ook beelden te zien van mgr
J. Gijsen, die bij het kapelletje in
Leenhof in mei een mis opdroeg.
Overigens is het de omroep om
technische redenen niet gelukt op-
namen te maken van Pinkpop.

Alle camera's en geluidsapparatuur
die bij deze uitzending zijn ge-
bruikt, werden als proef beschik-
baar gesteld door een Heerlens be-
drijf. De omroep is gevraagd deze
apparatuur te testen.

Lisa Bastiaansen, Frans Theunissen
en Mathieu Bemelmans zullen het
programma, dat trouwens op 28 mei
om 17 uur nog eens wordt herhaald,
aankondigen en de beelden van
commentaar voorzien.

Technisch werd het geheel gereali-
seerd door Bart-Jan Bartholomeus,
Studio'Bo en Will Koch.
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Na de protestketting kregen de
kinderen in speeltuin Beeren-
bos een broodje 'autobaan', be-
staande uit zwarte hagelslag en
witte kokosrepen. De nieuwe
weg wordt overigens geen
autoweg, maar een tweebaans-
verbinding.

" Waar gisteren de levende kinderketting stond, komt mogelijk de tunnelbak voor denieu-
W^weg. Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

KERKRADE - Ruim 300 kin-
deren vormden gisteren een le-
vende protestketting over de
gehele lengte van de Pastoor
van der Heijdenlaan in Kerkra-
de. De leerkrachten van de ba-
sisscholenChevremont en Blij-
de Boodschap kregen «zonder
moeite een wave en de kreet
'SW weg ermee!' voor elkaar.
De kinderen protesteren erte-
gen dat de Pastoor van der
Heijdenlaan een tunnelbak
krijgt in plaats van zeventien
monumentale eiken. En dat
speeltuin Beerenbos met het
wandelgebied nu aan de over-
kant van een drukke weg komt
te liggen.

Vanavond beslist de gemeente-
raad of de geplande doortrek-
king van de SW-26 doorgaat.
Om half zes, kort voor de ver-
gadering, neemt burgemeester
Mans op deMarkt 3000 handte-
keningen in ontvangst, terwijl
de kinderen van de basisscho-
len uit Chevremont en het Rol-
duckerveld al vanaf vijf uur al-
lerlei liederen zingen en toe-
spraken houden.

Om weer vaart achter het bouwpro-
gramma te krijgen zal Savelsbergh
nu op korte termijn de weg effenen
voor de bouw van 150 nieuwe wo-
ningen in de wijk De Vrank/Hus-
ken. Deze wijk ligt op een steen-
worp afstand van het op mijnafval
(Oranje Nassaumijn I) gebouwde
Zeswegen.

vervolgonderzoek om PAK-veivui-
lingen nader te lokaliseren afwach-
ten en vervolgens de klachteninven-
tarisatie van de vertrouwensarts be-
studeren. Het is echter verre van
eenvoudig die klachten goed in
kaart te brengen. Niet alleen omdat
ze moeilijk te traceren zijn, maar
ook omdat we rekening moeten
houden met psychosomatische fac-
toren (denk aan ingebeelde ziekten,
red.), dieook een rol spelen. Voor de
duidelijkheid: we nemen alle klach-
ten serieus. Mocht naderhand dan
ook blijken dat er een duidelijke
oorzaak voor de klachten bestaat,
volgen uiteraard maatregelen," zei
Zuidgeest.

Sanering
Volgens de gemeentelijke werk-
groep 'Zeswegen' is het overigens
best mogelijk dat de resultaten van
het vervolgonderzoek nog dit jaar
op tafel komen en dat naar aanlei-
ding daarvan delen van Zeswegen
gesaneerd moeten worden. „We
sluiten sanering van bepaalde ge-
bieden niet uit. Maar op de eerste
plaats is het vervolgonderzoek no-
dig om de PAK-vervuilingen goed
te lokaliseren. Niet om te bezien of
er iets moet gebeuren met de bo-
dem," aldus voorzitter Smits.
Zoals gemeld zijn hoge PAK-con-
centraties aangetroffen op plaatsen
waar vroeger pek werd opgeslagen.
Met het pek werden eierkolen ge-
bonden. De werkgroep Zeswegen
ontdekte die voormalige pekopslag
via oude foto's van de ON-I-mijn en
uitspraken van oud-mijnwerkers.
De zoektocht naar voormalige pek-
opslag-plaatsen maakte deel uit van
het historisch onderzoek. Een der-
gelijk onderzoek de heeft de ge-
meente nu ook voor de Heerlense
wijk Rennemig op het oog. Resulta-
ten hiervan worden binnen drie oi
vier maanden verwacht.

Overigens kenmerkte de druk be-
zochte info-avond voor de bewoners
zich gisteren door ongeloof onbe-
grip. Veel aanwezigen wilden best
geloven dat het wonen in Zeswegen
geen gevaren meebrengt, maar hik-
ten toch tegen de vaktechnische uit-

Problemen voor brandweer door markt

HEERLEN - De brand die gister-
morgen even voor tien uur uitbrak
bij speelgoedzaak Bart Smit aan de
Bongerd in Heerlen is aangestoken.
Een van de tien op dat uur aanwezi-
ge klanten wordt daarvan verdacht.
De brandweer heeft gisterochtend
nogal wat moeite gehad om bij het
pand te geraken. Niet alleen stond

een aantal marktkramen in de weg,
ook trok de brand heel wat markt-
en terrasbezoekers. De brand ont-
stond in de verkoopruimte. Het hele
pand zal ontruimd moeten worden.
De schade loopt in de tonnen.
De brand ging gepaard met een be-
hoorlijke rookontwikkeling. De ter
plekke aanwezige burgemeester
Piet van Zeil, die in zijn kielzog alle

wethouders mee had genomen, be-
paalde dat enkele marktkooplieden
hun werkzaamheden moesten sta-
ken. Een verkoper van vleeswaren
moest zijn stand, gelegen naast de
speelgoedwinkel, opdoeken.
Uiteindelijk moest er een ambte-
naar van de Warenkeuringsdienst
aan te pas komen om de marktarti-
kelen aan een onderzoek te onder-
werpen. Toen hij geen schade kon
constateren mochten de marktlie-
denverder gaan met de verkoop van
hun produkten.
Door de brand liepen enkele aan-
grenzende panden schade op. Nie-
mand raakte gewond. De politie
verzoekt de klanten die rond twin-
tig minuten voor tien aanwezig wa-
ren in de winkel contact met haar op
te nemen 5731731.

Klant sticht brand
bij speelgoedwinkel

Protest kinderen
tegen SW-26

Los van deze tegenvaller, toonde
Savelsbergh zich gisteren opge-
lucht over de resultaten van het
PBl-bodemonderzoek, waaruit (zo-
als eerder gemeld) is gebleken dat
hehgrootste deel van de bodem niet
vervuild is. „De onderzoeksresulta-
ten hebben ons 'niets-aan-de-hand-
vermoeden' bevestigd. Ik durf daar-
om met zekerheid te zeggen dat er
geen gevaren dreigen voor de volks-
gezondheid in de wijk."

De wethouder liet vervolgens des-
gevraagd weten dat de Zeswegena-
ren gewoon hun zelfgekweekte
groenten kunnen blijven eten en
hun kinderen met een gerust hart
buiten kunnen laten spelen, ook
daar waar de PAK-concentraties
(Polycyclische Aromatische Kool-
waterstoffen) de B- en C-waarde
overschrijden. „Per slot van reke-
ning zijn die concentraties op een
halve meter diep of nog dieper aan-
getroffen. En niet in de deklagen of
aan het oppervlak," onderstreepte
hij zijn gerustellende woorden.

Zijn collega Zuidgeest, beslast met
onder meer volksgezondheid, liet
daarnaast weten dat - hoewel het
onderzoek geen kwalijke zaken aan
het licht heeft gebracht - men toch
zorgvuldig zal blijven kijken naar
de gezondheidsklachten onder de
bewoners, waar in maart van het vo-
rig jaar alles om begonnen is. Het
PBI-onderzoek heeft immers louter
aangetoond dat de bodem groten-
deels in orde is, terwijl een oorzaak
voor de relatief grote stroom ge-
zondheidsklachten in Zeswegen
weer achterwege is gebleven.

„We zullen de resultaten van het

"De brandweer ondervond problemen bij het blussen van de brand in despeelgoedwinkel.
Foto: DRIES LINSSEN
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Enige en algemene kennisgeving

t
Co is vanmiddag thuis overleden. Vol stilte heeft hij af-
scheid genomen van het leven, na liefdevol door zijn Ma-
rianne te zijn verzorgd.

Co Vanhauten
echtgenoot van

Marianne Bour
Co werd 35 jaar.

Heerlen: Marianne Vanhauten-Bour
Kerkrade: M.L.H. Vanhauten-Engels

Heerlen: A. Bour-Engels
Kerkrade: Marie-José Hilgers-Vanhauten

Ton Hilgers
Monique en Rob

Kerkrade: Lily Wöltgens-Vanhauten
Ben Wöltgens
Han-Willem en Hugo

Kerkrade: Wim Vanhauten
Hannie Vanhauten-Weelen
Bart, Léon, Ruud

22 mei 1989
Holleweg 28, 6416 BP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op vrijdag
26 mei as. om 13.00 uur in de dekenalekerk St.-Pancratius
te Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de
kerk, vanaf 12.30 uur.
Avondmis, donderdag 25 mei om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Co is opgebaard in derouwkamer van het Uitvaartcentrum
v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-An-
toniusweg). Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar heden,
woensdag en donderdag van 19.30 tot 20.00 uur.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze
gewaardeerdecollega

Co Vanhauten
Co was doorzijn onvermoeibare inzet, persoonlijke benadering en intense
collegialiteit voor ons allen een voorbeeld.
Wij verliezen in hem een zeer geliefde vriend en collega.

Directie en medewerkers
Medtronic B.V. Kerkrade

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
vriend

Co Vanhauten
In dankbare herinnering voor de mooie tijd.

Je kookvrienden Harry, Riet, Dorien

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden, na een langdurige ziekte, in
de leeftijd van 75 jaarvan ons is heengegaan mijn echtgenote, onze moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Elise Frusch
echtgenote van

Theo Wessels
In dankbare herinnering:

Sittard: Theo Wessels
Helmond: Ineke Keulers-Wessels

John Keulers
Bas

Heeze: Gonnie Jetten-Wessels
Rob Jetten
Manon, Esther

Breskens: Mariëlla Hermes-Wessels
Paul Hermes
Nanda
Familie Frusch
Familie Wessels

22 mei 1989
Lindenhof 13, 6131 GH Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 27 mei 1989 om
11.00uur in de parochiekerk van Chr. Hemelvaart te Vrangendael-Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben om 12.30 uur in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van vrijdag 26 mei as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard heden, woensdag, en donderdagavond van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan wat zij voor ons en v<
len betekende, hebben wij vannacht toch nog onverwacht afscheid m^
ten nemen van mijn lieve vrouw, onze kranige minzame moeder, schoei
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Bisschops
echtgenote van

Franciscus Gerardus Habets
Zij overleed op de leeftijd van 60 jaar.

Heerlen: F.G. Habets
Tiny Habets

Diepenheim: Harry en Els Habets-Kremer
Frank

Rotterdam: Frans Habets
Familie Bisschops
Familie Habets

22 mei 1989
Welterkerkstraat 3A, 6419 CR Heerlen
De plechtige uitvaartmis wordt gehouden op zaterdag 27 mei a.s. om 11",
uur in de parochiekerk van St. Martinus te Weiten, waarna aansluiten
begrafenis op het kerkhof aldaar.
Voor aanvang van deplechtigheid is er gelegenheid tot schriftelijkcond1leren, achter in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed met daarna avondmis, vrijdag 26 mei om 18.45 uur1"voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in overleg met de kinderen.
Degene dieonverhoopt, maar door de omstandigheden geen overlijden-'
bericht ontvangen heeft, wil deze annonce als zodanig beschouwen.
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Met verslagenheid en grote droefheid namen wij kennis van het overWl
den van ons zeer gewaardeerd lid van het damescomité, mevrouw

Mia Habets-Bisschops
Haar grote inzet voor de vereniging zal steeds in onze herinnering "H
waard blijven.

Bestuur, dirigent, leden en
ereleden van harmonie T.O.G. Weiten

wm____________________________________________________^\
Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons i
waardeerd lid

Mia Habets-Bisschops
Haar streven en inzet voor onze vereniging zullen steeds in onze herinr*
ring bewaard blijven.
Wij wensen Frans en de kinderen veel sterkte toe.

Erevoorzitster en damescomité harmonie T.O.G.
m*4

"■^«ü^H^M^^___________^^^
Rust uu maar uil, je hebt je strijd gestreden.
Je liebt liet als een moedige man gedaan.
Wie kan begrijpen wal je liebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
ven heeft gegeven, hebben wij afscheid genome
mijn man, onze vader, schoonvader, opa, broer. zwaSe
oom en neef

Frans Goossens
echtgenoot van

Philomena Theunissen
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Schinveld: M.Ph.G. Goossens-Theunissei»
Heinsberg: Marijke Trautzl-Goossens

Siegfried Trautzl
Indra, Monyc, Dominik

Schinveld: Leny Goossens
Familie Goossens
Familie Theunissen

6451 GH Schinveld, 22 mei 1989
Bouwbergstraat 15
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafel'J
zal plaatsvinden op zaterdag 27 mei as. om 11.00 uur md
parochiekerk van de H. Eligius te Schinveld.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrift
lijk condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk
Vader ligt opgebaard in de rouwkapel van het Gregori^j
ziekenhuis te Brunssum; dagelijks bezoek van 17.30
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangt'
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

--*
--*

In plaats van kaarten

t
Voor de overweldigende blijken van medeleven ondervonden tijdens <*
ziekte, het overlijden en de uitvaart van onze vader en grootvader

Albert Nievelstein
betuigen wij u onze oprechte en welgemeende dank. ,
Uw medeleven heeft ons diep getroffen en het is een grote troost gevvees
te weten dat zovelen hebben laten blijken wat hij voor hen betekende-

Kinderen en kleinkinderen
6374 KW Landgraaf, mei 1989
Europaweg-Zuid 200
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 27 mei »5'om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Übach over Worm5'1 --*

Limburgs Dagblad

t
Hij die we liejhaddeu en verloren
is niet meer waar liij was,
maar altijd waar wij zijn-

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve man
en onze fijne vader

Joost Marell
zal worden gehouden op zaterdag 27 mei as. om
19.00 uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
De eucharistieviering zal worden opgeluisterd
door „Brassband Limburg".

E. Marell-Theunissen
en kinderen

Irritatie over gedrag
fietsers in Heuvelland

Rechler haalt fel uil naar wielrenners

Bisschoppen weigeren
commentaar Missieraad
UTRECHT- De bisschoppen geven geen commen-
taar op het standpunt van de Nederlandse Missie-
raad die maandag het door de bisschoppen vastge-
stelde statuut van de NMR heeft verworpen. Dit
heeft de woordvoerder van de bisschoppenconfe-
rentie medegedeeld.
De bisschoppenconferentie wacht op een ant-
woord van de Missieraad op de brief van 27 februa-
ri 1989 van de bisschoppenconferentie. Daarin zeg-
den de bisschoppen toe de statuten nogmaals te
zullen agenderen als er binnen de Missieraad
zwaarwegende bezwaren tegen het statuut zouden
bestaan.
De Missieraad is verbolgen omdat na een moei-
zaam bereikt compromis de bisschoppen zonder
voldoende vooroverleg de tekst van het statuut
hebben aangescherpt.

hebt geprobeerd een looPJ^nemen met deze mensen? a
legde mr Swane. Ook °! t
van jusitie mrVan Opstap
niet te spreken over het e.J
van deze wielrenner. „Toen
dagvaarding las, dacht ik: * j
wat een misselijke streef jdeze man". Ik acht opze cv
negeren van het stopteken p

zen en eis ’ 500 boete."
De raadsman liet weten ais yP
teurwielrenner over erll?k|_j
stand van zaken te besch' .
„Mijn cliënt reed in een P^van een man ofveertien een
op en was achtergeraakt. W'L|
keerde in een soort sP^egé
Door overconcentratie D
hij niet, dat het stopteken J
hem bedoeld was. Bove'
was hij doodmoe. J
Nadat mr Swane zijn kritieK J
gespuit zij hij tegen de ver
te: „En wat U betreft vind i , $.
boete van ’ 150,- op zijn _w

MAASTRICHT - Politierechter
mr Swane in Maastricht heeft
gisteren felle kritiek uitgeoefend
aan de ongelimiteerde opmars
van pelotons trimfieterser in het
Heuvelland.
Hij hield gisteren tijdens een
rechtszaak tegen een fietser die
een stopverbod van de politie
had genegeerd een pleidooi voor
de bedreigde automobilisten.
„Het hele Heuvelland wordt de
laatste jaren overstelpt met wiel-
renners op trimfietsen. Ze rijden
op de rijbaan in plaats van op het
fietspad, en houden het hele ver-
keer op. Het is prima, dat een
aantal gemeenten hier eindelijk
eens iets aan gaan doen," aldus
een geïrriteerde mrSwane.
„U moet niet denken dat U als
trimmer God in Frankrijk bent,"
vervolgde hij gisteren met stem-
verheffing tegen een 42-jarige
verdachte uit Heerlen. De man
was op 15 mei vorig jaar- door
twee wachtmeesters gesom-

meerd om testoppen, tijdens een
extra controle op trimfietsen,
maar negeerde het gebaar.
Dat hij het stopteken wel dege-
lijk had gezien, bleek uit zijn re-
actie in hun richting 'What's
wrong, man?', waarna hij ge-
woon was doorgereden. Hij stap-
te pas af, toen hij werd klemgere-
den. Zijn fiets, waaraan een aan-
tal zaken mankeerde, werd in be-
slag genomen. Toen hem werd
gevraagd of hij soms Engelsman
was en .zich als zodanig kon legi-
timeren, antwoordde hij alweer
in het Engels, dat hij zijn papie-
ren niet bij zich had. Pas toen ze
hem vroegen plaats te nemen in
het politiebusje hoorden de twee
verbalisanten onvervalst Lim-
burgs dialect.
„Van plaatsnemen was geen
sprake, ik werd er gewoon inge-
perst," liet S. ter zitting veront-
waardigd aan de rechter weten.
„Kunt U zich dat niet voorstel-
len, nadat U een aantal malen
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! 50 I
* *.£ Op zaterdag 27 mei 1989 hopen onze ouders -fc"jf en grootouders Mr

Johan Vorage
TT TC
# en ** Anny Vorage-Wolfs *
# hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. "X"

De h. mis tot dankzegging zal plaatsvinden om w,
15.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk te «

Haanrade. »#

* Wij houden receptie van 18.30-20.00 uur in . 7
TT het buurthuis "Hagenrode", Meuserstraat 153 7

te Haanrade. IT
De kinderen en kleinkinderen -fc

Godfried Bomansstraat 42 1/
6372 KT Landgraaf £

$*** k************* ***£

t
De lieer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en
Hij roept weer terug.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u
met droefheid kennis dat onverwacht is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, zoon, broer, schoonbroer, oom
en neef

Christiaan Huis
echtgenoot van

Mini Lux
Hij overleed op de leeftijd van 59 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen.

Lemiers: A.M.H. Huis-Lux
Gemmenich (B): Wiel Huis

Nelly Huis-Góbbels
Simpelveld: Hermine Bonten-Huis

Hub Bonten
Patrick, Kirsten

Lemiers: Helma Huis
Familie Huis
Familie Lux

22 mei 1989
St.-Catharinastraat 14, 6295 AD Lemiers
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 27 mei as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Cathari-
na te Lemiers.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag 26 mei om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is ogebaard in de rouwka-
pel Sjalom, Hilleshagerweg 11, Mechelen-Wittem;
gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 11.00 tot 12.00 en van 17.00 tot 19.00 uur.

t
Na een leven dat gekenmerkt werd door liefde,
nam God heden tot Zich, voorzien van de h. sacra-
menten der stervenden, in de leeftijd van 63 jaar,
mijn dierbare zoon

Jacky de Waal
ln dankbare herinnering:

Simpelveld: Mevr. P.H. de Waal-Jongen
Familie De Waal
Familie Jongen

6369 CJ Simpelveld. 23 mei 1989
Clara Feystraat 26
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 26 mei om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Sim-
pelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
I g'n Bende. Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen, bij het heengaanvan mijn
inniggeliefde echtgenoot, onze zorgzame vader,
schoonvader en mijn opa

Hubertus (Sjeng)
Neven

hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
Sterkt dit verlies te dragen.
Een speciaal woord van dank aan dhr. J. Grooten-
huis.

Mevrouw A.L. Neven-Horsch
kinderen en kleinkind

Landgraaf, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 27 mei as. om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Michael te Schaesberg-Eikske.

tßèr Wilmes, oud 77 jaar, echtgenoot van Lène
Op denOordt. Kast. Hillenraadweg 104, 6222 XZ

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 25 mei om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Maastricht.
Er is geen condoleren.
4*Maurice Mestrom, oud 14 jaar. Palashof 45, 6215
" XX Maastricht. Eucharistieviering in de paro-
chiekerk van San Salvator te Maastricht op don-
derdag 25 mei om 11.00 uur. Schriftelijk condole-
ren in de kerk.

tWiel Willems, oud 85 jaar. echtgenoot van Gusta
Zeegers. Dorpsstraat 53, 6235 AC Ulestraten. De

uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 26
mei om 11.00 uur in de St.-Catharinakerk te Ule-
straten. Er is geen condoleren.
-j- Anna Janssen, 81 jaar, weduwe van Joseph Se-! gers. Raadhuisplein 7, 6097 AS Heel. De plechti
ge uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
26 mei om 14.30 uur in de parochiekerk van St.-Ste-
phanus te Heel.

tAdrianus Phlippen, 90 jaar, weduwnaar van
Theodora van Hoof. Corr.adres: Hendrik Luy-

tenstraat 10, 6041 KT Roermond. De plechtige uit-vaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 26 meiom 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munster-kerk te Roermond.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden hebben wij, in zijn eigen,vertrouwde omge-
ving, afscheid genomenvan onze vader, schoonva-
der en opa

Dirk Slothouwer
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 78-jarige leeftijd.

Geleen: Resie Schoones-Slothouwer
Cor Schoones

Geleen: Lily Nijsten-Slothouwer
Wil Nijsten

Elsloo: Herman Slothouwer
José Slothouwer-Bulte
klein- en achterkleinkinderen

6164 HA Geleen, 22 mei 1989
Corr.adres: Kochstraat 23
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 26 mei as. om 11.00 uur in de Verrijzenis-
kerk, Potterstraat te Geleen, waarna de crematie in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen donderdag 25
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

t
Met grote droefheid, doch ookmet grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer haar als moeder en oma te
hebben gehad, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten,
in de leeftijd van 81 jaar onze goede en dierbare
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster
en tante

Anna Maria Gelissen
weduwe van

Wolternus Hubertus Maria
Menten
In dankbare herinnering:

Limbricht: Peter Menten
Thea Menten-Cuypers
Huub

Guttecoven: Agnes Helgers-Menten
Jo Helgers
Jolanda
John

Buchten: Harry Menten
Miep Menten-van Helden
René
Familie Gelissen
Familie Menten

23 mei 1989
Boyenstraat 52, 6141 CD Limbricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 27 mei 1989 om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Salvius te
Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens het meilof en het rozenkransgebed van
vrijdag 26 mei as. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een leven vol liefde en zorg is, op 66-jange leef-
tijd, geheel onverwacht van ons heengegaaan

Elly Wielsma-Wilhelm
echtgenote van

Joop Wielsma
★ Heerlen (NL) 30 november 1922

t Zutendaal (B) 22 mei 1989

Zutendaal: J. Wielsma
Amsterdam: L.J. Wielsma

D.A. Sligting
De familie Wielsma
De familie Wilhelm

Rouwadres: Hoogstraat 78/a, 3601 Zutendaal (B)

De uitvaartplechtigheid, gevolgd door de crematie,
zal plaatshebben in het crematorium van Heerlen
op donderdag25 mei 1989 om 13.30 uur, alwaar ge-
legenheid tot condoleren.
Bezoek in het funerarium Moors, Kerkstraat 3 te
As, elke dag van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Op 21 mei is in het De Weverziekenhuis te Heerlen
overleden

Jacob van der Vorst
Heerlen: A.M. Kleidermanns-Béys

6412 SR Heerlen, 24 mei 1989
Diamantstraat 8
Op wens van de overledene heeft de crematie in
stilte plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Uw medeleven in de vorm van uw aanwezigheid,
condoleances, bloemen en h.h. missen bij het over-
lijden en de begrafenis van mijn lieve man en onze
vader

Jan Jongen
hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.

Elise Jongen-Hensgens
Ankie, Jos en Jeanine

Heerlen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 27 mei as. om 18.30 uur in de St.-Pancra-
tiuskerk te Heerlen.

Heden, 24 mei, is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze moeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Theodora
Halbach-Bloem

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zaterdag 27 mei as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Bernadette te Abdissenbosch-
Landgraaf.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen



Heerlense wist
behoorlijk van

wanten met geld

_
Van onze verslaggever

maa
AHTRICHT ~ Geheel ontredderd deed einde vorige

aan Jlft 66n 29-JariSe Heerlensebij de Maastrichtse politie
tricht Van een straatberoving. Kuierend in de Maas-
haar h

k Belfort had een onverlaat op een bromfiets
den~ tas met daarin een bedrag van liefst 16.000 gul-
w " "eggegnst. De Maastrichtse politie wilde daarook al"mee^ omvang van de geldbuit meervan weten. Dat
niet all

Z°U weldra niet gering blijken. Onderzoek wees
het "1 u

Uit dat de aangifte vals was, maar tevens dat
geld u a.ch£offer" zeer behoorlijk van wanten wist als het
snel a- ot'Dat kon 'wat haar betrof, nooit genoegen nietel genoeg op zijn.

zuimd aangifte bij de politie te doen.

Haar hang naar een luxe leventje en dure kleding leidde
er toe haar vriend een bedrag van 20.000 gulden afhandig
te maken. In blinde verliefdheid had de vriend haar een
machtiging voor zijn bankrekening toevertrouwd. Toen
het geld eenmaal was geincasseerd, was het tevens uit
met de liefde. Omdat geld moet rollen, schafte ze zich
meteen een nieuwe vriend aan. Deze onderging eenzelfdelot. Hij werd voor 15.000 gulden uitgeschud. Desnoods
kon ze zich ook met minder tevreden stellen. Zo bleken
de spaarpotten van kinderen van een vriendin niet veilig
voor haar. Ze werden vakkundig geplunderd.tijd van haar verzekeringsmaatschappij een bedrag van

eveneens 16.000 gulden wenste te toucheren wegens ge-
leden schade door diefstal in Maastricht van haar perso-
nenauto. Voor alle zekerheid had ze in dit gevalmaarver-.0 kwam vast kwam te staan dat ze omstreeks dezelfde

Bestemming nieuwefabrieken Céramique-terrein rond

Sphinx naar Randwyck

fan. „De tweede opgave was heel
actueel maar wel moeilijk: koude
kernfusie. De derde opgave over
luchtwrijving was vooral een
kwestie van aflezen uit de grafie-
ken en de fotografische traliepro-
duktie kwam standaard uit het
boek." Stefan vond het hele exa-
men redelijk te maken. Anderen
kwalificeerden het als pittig. Met»
name de opgave over koude
kernfusie vonden velen flink las-
tig-

De Engelse tekstverklaring voor
de havo leverde een gebruikelij-
ke selectie op, aldus leraar En-
gels Fraats van de Stedelijke
Scholengemeenschap. Wel vond
hij de 'Listener' en 'The New Sta-
tesman', die enkele teksten le-
verden, wat moeilijk voor havo-
niveau. Sommige vragen waren
wat onduidelijk geformuleerd.
Leraar Fraats vond vooral de
laatste tekst uit de Listener over
nieuwe ondernemingen in de
Sovjetunie aardig. De eerste
tekst over de slechte situatie op
Engelse scholen werd door leer-
lingen nogal moeilijk gevonden.
Het examen Frans bij het vwo
was vrij pittig. De teksten waren
redelijk te doen, maar de vragen
waren geenszins eenvoudig,
vond leraar Tilmans. Een aantal
leerlingen ging redelijk ontdaan
het examenlokaal uit.

[t 2ü-H f?^ _ Sphinx gaat een nieuwe fabriek bouwen in
r^dw u ste Punt van de Maastrichtse nieuwbouwwijk
kee e directie van het keramiekconcern heeft met de
%r e Maastricht overeenkomst bereikt over de aankoop
R ten

1 dra§ van ’ i-1 miljoen van een 2,7 hectare groot ter-
(iis n zu*den van de nieuwbouw van het academisch zieken-

4

fabrripi!Vyck-Zuid komt de Filtro"

' iduw* .Van Sphinx te liggen, een
aruw fbed"jf waar huishoudelij-
liHt f'en worden gemaakt en dat

>het p- centrum van de stad
r w Nog dit

* lieu« |estart met de bouw van
>ktoh Sphinx-fabriek. Uiterlijk
M j6r gaat de eerste schop de
!UWe ?;, augustus 1990 moet deJ litPn briek in gebruik genomen

/°rdpWurden-
'^hppft°oW van de Filtropa-fa-tatipJ u

sPhlnx vijf alternatieve
Helgi ?keken, in Nederlands- en
1 Bpiic.h"Limburg. Er gingen een
'hin3: en ook geruchten dat
iken ar het buurland zou uit-i 'gië '">"Wlaar we gaan dus niet naar

i''ecteu
Ze' van Vliet, president-ur van Sphinx gisteren.

Sphinx, zoals reeds met de gemeen-
te Maastricht was overeengekomen,
twee nieuwe fabrieken. Met deze
bouw wordt in junibegonnen.
Nu de nieuwe lokaties voor vervan-
ging van het Céramique-terrein be-
kend zijn, is ook definitieve zeker-
heid over de 'oplevering' van dit ter-
rein; het gebied aan de oostelijke
Maasoever gaat eind 1990-begin
1991 plaats maken voor een om-
vangrijk nieuwbouwproject van de
gemeente Maastricht en het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) in Heerlen.

verhevelen
"'deas i

lon r kooP van een bedrijfster-
°rgen dwyck heeft Sphinx deidig"°f

men overheveling van de
le-terrP a rieken °P het Cérami-
Jttie eurond' De andere pro-
oien .eden die daar nu nog
st eng

t
a 2ijn (van de divisiesvuur-

ligg eennisch keramiek) komen
B P t

op het industrieterreinaan
Daar bouwt

Met de bouw van de nieuwefabriek
op Randwyck-Zuid en de twee an-
dere in de Beatrixhaven is een be-
drag van 55 miljoen gulden ge-
moeid. Dat bedrag hebben de ge-
meente Maastricht en ABP ook
moeten neertellen voor de Cérami-
que-lokatie.
In totaal heeft Sphinx nu van de ge-
meente Maastricht 7,5 a 8 hectare
grond beschikbaar (inclusief op-
ties). Omdat het keramiekconcern
de nieuwe fabrieken over twee loka-
ties moet verdelen, krijgt het bedrijf
van de' gemeente Maastricht en het
ABP nog een tegemoetkoming in de
extra bouwkosten van 200.000 a
260.000 gulden.

Milieu-estafette
gevorderd tot

Midden-Limburg

" Een groep wandelaars rust uit op de Markt in Swalmen. Derde van rechts Marijke Bakker,
alias Mammalou. Foto: JEROENKUIT

Kleine wijzigingen
dienstregeling VSL

Van onze verslaggever
Het was allemaal natuurkunde
wat de klok sloeg gisterochtend.
Mavo, havo en vwo hadden dit
exacte vak op het examenrooster
staan. „Een aardigwerkje, alhoe-
wel de open vragen iets meer
diepgang hadden kunnen heb-
ben. Wat er, maar te bedenken
was, zat er in. Heel gevarieerd,"
meende natuurkundeleraar Se-
verins van de Stedelijke Scho-
lengemeenschap Maastricht
over het mavo-D examen in dat
vak. „Te gevarieerd," wierp leer-
ling Erwin Brepoels tegen.

Volgens de leraar zaten er weinig
vragen bij waar de leerling niet
uit zou kunnen komen, maar er
was wel veelparate kennis nodig
om het examen tot een goed ein-
de te brengen. Zevenendertig
vragen werden er gesteld onder
meer over elektriciteitsleer, ge-
luid, overbrenging, dichtheid en
luchtdruk. Het examen van vorig
jaar was een stuk eenvoudiger,
meende Erwin, die dit examen
als proef had gemaakt. Nu zaten
er veel meer onderwerpen in.
„Van alles moest je veel weten,"
zei Erwin wat somber.

„Gelukkig dat ditmijn laatste na-
tuurkunde proefwerk is," ver-
zuchtte havo-leerling Erik Smits
van de Maastrichtse scholenge-
meenschap. De vragen vond hij
allemaal even moeilijk. Een on-
voldoende, zo meende hij. Ro-
gier Jacobs vond de vraag over
spectraallijnen het moeilijkste
evenals Cathelijne van den Bere-
ken, die meende dat het examen
verder „wel ging".

Natuurkundeleraar Spronk
noemde de eerste vragen een-
voudig standaardwerk. Pas bij
de vijfde vraag werd het interes-
sant, meende hij. De wet van Ar-
chimedes- wel op de mavo maar
niet op de havo behandeld -
werd kort uitgelegd en verder
moesten de leerlingen het maar
uitzoeken. „Verder denken dan
jegeleerd hebt is lastig, maar met
goed lezen is het te doen," zei
Spronk. Cathelijne vond dat die
vraag wel meeviel. Ze had nog
nooit van de wet gehoord, maar
het stond volgens haar allemaal
goed uitgelegd. Ook vraag zeven
over trillingen zou een aantal
leerlingen kunnen doen struike-
len, meende Spronk. „Ze moeten
het zien, geen trucjes toepassen,
maar zien."

Het 'vwo-examen was behoorlijk
pittig. Tot grote verrassing van
de leerlingen van de Stedelijke
scholengemeenschap kwam er
in het examen een hele opgave
voor over het keuze-onderwerp.
Dit is een per jaar veranderend
onderwerp dat buiten de norma-
le examenstof (vier boeken)
wordt behandeld. Vanwege tijd-
gebrek hadden de leerlingen van
de Stedelijke scholengemeen-
schap dit keuze-onderwerp - de
atmosfeer - in een extra les moe-
ten behandelen. „Alhoewel we
niet op een hele opgave hadden
gerekend, was het wel te doen,"
zei Stefan Kusters.

In totaal waren er vijf opgaven.
De eerste over de draaispoelme-
ter was standaardwerk, zei Ste-

Voorlopige uitslagen verzorgd
door leraren van verschillende
scholen:
engels havo
lb, 2b, 3b, 4b, sd, 6b, 7a, Ba, 9c,
10a, lid, 12b, 13d, 14c, 15a, 16c,
17b, 18b, 19d, 20b, 21a, 22b, 23b,
24d, 25c, 26d, 27d, 28c, 29b, 30d,
31d, 32a, 33d, 34c, 35b, 36c, 37b,
38b, 39d, 40d, 41b, 42d, 43d, 44c,
45c, 46c, 47a, 48b, 49d, 50b.

Frans vwo
lb, 2a, 3a, 4b, sd, 6a, 7d, Ba, 9d,
10b, lid, 12b, 13d, 14b, 15c, 16d,
17a, 18a, 19a, 20c, 2ld, 22c, 23a,
24d, 25b, 26d, 27a, 28a, 29a, 30c,
31a, 32c, 33d, 34a, 35c, 36c, 37a,
38c, 39b, 40b, 41c, 42b, 43b, 44d,
45d, 46d, 47b, 48b, 49c, 50b.
Frans mavo (d)
lc, 2a, 3c, 4b, sb, 6b, 7b, Bc, 9c,
lOd, 11a, 12e, 13c, 14b, 15a, 16b,
17a, 18c, 19c, 20a, 21c, 22c, 23a,
24c, 25b, 26d, 27c, 28d, 29d, 30d,
31c, 32c, 33b, 34a, 35d, 36d, 37a,
38c, 39d, 40c, 41b, 42a, 43c, 44b,
45a, 46c, 47a, 48a, 49c, 50c
frans mavo (c)
la, 2c, 3c, 4c, sb, 6a, 7b, Ba, 9a,
10a, 11b, 12c, 13b, 14a, 15c, 16a,
17b, 18b, 19c, 20b, 21c, 22c, 23c,
24d, 25a, 26e, 27c, 28b, 29a, 30b,
31a, 32c, 33c, 34a, 35b, 36d, 37c,
38b, 39b, 40a, 41d, 42a, 43a, 44b,
45b, 46d, 47d, 48a, 49a, 50a
natuurkunde lbo/mavo (c)
ld, 2c, 3c, 4b, sa, 6a, 7c, Bd, 9 open
vraag, 10a, 11 open vraag, 12b,
13a, 14b, 15 open vraag, 16c, 17b,
18c, 19 en 20 open vragen, 21c,
22d, 23 open vraag, 24e, 25c, 26e,
27 open vraag, 28d, 29a, 30c, 31
open vraag, 32c, 33d, 34b, 35b,
36b, 37f, 38b
natuurkunde lbo/mavo (d)
ld, 2b, 3d, 4a, sa, 6e, 7a, Bc, 9a,
10b, 11b, 12 open vraag, 13e, 14b,
15b, 16a, 17b, 18c, 19 en 20 open
vragen, 21e, 22a, 23a, 24b, 25e,
26b, 27 open vraag, 28d, 29a, 30c,
31 open vraag, 32c, 33b, 34a, 35c,
36 en 37 open vragen.

Maarten van Brakel van Milieude-
fensie: „De hoeveelheid tropische
regenwouden in de wereld bedroe-

Bomen

Nederland 404 km afgelegd

Schooljeugd
De groep wandelaars werd vooraf-gegaan door de schoolgaande jeugd
uit Swalmen en het collegevan bur-
gemeester en wethouders van Swal-
men die het laatste gedeelte van
deze etappe vanuit Reuver meebe-
leefden. Op de markt in Swalmen
werd na aankomst door burgemees-
ter J. Boots het convenant getekend
dat alle burgemeester op de routekrijgen aangeboden ter onderteke-
ning om als gemeente mee te wer-
ken tegen het gebruik van tropisch
regenhout.

gen aanvankelijk vier maal Europa.
Een aantal dat inmiddels is gekrom-
pen tot anderhalf maal Europa. En
elk jaarverdwijnt er weer een grote
hoeveelheid woud. Aan ons om
deze ontwikkeling een halt toe te
roepen. Een handtekeningen-aktie
bracht tot nu toe 200.000 onderteke-
naars op. Dat moeten er 300.000
worden, die we straks willen aan-
bieden aan de regering".
De komende agen gaat de Pieterpad
Milieu-estafette via St. Odiliënberg,Susteren, Puth en Valkenburg op
weg naar Maastricht.

SWALMEN - In kleine groepjes van
twee a drie personen kwamen ze
gisteravond aan op de markt in
Swalmen. Moe, bezweet, dorst en
honger en 22 km onder de voeten,
na een wandeletappevan 22 km van
Venlo naar Swalmen. Het einde van
de elfde dag in de Pieterpad Milieu-
estafette, die s morgens was gestart
in het Noordlimburgse Swolgen
met een middagpauze in Venlo. On-
der de 400 lopers Marijke Bakker,
ex-Mammalou uit de bekende T.V.-
serie Pipo de Clown.
En terwijl Marijke Bakker een snel-
le slok nam verzuchtte ze: „Dit was
mijn eerste etappe dit jaar. Andere
jaren heb ik meerdere malen mee
gelopen. Ik onderschrijf dit initia-
tief ten zeerste. Helaas heb ik dit
jaarniet meer tijd om langer mee te
lopen".
Verder onder de 400 lopers enkele
burgemeesters van Noordlimburg-
se gemeenten. Maar van devele pro-
minenten op de kleurrijke folder
ontbrak verder elk spoor. Met als
centrale thema: éen wereld vol bo-
men startte de Pieterpas Milieu-es-
tafette zondag 13 mei in het Gro-
ningse Pieterburen. Zaterdag a.s fi-
nishen zij, na de laatste etappe van-
uit Valkenburg-Eijsden, op het
Vroenhof in Maastricht. Dan is in
deze 1 angste wandelestafette van

In de zondag aanstaande ingaande
nieuwe dienstregeling zullen ook
een aantal ritten volledig gaan ver-
vallen. „De nog resterende ritten
van Maastricht naar Aken en vice
versa (lijn 54) komen tussen Vaals
en Aken te vervallen omdat een
Westduits busbedrijf dankzij een
overstap op busstation Vaals die lijn
ook kan bedienen", aldus het VSL.
En van lijn 39 (Maastricht, Meers-
sen, Schimmert, Schinnen, Oirs-
beek, Hoensbroek) zou zondags zo
weinig gebruik worden gemaakt ,
dat besloten is om die lijnop zondag
op te heffen.

In het zogenoemde noordelijke ver-
voersgebied worden de routes van
de lijnen 74 en 75 enigszins gewij-
zigd. De route van 74 wordt in Heyt-
huysen anders vanwege een andere
bestemming van de Dorpstraat.
Lijn 75 zal een andere route door
Roggel gaan rijden als gevolg van
een reconstructie van de Markt.

Heythuysen

Deroute van lijn 32 wordt gewijzigd
tussen Heerlen en Heerlerheide.
Ook hier bleek de loopafstand voor
de oudere en minder valide bewo-
ners van de Roebroekweg naar de
bushalte Heksenberg/kerk of Heer-
lerheide/Bockstraat te groot.

zal nu, komende van deLimburgia-
straat gaan lopen via de Albert
Cuypstraat, Govert Flinckstraat,
Mesdagstraat, Kasteellaan en ver-
dervia de bestaanderoute.

Voor meer informatie over de nieu-
we dienstregeling kan men bellen
met het centraal informatiekantoor
5045-725100.

ENSCHEDE/HEER-
LEN - Drie Lim-
burgse zangeressen,
diezijn opgeleid aan
het conservatorium
van Maastricht, zijn
toegelaten tot het
Christina Deutekom
Concours, dat dit
jaar voor de tweede
keer wordt gehou-
den. Het zijn de so-
pranen Ingrid Ka-
pelle en Marjorie
Ginczinger en de
mezzo-sopraan Tony
Suylen, die samen
met nog zeven kan-
didaten tijdens een
auditie in het Fo-
rumhuis te Ensche-

Limburgse
zangeressen
in Deutekom

Concours
de voor de eerste
ronde werden gese-
lecteerd. In totaal na
men twintig vocalis-
ten aan de auditie
deel.
Het Christina Deute-
kom Concours is op-
gebouwd uit vier
rondes. Tijdens de
eerste ronde zullen
de geselecteerde

kandidaten een half
jaar tijdens hun di-
verse optredens wor-
den gevolgd. In de
tweede ronde wor-
den de drie meestbe-
lovende solisten uit-
gekozen voor de af-
sluitende finale gala-
avond, waarna de de-
finitieve beoordeling
en toekenning der
prijzen geschiedt. De
halve finale wordt op
zaterdag 19 januari
1990 gehouden in het
Muziekcentrum te
Enschede. De finale
heeft plaats op 10
maart 1990 in dezelf-
de locatie.

Van 1973 tot 1983 werkte hij in Indo-
nesië. Daarna volgde hij een studie
filosofie en later ook theologie. Hij
bereidde in die tijd een proefschrift
voor, 'Indonesian Publishing: Eco-
nomie Organisations in a Langga-
nan Society', dat hij in 1981 aan de
Erasmusuniversiteit van Rotterdam
verdedigde. Vanaf 1983 tot 1985
werkte en studeerde Kimman in de
Verenigde Staten. Thans houdt hij
zich in opdracht van de Jezuïetenor-
de bezig met het ontwikkelen van
economische en bedrijfsethiek.

MAASTRICHT - De stichting we-
tenschappelijk onderwijs Limburg
(SWOL) heeft de jezuiet dr E.Kim-
man benoemd tot bijzonder hoogle-
raar 'ethiek van economie en be-
drijf aan de rijksuniversiteit Lim-
burg. De 43-jarige Kimman studeer-
de economie en bedrijfskunde in
Rotterdam en is sinds 1965 lid van
de Jezuïetenorde.

Hoogleraar
ethiek benoemd

ontstemd zouden zijn geraakt,
toog de rest van het genootschap
eensgezind naar de woning van
de vrouw dieop dat moment zelf
elders aan het werk was.

Bekentenis brandstichting voor rechtbank ingetrokken

Kerkradenaar manipuleerde
goede en kwade geesten

voordat ernstige schade kon
worden aangericht. Alleen in de
kelder duurde het wat langereer
men de brand meester was. Die
avond viel voor het eerst de ver-
denking op de man die gisteren
uiteindelijk als verdachte voor
derechtbank moest verschijnen.

volkomen ommekeer. Aanvan-
kelijke bekentenissentrok hij nu
van de eerste tot de laatste letter
in.

geesten gaven beide ouderparen
nog diezelfde dag hun zegen aan
deze verbintenis.

I van onze verslaggever

tN ~ Het Verenigd Streek-
-Igenen ,mb"rg gaat kleine wijzi-
lg. "o°rvoeren in de dienstrege-
-Idac l gebeurt vanaf aanstaande

'fden "" de stadsdienst Sittard
*!"<} veranderingen doorge-
'JH S[ evenals in de Oostelijke
'°rdelin/ en in het zogenoemde

ijk vervoersgebied.

"Wv' ge twee afzonderlijke bus-
H>n Tde stadsdienst Sittard
f^Wa een route samenge-
?t dip door er een ringloop ont-

fd enZ^Wel Stadtbroek, Broek-
iji en

nK emperkoel met het een-hèpft station verbindt. Het
daartoe besloten naar

*k. Vp Van een evaluatieonder-h 1Per r wordt in Sittard een
Sn Uur de route gereden bus-
,Hs'iH centrum, Kemperkoel,
Ntin„ d' Stadbroek, centrum,
f jn U) en eenmaal per
rorden9 route in omgekeerde

l'^lfjkï stadslijn (lijn 10) gaat de
iV^ ]_\uPhoven, Leyenbroek enMunstergeleen bedienen.
leerlen
de 0"■Qüt°sStehJke Mijnstreek worden
Wei h

Van twee lijnen veranderd
Jte Va

~e Urn 29 en de lijn 32. De
Mjjj jv), 'Jn 29 wordt gewijzigd in

'l °Ud ezenbroek. Met name ders vanFe en minder valide bewo-
'vertp,. de Mesdagstraat en de

n nekstraatzouden de loop-
fl CUv aar de bushalte aan de Al-
lot hehK raat of deKasteellaan te

oben gevonden. De route

Van onze verslaggever

JusUtfTRICHT - Officier van
4fgezj~ L. Ummels had ervan

de aartsengelen Rafaël
«e iegnael en twee uit de hemel-
§eestJprschare verdreven boze
le r0e!? gisteren als getuigen op
eeti 20 ■ni° de strafzaak tegen
[Joe^Jarige Kerkradenaar. Ge-
t goede en kwade geesten

§ronH
0p de gefingeerde ach-

St>eeIH . een wezenlijke rol ge-
tv "ij feiten waarvoor deJjaastrans voor de rechtbank in

et b 'cht terecht moest staan.
°^ettor-?f enkele gevallen van
[»ite en , IJke brandstichting, op
e1 \°Pende dagen in verschil-

°0r hem gefrequenteerde
Ha„ gCn gepleegd.
ribden U'% d " nij en enkele familiele-
?ativanfe vlammende wandaden
,bc>s;e Kehjk toegeschreven aanbj)nk t

geesten', voor de recht-
Sisterp °onde de jongeman zich
°Ulte bevrijd van oc-
öt>zjclr.einvloeding. Ook in ander
<," l gaf hij echter blijk van

Men rekende vast op een helse
bestraffing door de geesten. Met
vlammend zwaard. Ter plaatse
trof het gezelschap voorbereidin-
gen om de vernietigende gevol-
gen van de uit te storten toorn zo-
veel mogelijk in te dammen. Op
alle verdiepingen werden em-
mers met water neergezet en
overal ook werd 'wacht gelopen.

Emmers

Officier van justitie mr L. Um-
mels achtte de aan verdachte te-
lastegelegde opzettelijke brand-
stichtingen wettig en overtui-
gend bewezen, maar achtte le-
vensgevaar voor in- en omwo-
nenden niet aangetoond. Voor
dat onderdeel van de telasteleg-
ging eiste hij dan ook vrijspraak.

Voorarrest
Het werk van de boze geesten
had bestaan uit brandstichtingin
de kamer van een jongmens dat
een keer met de vrouw van ver-
dachte naar bed was gegaan en
voorts uit eenreeks aanzetten totbrand in het huis van een tante
die aan verdachte en zijn geliefde
een avondvisite had geweigerd.

Door 360 dagen gevangenisstraf
te eisen waarvan 301 voorwaar-
delijk adviseerde hij de recht-
bank verdachte voor de overblij-
vende feiten te veroordelen tot
een straf gelijk aan het uit 59 cel-
dagen bestaande voorarrest.

Met haar 44 jaar was deze tante
de oudste van het familiegezel-
schap. De overige leden varieer-
den in leeftijd van 38 tot 16 jaar.
Ervan overtuigd dat de geesten
door het gedrag van tante hevig,

De geesten lieten niet lang op
zich wachten. Links en rechts in
het huis lichtten weldra vlam-
metjes op en werd iedereen met
de kreet 'brand! brand!' naar de
plek des onheils gedirigeerd, ze-
ventien keer in totaal. Met inzet
van de gereedstaande emmers
werd het vuur telkens gedoofd

De jongeman geloofde niet in
deze benadering van geesten,
maar speeldehet spel wel mee en
wist het zelfs te beïnvloeden. Hij
zag kans zodanig met glas en let-
terplank te manipuleren dat hij
de overige deelnemers in de
waan wist te brengen dat een
kwade geest ergens was inge-
trokken of een goede geest een
bepaalde opdracht wenste uitge-
voerd te zien.

In de kring van zijn eigen en een
bevriende familie had de jonge
Kerkradenaar kennisgemaakt
met een gemeenschapsspelletje
waarbij over een glas moest wor-
den gewreven in derichting van
een de geesten al dan niet welge-
vallige combinatie van letters en
cijfers op een onderliggend ster-
vormig bord.

Huwelijk

Boze geesten werden tewerkge-
steld bij het bestraffen van lie-
den die bij verdachte in ongena-
de waren gevallen. In eerder
door hem en anderen tegenover
politie en rechter-commissaris
afgelegde verklaringen was dat
op zijn minst gesuggereerd. Gis-
teren echter wilde de Kerkrade-
naar daar niet van weten.

Gekwetst

„Hij heeft misbruik gemaakt van
een verbijsterend bijgeloof van
anderen", oordeelde officier mr
Ummels gisteren. In veel geval-
len ging het om speelse zaken,
enkele keren echter ook om ver-
strekkende voorspellingen en
aanwijzingen.
Zo wist hij op zekere dag aan de
goede geesten, voorzien van de
namen Rafaël en Michael, voor
zichzelf de dwingende opdracht
te ontlokken met een lieftallige
dochter van de bevriende familie
in het huwelijk te treden. In vol-
strekte onderworpenheid aan de

'"Leraar Severins en leerling Erwin Brepoels zijn het niet
eens over de moeilijkheidsgraad van het examen Natuur-
kunde." Foto: WIDDERSHOVEN
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Koude kernfusie
niet gemakkelijk

De vrouw, die na aanhouding weer op vrije voeten is ge-
steld, heeft een volledige bekentenis afgelegd.

door han brinkman

Van onze correspondent
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Gesprek breekt starre houding

Voogdijstichting bekijkt
situatie tweeling opnieuw

Toch besloot de kinderrechter an-
ders. Het echtpaar Offergelt legde
zich uiteindelijk neer bij die beslis-
sing toen bleek dat de kinderen
door een oom en tante in huis zou-
den worden genomen. De moeder
had inmiddels zelfmoord gepleegd.

„In het belangvan de kinderen heb-
ben we geen contact meer opgeno-
men. Men zei ons dat we daar de
emotionele verwarring alleen maar
groter mee zouden maken."

'Fors investeren
in RCC Heerlen'

Dienstcommissie in advies aan directie
drijfsvoering ondoelmatig
vertoont, omdat die ondoe j
tigheid nooit is aangepakt',
het het RCC aan een eigen &j
gement met voldoende beV°^
heden ontbreekt en dat
daadwerkelijke opvijzeling'^
vorm van investeringen tot
verre is uitgebleven. a
Op grond van het MEDE-raPJ)
komt de dienstcommissie °j
meer met de volgende con
aanbevelingen: fji

" Een eenmalige invest'',
door het rijk in huisvesting
voorzieningen. .A

" Bijstelling van de verlig
vende contracten, zodat .
kostendekkend, danwei *i
gevend worden en verh 0*

van de overige tarieven. , |
" Verbetering van de beoi
voering in Heerlen, o.a. doo _j
volwaardiger management
op eenzelfde niveau als het
nagement in Apeldoorn
functioneren p

" Het op peil brengen van
personeel in Heerlen. .$

" Het verhogen van deefuc
van de RCC-rekencentra c„het bevorderen van interne f
currentie tussen de rekenc
Apeldoorn en Heerlen bij d^.deling van nieuwe opdracn tl
Op basis van deze geda a
acht de dienstcommissie cc
der voortbestaan van het
zeer wel mogelijk.

HEERLEN - In de met ophef-
fing bedreigde vestiging van het
Rijks Computer Centrum in
Heerlen moet fors worden geïn-
vesteerd. De doelmatigheid en
de rentabiliteit van hetrekencen-
trum moeten worden verbeterd
om het voortbestaan van het
RCC in Heerlen te garanderen.
Dat zijn de aanbevelingen van de
Dienstcommissie, een soort on-
dernemingsraad, van het RCC.
De Dienstcommissie reageert
met deze uitspraken op een ver-
zoek van de directeur van het
RCC om een aantal besluiten van
minister Van Dijk van Binnen-
landse Zaken van advies te voor-
zien.
Het gaat daarbij om de plannen
van Van Dijk om de vestiging
van het RCC in Heerlen te slui-
ten, waarbij de werkzaamheden
van het RCC in fasen moeten
worden overgenomen door de

hoofdvestiging van het RCC in
Apeldoorn. Van Dijk verklaarde
zich destijds bereid zich tot het
uiterste in te spannen om het
personeel van het RCC Heerlen
een passende functie elders aan
te bieden. De Dienstcommissie
heeft adviesbureau MEDE een
contra-expertise laten uitvoeren
van het onderzoek van mr T.L.
Stehouwer naar het functioneren
van het RCC, waarop Binnen-
landse Zaken zijn plannen heeft
gebaseerd.
In het rapport van MEDE wordt
geconcludeerd dat, wanneer er
rekening wordt gehouden met
de kosten die er zijn verbonden
aan de sluiting van RCC Heerlen,
het minimaal tien jaar zal duren
voordat de sluiting echt finan-
cieel voordeel oplevert. Voorts
wordt onder meer gesteld dat
RCC Heerlen niet structureel on-
rendabel is; dat de huidige be-

De tweeling is destijds, vier jaar ge-
leden, onder toezicht gestgld van
een kinderrechter omdat hun moe-
der diep in de problemen zat. Als tij-
delijke oplossing zijn ze bij de fami-
lie Offergelt geplaatst, die toen nog
in Hellevoetsluis woonde. De tijde-
lijke plaatsing is een keer verlengt,
waardoor de kinderen in totaal twee
jaar bij het pleeggezin hebben ge-
woond. Er kwam een einde aan de
opvang omdat de kinderrechter die
toen toezicht hield, mr. Prins, vond
dat de kinderen terug moesten naar
hun moeder. Daaraan voorafgaand
vouden ze korte tijd in een tehuis in
Dordrecht wonen. „Het kwam als
een donderslag bij heldere hemel",

HEERLEN - De Voogdijstichting
Pro Juventute uit Dordrecht heeft
toegezegd de beslissingen over de
verdere opvang van de tweeling Su-
sette en Lisette opnieuw te zullen
bekijken. De Nederlandse Vereni-
ging voor Pleeggezinnen (NVP) en
de Voogdij stichting hebben gister-
middag overleg gevoerd over het
conflict tussen de stichting en het
Heerlense gezin Offergelt. Aanlei-
ding is de poging Susette en Lisette
(van 9) in een gastgezin onder te
brengen, terwijl deze tweeling al
eens twee jaar bij het echtpaar Of-
fergelt in huis is geweest. Bert en
Dini Offergelt voelen zich gepas-
seerd en vinden de gang van zaken
bovendien niet in het belang van de
kinderen. Ook de NVP begrijpt niet
waarom het echtpaar niet in aan-

vertelt Dini Offergelt. „We kregen
een telefoontje dat de kinderen een
dag later met hun koffers klaar
moesten staan."

De Offergelts, die de kinderen ja-
renlang vierentwintig uur per dag
hadden meegemaakt, vertrouwden
de nieuwe ontwikkling absoluut
niet en doken onder in Heerlen. „Bij
ons voelden Susette en Lisette zich
thuis. Ze hadden nog steeds contact
met hun moeder, maar waren na elk
bezoek weer helemaal overstuur.

Kinderpsychiater Frijling, van het
Psychologisch Adviesbureau Ry-
mond had bovendien gezegd dat de
kinderen bij ons goed zaten en dat
de moeder nog niet toe was aan het
weer op zich nemen van de opvoe-
ding."

Nu, twee jaar later, blijkt de twee-
ling nog steeds in het tehuis in Dor-
drecht te wonen en wordt er een
nieuw pleeggezin gezocht. Maud
Kok, tot voor kort nog werkzaam
voor de NVP, is helemaal afgeknapt
op deze zaak. „Ik ben gestopt met
mijn werkzaamheden. Als je vier,
vijf keer per jaar situaties als deze
tegenkomt, dan kun je er niet meer
tegen. Je wordt voortdurend gefru-
streerd door het feit dat pleegou-
ders absoluut rechteloos zijn. Ze
hebben niets te vertellen over hoe
de kinderen verder begeleid zouden
moeten worden. Terwijl juistzij een
cruciale positie innemen. Ze zijn de
enigen die de kinderen dag en nacht
meemaken. Je zou toch zeggen dat
iedereen het beste wil voor de kin-
deren, maar mijn ervaring is dat dat
maar al te vaak wordt vergeten."

merking komt. De voogdij stichting
wil over deze zaak niet naar buiten
treden. Vrijdagmiddag volgt een
nieuw gesprek.

SMAKELIJK ETENN
BEGINT BIJ EURO

SALADE I VERSE RIBJES IKIPSCHNITSELS I GRILLWORST

328 *98 jj"9B ("98
■ ■ 5 stuks ■ ■

"i^ÜèE5N I DRUMSTICKS I KALKOENFILET IIVARKENSSCHNITSEÜv/d ACHTERHAM

998 £98 JJ9B 4498
I kilo I kilo I I I

r^üs smeer- lw / l r"j r—vx
LEVERWORST Wio Vl I LljJ"""l MmmmÊ 1 ?K'*É :,ww** 1

VARKENSPOULET 7J8 WWiIFMIUWIrfHH
kilo I I HEERLEN, Heerlerbaan 109 MAASTRICHT, (Amby) j

m AA BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1 _f
SCHASLICKS _\ SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

p. St. woensdag vanaf 12uur geopend:
i I donderdag koopavond

I ' - S 7Uw huis op dit formaat in "kXÜ/V H'~' \
dekrant kost meestal i_r\_Cl_l W mturrrVtHP""^^ *

minder dan een maand i/0’F/V/LJC^ %ggoßßm^
hypotheekrente en ' L__—,-^sSSSSSSS-1^

verkoopt sneller, want: ~W~ # Y£gsg23sss*i^*~
_. _\ 1

je „„is Limburgs Dagblad
in dekrant (_) (_J

brengt mensen
over de vloer. [/&_-== _—_z— "~^^^^^^^^^^^^JvV^

Dagtocht naar ’ J?J —7

BRUGGE r#W
,-- "" woensdag 31 mei

En de makelaar weet van
wanten en kranten. Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg brengen we u naar het

I bekoorlijke Brugge, waar u ruimschoots de tijd krijgt om te

' genietenvan dit fantastisch mooie plekje 'België.
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tot doublures en over-
lappingen.
De 'spelregels voor de
inspraak' bestaan se-
dert 1980. Bij de jongste
begrotingsbehandeling
beloofde het college te
zullen onderzoeken in
hoeverre deze regels
aanpassing behoeven
en in hoeverre het ge-
wenst is dat Provinciale
Staten alsnog een af-
zonderlijke inspraak-
verordening in het le-
ven dienen te roepen
conform een suggestie
in het basisakkoord
1987-1991.

GS zeggen inspraak in
welke vorm ook bij de
beleidsvorming niet
meer te kunnen weg-
denken. Waar daarvoor
geen wetten of provin-
ciale verordeningen be-
staan, treft het college
zelf menigmaal een in-

Van onze verslaggever

In een onderzoeksrapport van de
bonden staat dat de waarderingsuit-
komsten die het Cvß hanteert niet
zonder meer vertaald mogen wor-
den naar de Open universiteit. Zo-

Er heerst onduidelijkheid bij de
bonden ove,r de juistheid van de
functiewaarderingen voor de Open
universiteit zoals organisatie en ad-
viesbureau Berenschot die heeft
voorgesteld.

Onduidelijkheid

De bonden zijn ontevreden omdat
het loon van de functies één a twee
schalen onder de actuele inschaling
ligt. Vergelijkingen met soortgelijke
functies bij andere overheidsinstel-
lingen wijzen dat uit.

(ADVERTENTIE)
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ma t/m vrvan 14.00tot 22.00uur... voor een vertrouwelijk gesprek
hart tot nart_^—-(±

tert h-i lmburase Suzanne Prins en Frans Bentvelsen start-u*i wereldreis op ludieke wijze in Amsterdam.

Foor Bechlerewpaliënlen
Voorlichting over

kuurmogelijkheden
W. de Clercq

ontkent kritiek
op OW-baan

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De vooraanstaande
Belgische politicus Willy de Clercq
ontkent dat hij tegen uitbreiding
van Maastricht Airport is. Hij
schrijft dat in een brief aan hetTweede Kamerlid Jos van Rey
(VVD). Die had De Clercq om op-
heldering gevraagd over de uitlatin-
gen die hij zou hebben gedaan over
de aanleg van de Oost-westbaan tij-
dens een partijcongres van de PVV
in Lanaken.

Na een algemene inleiding door dr.
Hanna Hornatova, directeur van het
kuuroord Jachimov, wordt er een
filmpresentatie over de kuurproce-
dures en werkmethodes in het Tsje-
chische kuuroord gepresenteerd.
Na een demonstratie in het sport-
complex van de fysiotherapeuti-
sche behandelingsmethoden door
topfysiotherapeute Vlasta Bidrma-
nova en een demonstratie van het
oefenprogramma in het zwembas-
sin, bestaat er gelegenheid tot het
stellen van vragen.

HEERLEN - Het bestuur van de
Vereniging van Bechterew-patiën-
ten Zuid-Limburg organiseert don-
derdag van 15.00 tot rond 18.00 uur
een voorlichtingsmiddag. Deze
vindt plaats in de aula van het sport-
complex van het Revalidatiecen-
trum Hoensbroek (Zandbergsweg
111) en heeft betrekking op de kuur-
en behandelingsmogelijkheden van
Bechterew- en andere reumapatiën-
ten in Jachimov te Tsjechoslowa-
kije.

Overleg 'functiewaardering'
Open universiteit verhard

Smeets, in het dagelijks leven direc-
teur bij Volvo in Bom, merkt in de
praktijk dat sommige Limburgse
bedrijven die onderdelen leveren
aan zijn autofabriek niet flexibel
zijn.

Dat getuigt volgens Smeets van
weinig ondernemerszin. De grote
Limburgse bedrijven gaan zich na-
melijk steeds meer op hun kernacti-
viteiten richten. Dat betekent dat ze
andere activiteiten afstoten, die ze
onderbrengen bij toeleveranciers
aan wie ze bovendiensteeds hogere
eisen stellen. De toeleveranciers
moeten niet alleen een kwalitatief
goed produkt leveren tegen een re-
delijke prijs, ze moeten ook mee-
denken over nieuwe produkten.
De uitbesteders zijn op zoek naar
een select groepje toeleverende be-
drijven waarmee ze zon hecht sa-
menwerkingsverband kunnen slui-.
ten, een keurkorps waar ze onder
alle omstandigheden op kunnen
bouwen. Het Liof zou volgens
Smeets een belangrijke rol kunnen
spelen bij het bij elkaar brengen van
Limburgse toeleveranciers en uit-,
besteders.

Investeren
De toeleveranciers die de boot niet
willen missen zullen op het perso-
nele vlak, op het gebied van finan-
ciën en op produktie-technisch ge-
bied, flink moeten investeren. Be-
drijven die dat niet doen, kunnen
gemakkelijk vervangen worden
door concurrenten uit België en
Duitsland, liet Smeets waarschu-
wend horen.

Hij zag voor het Innovatiecentrum
een belangrijke taak weggelegd om
Limburgse bedrijven te helpen bij
de kwaliteitsverbetering. „Deze in-
stantie weet wel waar de kennis is
dienodig is om de gewenste 'upgra-
ding' vorm te geven en kan hierin
een belangrijke makelaarsrol ver-
vullen."

Zwemwater
is schoon

rintfs?h L,ENT" Het Waterzuive-aantti P Llmburg heeft een
Umh, °pen zwemwateren in
iüivprurg-

J
gecontroleerd op de

kwam ■♦ van het water. De
kernen W3S overal goed te

'n° Mr°leerd werden Startebos
Horst HS 1

'- Kasteelse Bossen
Micid ', ole SieP Mook en
gen £ ar' Seurenheide Ber-
toaaih "perste Molen Venlo en.""beek in Belfeld.

'Derksen Bouw'
verkt samen met

Haegens Groep
erk£AoE Het bouwbedrijf

BV uit Kerkrade
iw . u'tmaken van de Haegens
*dewert Horst Delksen. met 70
°n'leh S' 's gespecialiseerd in
lüd SD°uw, renovatie en onder-

P Ver-enS GroeP in Horst vormt
J«H cjj/arneling werkmaatschap-
Igbou /oWel actief zijn in de wo-
'dle a„W lm de recreatiewereld
srks °""us'ness.

h°Udt dezelfde directie,
,l en verantwoordelijkheid.

(ADVERTENTIE)
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"* 'm wan 14.00lot 22.00 uur
'^^pesprek van hart tot hart.

Grimmige sfeer
in moordzaak
in Tongeren

Kranten maakten er melding van
dat De Clercq de uitbreiding van
Maastricht Airport bij die gelegen-
heid fors hekelde. De Clercq zou
hebben gezegd dat Maastricht Air-
port na aanleg van de Oost-west-
baan nog meer verlies zou lijden
dan nu al het geval is. Ook zou hij
hebben beweerd dat het luchtruim
momenteel al overvol is en dat het'
onaanvaardbaar is dat België door
de uitbreiding met extra geluids-
overlast wordt opgezadeld.
In zijn brief aan VanRey schrijft De
Clercq met geen woord over de aan-
leg van deOost-westbaan te hebben
gerept. Sterker nog, hij zegt zelfs
'niets van dergelijke plannen af te
weten.

Aanvulling
Het bestuur van de Vereniging van
Bechterew-patiënten heeft onlangs
een bezoek aan het kuuroord in Ja-
chimov gebracht en is er vast van
overtuigd dat het regelmatig deel-
nemen aan een kuurprogramma een
zinvolle aanvulling is op het weke-
lijkse oefenprogramma dat door de
vereniging wordt geboden. Het
kuurprogramma en de verblijfskos-
ten in Tsjechoslowakije zijn relatief
laag. Zelfs voor niet-patiënten is een
verblijfin het kuuroord aangenaam,
ook al omdat zij/hij aan onderdelen
van het kuurprogramma in de vorm
van fitness kan deelnemen. De the-
rapie wordt in elk geval onder
streng medisch toezicht van een
reumatologe voor iedere deelnemer
individueel aangepast.
Inlichtingen (dinsdag t.m. vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur): _S 045-
-711711.

HEERLEN - Er dreigt een
conflict te ontstaan tussen de
gezamenlijke vakbonden en
het College van Bestuur van
de Open Universiteit. Na bijna
een jaar touwtrekken en pro-
test van de bonden omtrent de
operatie 'functiewaardering'
heeft het College van Bestuur
(Cvß) maandag zonder over-
leg met bonden en personeel
de zogenaamde 'sleutelfunc-
ties' omschreven, gewaar-
deerd en vastgesteld.

wel de waardering vanuit de Ou-af-
delingen als de actuele inschaling
en het loon dat in advertenties
wordt geboden ligt hoger.

Het Cvß heeft vertegenwoordigers
van de bonden verboden om Ou-
medewerkers te informeren en te
raadplegen. In een beslissend sta-
dium moest een personeelsbijeen-
komst, onder dreiging van sancties
door het Cvß, worden afgelast toen
de bonden het personeel zou infor-
meren over de stand van zaken op
een cruciaal moment binnen het
Georganiseerd Overleg. Eerder, in
december 1988 vlak voor Kerst, wist

een grote groep Ou-medewerkers
het Cvß te overtuigen van het onge-
noegen en het feit dat meer overleg
noodzakelijk was. Nu, wederom
vlak voor de vakantie, probeert de
Ou-leiding nogmaals haar plannen
snel door te voeren.

Protest
Of het personeel daar straks bij de
individuele functiewaardering ook
zo over denkt, moet nog blijken. De
kans is groot dat een formeel protest
tegen het beschrijvings- en waarde-
ringsproces bij het COPWO wordt
ingediend.

Van onze correspondente
TONGEREN - In Tongeren is deze
week het proces begonnen tegen
een van de zwaarste criminelen die
ooit in Belgisch-Limburg heeft te-
rechtgestaan: Jussi O. van Zweeds-
Hongaarse afkomst. O. wordt ervan
beschuldigd in januari 1987 rijks-
wachter Verstappen te hebben
neergeschoten. Moord met voorbe-
dachten rade, zo luidt het, maar dat
is niet alles.
O. wordt ook beschuldigd van po-
ging tot moord op drie politiemen-
sen, zowel in Lanaken als in Turn-
hout. In die laatste stad kon O. uit-
eindelijk worden aangehouden.
Zwaar bewapende rijkswachters
met kogelvrije vesten zijn aanwezig
om de veiligheid te verzekeren, in
een gerechtshof dat speciaal voor
dit proces een aantal aanpassings-
en verbouwingswerken heeft on-
dergaan. Het samenstellen van de
jury bleek een langdurig en moei-
zaam karwei: de opgeroepen juryle-
den voerden bijna allemaal een re-
den aan om toch maar niet te hoe-
ven zetelen.
Het was typerend voor de angstige
sfeer die er inTongeren heerste. Het
hof verleende slechts een paar vrij-
stellingen.

(ADVERTENTIE)
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mat —vr van 14.00tol22.00 uur.. een gesprek van hart lothart.

smog met de schone lucht uit hoge-
re sferen af. „Er is een soort deksel
ontstaan", legt Hofschreuder uit.
„Nu is daarvan niets te zien. Maar
soms zie je 's morgens beneden een
bruine laag vervuilde lucht en daar-
boven de blauwe lucht. Dan zie je de
scheiding".

" Ou-medewerkers praten buiten nog even na voor devilla van het College van Bestuur in Heer-len nadat de personeelsbijeenkomst was afgeblazen. Foto: DRIES linssen.

Stlelenkele uren vastgehouden

Suzanneen Frans op
reisvol hindernissen Wind en regen zorgen voor

verdrijven schadelijke smog
Vanljj,p, n or»ze verslaggeefster

tEN ~ Suzanne Prins entfie beBentvelsen uit Maastricht,
Len den" !?ei z'Jn begonnen aan

u rilSdaagse wereldreis, ma-
rfe prohi goed' Wel ondervonden
fW Plernen in Kenia, waar zeNuden politie werden vastge-
hn oi

e twee wonnen door
e Werpuele thema een reis om

?>aar dpk Ze ziJn °P zoek gegaan
re eer t onnen van het bestaan.

e ber ■? berichten die de redac-
'l Ken en komen «'t Nairobi
?en oP 'a' In het grensgebied tus-'Jk dp anda en Kenia ligt name-c oorsprong van de Nijl.

I^l ajrobi te komen nam het
"ftba een vliegtuig naar

>Japp_ï' om vervolgens over te
i er>ia rv° p een vl»egtuig naarkel00s Ule reis verliep niet vlek-
Ulenti Wu nt door de enorme tur-
l°ot df halverwege de tocht be-
keer t

e gezagvoerder rechtsom-
veiw;^aken. Met een paar uurv^'s'ng kwamen de twee uit-

eindelyk toch in Nairobi aan. Het
eerste wat ze deden was ergens
lekker gaan eten. Het werd een
exotisch maal: gerechten met ze-
bra en krokodil.

Hij denkt dan ook dat als het hoge-
drukgebied weg is, de smog zal ver-
dwijnen. „Meestal krijgen we dan
weer westenwind met hoge snelhe-
den. De vervuilde lucht waait weer
weg, net zoals in Gelderland is ge-
beurd. Ook kunnen we depressies
verwachten. Depressies gaan vaak
gepaard met regen. Via regen wordt
de smog eveneens weer 'uitgewas-
sen. Meestal krijg je na een periode
van te veel luchtvervuiling dan ook
in het begin smerige regen".

„Toch moetje", gaat hij verder, „die
wegwerking door de regen in Ne-
derland niet overschatten. Twee-
derde van de giftige gassen komt
droog in Nederland terecht, dat wil
zeggen dat ze neerslaan ofzich in de
atmosfeer omzetten in sulfieten en
sulfaten. En sulfieten bijvoorbeeld
werken weer remmend op de groei
van planten".

Van onze correspondent
UTRECHT - Het hogedrukgebied
dat momenteel boven ons land
hangt is er de oorzaak van dat de
smog die de afgelopen dagen boven
Brabant, Limburg en Gelderland
hing, moeilijk weg kon. Alleen de
wind zorgde nog voor enige ver-
spreiding. Dit zegt ir. P. Hofschreu-
der, universitair hoofddocent van
de vakgroep luchtverontreiniging
van de Landbouwuniversiteit Wa-
geningen.

Volgens Hofschreuder is er bij een
hogedrukgebied een luchtstroom
van boven naar beneden, die voor-
komt dat de vervuilde lucht zich
vermengt met de schone lucht uit
hogere sferen.Luchtvervuiling be-

Hofschreuder legt uit: „Ozon be-
staat uit drie zuurstofatomen. Dit is
één meer dan in zuurstof, en die ene
is net te veel voor mensen en plan-
ten. Ozon oxideert de oppervlakte
van de bladen van planten, waar-
door de vochtregulatie in de war
raakt. Bij mensen zorgt ze ervoor
dat de longfunctie achteruit gaat. Ze
krijgen het benauwd. Hoe dat pre-
cies zit weten we niet, daar doen we
nog onderzoek naar".

Dat die ozon in de troposfeer komt,
heeft de mens aan zichzelf te dan-
ken. Door het verkeer, de industrie
en ook door het huiselijke leven
centrale verwarming, open haard
komen de schadelijke stoffen kool-
waterstofoxyden en stikstofoxyden

in de lucht. Als er, aldus Hofschreu-
der, geen wolken zijn en er ook wei-
nigwind is, krijgen deze gassen vol-
doende kans zich te ontwikkelen.
Dit komt, zegt hij, doordat dezon de
aarde opwarmt. De warme luchtbel-
len van de aarde, waarin ook de ver-
vuilde gassen zitten, stijgen op envermengen zich met andere lucht-
bellen onder meer tot ozon. Het ul-
traviolette licht van de zon zorgt
voor deze omzetting. Als er wolken
zijn zorgen die ervoor dat het zon-
licht wordt teruggekaatst. Dan vin-
den er geen reacties plaats die ozon
en ook het schadelijke stikstofdio-
xyde opleveren.

De neerdalende luchtstroom die er
momenteel is door de hoge lucht-
druk, remt de vermenging van

staat voor een groot gedeelte uit een
te hoge concentratie ozon. Ozon is
een normaal bestanddeel in de stra-
tossfeer. De stratossfeer is een at-
mosfeer op vliegtuighoogte. De
ozonlaag diezich hierin bevindt, be-
schermt mensen tegen te veel ultra-
violette straling van de zon. Bij een
te grote hoeveelheid van zon stra-
ling kunnen mensen huidkanker
krijgen.

Deze ozonlaag wordt tegenwoordig
aangetast door drijfgassen en koel-
vloeistoffen. Maar ozon op leefhoog-
te in de zogeheten troposfeer: de at-
mosfeer onder de tien kilometer is
schadelijk voor de gezondheid voor
zowel mens als plant. Vooral als die
blijft hangen onder een kilometer
boven de aarde.

Incident
Vervolgens wilden Suzanne en
Frans het Lake Victoria overste-
ken met een originele stoom-
boot. Dat plan viel in duigen,
want door de slechte verhoudin-
gen tussen Oeganda en Kenia lig-
gen de boten in de havens te
roesten. De tocht werd uiteinde-
lijk over land per taxi gemaakt.
Een wat ongelukkig incident
was verder dat het koppel een
paar uur is vastgehouden door
deKeniase politie. Ze hadden fo-
to's gemaakt tijdens hun om-
zwervingen en daar waren de
autoriteiten niet van gediend. Na
stevige ondervragingen mochten
de twee toch weer verder. Inmid-
dels zijn de twee bij de Ganges in
India aangeland.

" Volvo liet ter gelegenheid van de opening van het innovatiecentrum in de Heerlense schouw-burg een robot aanwijzen welke nieuwe technieken in de Volvo 440 zijnverwerkt.
Foto: DRIES LINSSEN.

Toeleveringsbedrijven
te weinig innoverend'

Werkgeversvoorzitter bij opening Innovatiecentrum:
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Geen aparte verordening

GS tevreden
over inspraak

MAASTRICHT - In-
spraak in het proces
van beleidsvorming
verloopt naar de me-
ning van GS dermate
voorbeeldig dat geen
aanleiding bestaat be-
staande spelregels bij te
stellen of een aparte in-
spraakverordening in
het leven te roepen. Het
college concludeert dit
na inventarisatievan de
inspraakprocedures die
in Limburg in tal van
bestuurssectoren wor-
den gevolgd. Zij zijn
veelal bindend voorge-
schreven.

spraakvoorziening. Van
een aparte inspraakver-
ordening verwachten
GS nauwelijks enige
toegevoegde waarde.

Invoering daarvan zou
slechts kunnen leiden

Lümbiirgs dagblad provincie

~ Van onze verslaggever

te h ~De Limburgse toeleveringsindustrie staat er niet
tres \!rVOOr Volêens drs J- Smeets, voorzitter van de Lim-tirii? Werkëevers Vereniging (LWV) doen veel Limburgse
ond dle ërondstoffen ofhalffabrikaten leveren aan ande-

e üwernemingen, te weinig aan kwaliteitsverbetering en ver-
it jn V}&- Smeets zei dat maandag bij de officiële opening vanWeerlen gevestigde Innovatiecentrum Zuid-Limburg.
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.

Geef ze liever even de
ti|d om uit hun woor-
den te komen Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook'n beetje beter be-
grt|pen Doen we dat?

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

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(»<"«■/ .sfol ler,i<irs

even ne lijtl.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SIRE
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Te huur aangeboden

volledig ingerichte schoonheidssalon
in centrum Heerlen.
Bellen voor afspraak 045-713024 tussen 17.00
en 18.00 uur.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
I m_9j_^jM_^^J_fèt_l_Al_M ___t\W^^mTm^Wfim^^

_J

I<S DE SCHOENENREUS!
1 1 cM Ik Jl I^B I^B W I^4 ll^ Ij4KMI M ML ■ ' \mWmWm^mWËmmm^mWmmmm^mÊm____W______\Wm^
Il L/aIf|JMVAJ||ILJ ~jM V~| ' Modieuze pump I Jeugdige trotteurpump | JLJÖI V- " w^*sl/*f^** -- * ■ r^^*W^"^^

I^^^^^^^ rhiniif» nnmn MIJmIiIÏb IMJ£I \ jéwÊw \\ I Chique plissé model met vlotte l Vlotte, modieuze schoen in aniline ._&JÊ 811* *■* jjÏÏk Bfc^W . » —%_ >*-"'- ;,*. _-*.. 'MV-j*
mÜhiJ, ,^h^?fh^i,^,mr^!!!^^^^^^^^^^#^^ I ' garnering. Kleuren wit en zwart. I leder. Kleuren cognac, wit, zwart _W_m _'4- '_m liv"- **S£> »'- '* "'r «"moe^rldoSEX jkWAW^ %36/42 Adviesprijs 44,95 ,en navy. Mt. 36/41. 3Kl' B^lfc^Éfcr*' s*" " .«Si

■■^^■■B I Vlot. jeugdig model in zwart, I Modieus zomerschoentje met I \/io«e Dumo I 1 BNflj *- MI naturel en div. kleuren. Mt. 36/42 I open teen en geleng.Kleuren ', . <sch OPnmet sthkaarnprinn ' Trotteur molière WÊÈL <f 3ss f» W^Wk^^TZÊI , Adviesprijs 39,95 7wart wit pp naw Mt 36/4? /!_ i LeuK?. sc?oen "??' swKgarnenng . Perfekte damesschoen in fraai ,| * Vi«. Jgt *W *M I nr-rr \Air~ r- iy HT I *-j r-,r\ r\r- / JKI IIIdl MUI IC ItJUCI. r\ICUI CM Wil cil , ~ ■ftlkaw Jt W*wÊM -- ■-** MR A Hfr *;- '■_______m___M | DEZE WEEK J_Wm* £?v'esPr'Js 29
o'fs /^ zwart. Mt. 36/42. Adviesprijs 59,95 ' nappa leder Kleuren zwart en IK PP* >*^*,l,,,i*^k € W k

Ol Ort ----Wm-WJL S?Pwlpk '" // Bij De Reus 45,- I "^turel. Mt 36/41. ,lfP^ <£. m> * ..._._ »

VWI- ÏÉlL^ DEZE WEEK ✓ ___V_m DEZE WEEK «*»
Adviesprijs 69,95 -^ Xm-mS__fmT____\ W\ 1/\ -~ _JrjLWl *\-f\ _mmV DEZE WEEK W ËÉËji*! f fc'^^'f^^ÉÉß

I Vlot sleehak model met open teen I Vlotte Slingback i^p W w \I in nappa leder. Kleuren wit en na- I Leuke, vlotte schoen met trotteur- H pf^ m M Wr — \ULn i turet Mr 36/41 Adviesprijs 59,95 I^^'^ I llBll^^^^^ | Leuk kindersandaaltje | Perfekt kindersandaaltjeml e Reus 49,- -Mm I Zr495 ! 1-1 111-l W LJIIILJ ! -JÜÜ Wl 'In fraai nubuck leder met _m- I Prima sandaal in sterk leder met 1
I D^E W|EK I deze WEEK tif I UIMT ÜSCH llöl J^Ê W I natuurlijn zool. Kleurkomb. W i leren voetbed. Kleuren kobalt,
I mm _____% Wk m9*. t-m mX _m__Wm XSm___% ' paars/fuchsia en navy/kobalt. «*P* I fuchsia en wit. Mt. 22/30. .- 1
I S^f- M Ofl -^-\ W\ Linnen basketballer'Breaker' H I Mt. 22/29 Adviesprijs 29,95 . Adviesprijs 29,95 WiI WWH ____m H m_\*4*_____m \W ' Hoog modische schoen H ' DEZEW=EK ' 25'- *^lSll1"^" I II %^^^|^i RL--. I in de kleuren zwart en lila. x^¥al; K I 1 ___ _mmWM-\ I DEZEWEEK _A
I

<
>«<M|| PP^ BI 1 M?:36/41-AdviesPriisM'95^^C^^^^' m I■ I JÊ^^_^^_W 1 « BRM

Ol Linnen ballerina t \ Sleehak ballerina ■ ""'v „.. i ■--~_\\*~0~-~' "1 f P^"^Heerlijk zomerschoentje met zwart Te gekzomerschoentje in de WÊÊm%'%mW ■ ~ , .._-~*~-^"^ %^^*WllÊÊHl^!^~^:"'' V, "^^^" o^"^I of rode voering en fraai bloemmo- kleurkomb. zwart/lila, wit/zwart, | ' j ' I v——3—~—"""" S!«a»"r""
1 lief-.Mt-36/42 wiVnavy en kobalt/zwart Sleehak espadrille ' Jeugd basketballer Flexibele muil Vlotte herensandaalM^ffil4,95 Mt. 36/41. Adviesprijs 19,95 Leuk, fris zomerschoentje in de I Fijne, lichte zomerschoen voor Stevige muil in juchtleder, met Fantastisch fime sandaal in sterK ,I DEZEWÉEK DEZE WEEK kleurkomb. zwart/wit, wit/navy en I kinderen, met leuk prentmotief. ' Kleuren zwart en I "^__er Keuren g^senbuin-1
| 1/\ ____m\ IC ______^j rood/navy. Mt. 36/41. I Kleuren lila en fuchsia. | perla Ml 40/47. Adviesprijs 49,95 I 39/46. AdviespnJ 39,95I II 1_ K, _________^^___è Adviespms 19,95 I Mt. 24/35. Adviesprijs 29,95 nï^iElïL35'" ' Bij De Reus 35,- .
I mLxJr _______mlrWm L^/^^B DEZE WEEK | DEZE WEEK I DEZEWEEK «A» I DEZE WEEK tfflf

m. J Lichtgewicht met massage voet- j^^|^|g^^^^^^^ .-^^kW^^^^^^_\wÊlf*r^^' I/V fl _t~^-^^"^^ -^ >^£~^^^^^\ |P!

■ STUNTPRIJS ' IfcSS I HeeriijS sïhïenB^ ï?... r-
0?r*^&' XX s~*_ I

>^k. BtfKsïyi W^ I Pertekte sandaal ■ WÖRISHOFER voetbed in soepel , PUMA sportschoen WINNER X \/S\■^^^^^J A W_vm!_-W--m\ | Met voetvorm natuurlijn zool in | leder. Kleuren wit, beige en blauw. Pertekte tnm/vt-schoen. Kleurkomb. \ j_JkBil Si P"^^ I volnerf leder. Kleuren wit en zwart , Mt. 36/42. Adviesprijs 29,95 wit/grijs/zwart in de maten 32/35 en 40/46. J_^^i^^S£^Ê\

m^*_W ■§ \H W^ Mt. 36/43. Adviesprijs 29,95 -m- DEZE WEEK -ml- Kleurkomb. wit/groen/paars '^mW%^B P^^ . DEZE WEEK W 4 -VrA 1 ._ mt-28/40. Adviesprijs 49,95
*i»* #*V 1 """ ' 1 Bij De Reus 39,- v^^T*^s(f. ' -^^. /1 iO X->. ' / *A/k>—-"" 1 DÉZE WEEK f^ - '^É^/l

Qi Fijne badslipper j Anti stressmuil MB i^^NÉlP^l I ■ -9*. aW-%. N-^ W " _JsI Elastische slipper, zit lekker. " Met massage noppen, houten ' Am+kwm ___mh____\ ' WW * B^k. j^^"
■ Kleuren zwart, wit, lila, fuchsia en I bodem en leren band. Kleur wit. W \ I -"^^ \^^ H __W^____\ A ""
I kobalt. Mt. 36/41. Adviesprijs 9,95 I Mt. 36/42. Adviesprijs 19,95 .^^_^ __V^\__t____\ jK^X T_____W A-W m^Ê-m'^--~~~~~~^-~~ " *~^ _^~"~^, DEZE WEEK i Bij De Reus 15,- i ..:";» 7^;-^__\ M -m A ,<J^MBfe^ M W \\__m^_WW -■--""""___. -- "TTCrk I DEZE WEEK «i» IJ Nf'W PP?) /^M^H «fl V> --- -^-t^^T^ I /DU ' <^T \ 110RA * , m JS^r 2̂^ I^lTB P^^^^l Super trimmer . Tennis/VT-schoen 'PUMA'ff'
I m m ____ ' _ér %J\J _..._^mWÊÊk^^^>^~~ '^HHHh I Pertekte RUCANOR trimschoen I Superieure sportschoen met
I \ JMk | JL£v <^" "5 "v^~"—^—-— met klitteband sluiting, voor jong " polstering in leder.

-4M P\ N^flfi' T^^>^<. --"- ' Sportieve muil 'en oud. Kleur wit. Mt. 28/46. | Kleurkomb. wit/groen/paars

01 \ _4S_W*y\ -&S*£ ) 1 Fijne teenslipper 1 Fijne voetbedmuil met natuurlijn 1 Adviesprijs 49,95 &<^ Mt. 36/45. Adviesprijs 79,- «fiTl^Hk __W" ' "^l^^ Voor land en strand. Met leren I zool in leder. Kleur wit. Mt. 36/43. I SiPl,?*".* 291" o?^ Bij De Reus 69,- Jo>IS ML, .. J^fgÊÉÊ^t^^ ( .2^ I banden en imitatie-kurkzool. Kleur ■ Adviesprijs 29,95 1 DEZE WEEK n?^ I DEZE WEEK
immmS___WmWKJ^'^ A $^ ' wit. Mt.36/42. Adviesprijs 29,95 | DEZE WEEK tMmi *M WxTV^LN /^ !F" <""- //■ V^ 1 DEZE WEEK W I M- '^ >^ ' J \ I - Jlr 1 fi IQ- rvV.)< / /

iM '/S I JLjLÉfiiV\ 88l Heren instap mjL'iUUwSl üiJI I dlv fleuren. Mt. 36/46. " Adviesprijs 64,95 ,^ \111 II mm/B S wW*^\2sm] Fijne, sportieve herenschoen in V^^ ' Adviesprijs49,9s DEZE WEEK | Bij De Reus 49,- &*&*>*
■"■■■^ I ■^>> volnerf leder. Kleur zwart. "«» o^\ '\ 'V?> I E WEEK tfif I» ÉM^

m 1 V .#\ ,4^ " Fr.a.ecoiiege " He,e„moiie-e 'DP SchOPflPllrPUi\ ■**"<■
f^#^r/ 'I Fantastisch mooie herenschoen in I Een bijzonder fijne herenschoen in I"^ \** IX^^^l IV^i II

nappa leder. Kleuren naturel en ' fraai aniline leder. Kleur naturel. ' pp-ipppp||T-pn—-«■■-■->■
I grijs. Mt. 40/46. Adviesprijs 79,95 I Mt. 40/46. Adviesprijs 79,95 I ____9________?______J_\l___ __ï\_Z____l___ l__i_*l______lI -ML I DEZE WEEK -. ' DEZE WEEK I i^^|^A-fcifc-Éfc::m-ito|-MitK:::Jfc-Égylfc-i

I 4 Lf\ ipa 1 __T_f\ Ml
% ff % - |^- i^M - 1—- BEEK' Makado-wmkelcentrumI " I b' &' Weth. Sangersstraat 37 ROERMOND, Steenweg»

I r>~^ ,|i K: Il 'JÉ l|| HEERLEN, Geleenstraat 39/41 SITTARD, Brandstraat 8
__^^^ __é_ -S "^<^ B MAASTRICHT, Muntstraat 29 31 WEERT, Langstraat 50-52

mmmm I >X^' ■* '~''^~\___mÊÉÊ '^^'W*\ ésS**-- PH P^l
■ ""^ ■ l Aanbiedingen gelden vm zaterdag 27 589 zolang de voorraad strek!

Woensdag 24 mei 1989 i22



" P. Utens en N. Simons van deKamer van Koophandel in Heerlen constateren een reus-
achtige toename van de ondernemersgeest in deOostelijke Mijnstreek. Bij de inwoners zelf,
maar ook bij Amerikaanse 'industrie-toeristen. Foto: FRANS RADE

De Kamer van Koophandel heeft
nu veertig mensen in dienst, een
verdubbeling sinds 1980. De on-
dernemerswereld in een tot voor
kort ingeslapen mijngebied lijkt
in de euforie terecht gekomen.

De eerste twee gijn van algemene
aard. „De internationale hoog-
conjunctuur is natuurlijk zeer
belangrijk, overal zie je bedrij-
ven investeren. Vergeet niet de
invloed daarop van DSM. Dat be-
drijf heeft een positieve uitstra-
ling voor de regio. Ten tweede
zijn devakbonden veranderd. Ze
drammen niet meer, maar den-
ken mee. Dat uit zich in reële
looneisen en leidt daardoor tot

Koophandel en het LIOF van de
busreizen naar Maastricht, die
het kader vormen waar (poten-
tiële) ondernemers direct mee te
maken krijgen. En dat allemaal,
gecombineerd met een kruisbe-
stuiviging door werknemers uit
andere gebieden, leidt tot een
metamorfose van de Zuidoost-
limburgse ondernemers.

Ook werden er busreizen naar
het buitenland georganiseerd,
om de 'horizon' van de onderne-
mer te verbreden. „De bus moest
vol zijn, anders was het niet lo-
nend. Nou, dan ga je dus nooit!
Op een gegeven moment hebben

Er doet zich echter een belangrij-
ke ontwikkeling voor, memo-
reert Simons. „Tien jaar geleden
kwamen er met name handelsbe-
drijven uit het buitenland. Die
wilden voor iedereen zichtbaar
langs de autoweg liggen!Na eni-
ge tyd ging men ook al hier as-
sembleren en nu lijkt de laatste
fase aangebroken: men gaat hier
op grote schaal produceren".

Maar natuurlijk is nog niet alles
koek en ei. „Men heeft ontzet-
tend veel vakmanschap, maar is
tevreden als men aan DSM le-
vert. Aan uitbreiding op andere
markten waagt men zich niet. De
commerciële marketing is nog
niet ontwikkeld", signaleert de
Kamer van Koophandel.

Bekeerd
De missionarissen van het eertse
uur hebben inmiddels heel wat
bekeerlingen gemaakt. En plot-
seling ook zijn Heerlen en Kerk-
rade erg gewild bij buitenlandse
bedrijven. „Ik geef toe dat ik dat
zelf ook verkeerd ingeschat
heb", zegt Simons: „Er werd
meewarig naar die grote lappen
braakliggend industrieterrein
gekeken, die reusachtige rente-
verliezen opleverden. Nu ineens
levert dat grote buitenlandse in-
dustriële bedrijven op."

imago ]
een goede concurrentiepositie",
zegt deman die voor de onderne-
mers opkomt. Min of meer toevallig krijgen zo-

wel de eigen mensen als buiten-
landers zin in ondernemen in
Oostelijk Zuid-Limburg. De mij-
nen voorbij.

u^rdaad, tot een paar jaar ge-
S*ll gaat het negatieve verhaal

op", bevestigt Nico Si-< "S- „Overheden maken wei-
? Ondernemingsgeest. De mij-
? verzorgden alles voor de'«nemer en vervolgens de
~"neidsbedrijven.,."neidsbedrijven. Hij werkte
k "ard, maar hoefde weinig ofn creativiteit aan de dag te
»Ben."

situatie verandert echter,
j/Kt Simons op: „Overheids-
h?sten worden afgeslankt,
rdoor Oostelijk Zuid-Lim-

lj.B overmatig de rekening
2§t gepresenteerd. De arbeids-uren tengevolgevan de sprei-
rB rijksdiensten blijken kwets-
Jjjier dan gedacht." Die arme,
"'hische ex-mijnwerker...

ineens stuiten we op en-Jjsiast optimisme bij Simons.
f-j^ijl hij er bekend om staatJJsche uitspraken niet uit de
2*e gaan, analyseert hij de
jst recente ontwikkelingen
*eer positief.

Missionaris
visie heeft een stelletje

Komende zaterdag het vierde
artikel in deze serie: Met als
titel: 'Het ondermijnde verle-
den van een ex-houwer.

En die bedrijven willen graag
continu werken, op een plaats
waar ze geen last van omwonen-
den hebben.Dat is ook eenreden
voor de belangstelling voor indu-
strieterrein Dentgenbach in
Kerkrade. Dat heeft nu weer een
nieuw bedrijf in voedingsmidde-
len weten te lokken. „Dit soort
bedrijven biedt die langdurig
werklozen precies wat ze nodig
hebben: productiewerk dat wei-
nig scholing vereist", zegt Si-
mons.

En Simons erkent ook volmon-
dig dat de herstructurering nog
niet voltooid is. De cijfers spre-
ken ook voor zich. In Oostelijk
Zuid-Limburg is een jaarlijkse
behoefte aan 1000 tot 1500 ar-
beidsplaatsen. Er zijn veel (lang-
durig) werklozen en ook veel jon-
geren tussen de 15 en 22 zitten
zonder baan.

we gezegd: we gaan in elk geval,
desnoods met zn zessen. En nu
zitten de bussen vol!", zegt Si-
mons triomfantelijk, om samen
te vatten: „Vroeger werd er ge-
klaagd, maar niks gedaan. Nu
heerst er algemeen een positieve
instelling".

Ok, voorlichtingsbijeenkomsten
Busreizen

„ledereen heeft 'r 10l aan. Vroe-
ger gunden ze elkaar het verlies
niet, nu gunnen ze elkaar de
winst. Wie had tien jaar geleden
gedacht dat Heerlen en Maas-
tricht om de tafel gaan zitten om
elkaar bedrijven toe te spelen?
Bedrijven wisselen financiële ge-
gevens uit, ondenkbaar tot voor
kort. Dat is een vrucht van de
kwaliteitskring, waar onderne-
mers elkaar informeel treffen".
Simons wijst met een weids ge-
baar naar de bij het gesprek aan-
wezige P. Utens, die de kwali-
teitskring begeleidt.

Provincie
In regionaal opzicht krijgt het
provinciebestuur een aai over de
bol: „Het is steeds enthousiast
blijven ijveren voor meer bedrij-
vigheid." En dan onderstreept
Simons de rol van Kamer van
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beurtelings

Groot tekort aan
pleeggezinnen

voor crisisopvang

In Oostelijke Mijnstreek:

Van onze verslaggeefster

" Met feestmutsen op poseren de kinderen voor de nieuwe
school. Foto: DRIES LINSSEN

dres in zon gevaleen goede tussen-
oplossing, omdat vanuit de nieuwe
situatie kan worden gewerkt aan
een uiteindelijke definitieve oplos-
sing. De tiener kan even tot rust ko-
men, net als vaak de ouders overi-
gens, en de hoog opgelopen span-
ningen krijgen tyd te bezinken.

# Koster Verheugen (rechts) en hulpkoster Hanssen (links)
kregen evenals deken Punt verzoekjes binnen om de mis
weer in de buitenlucht te houden. Foto: DRIES LINSSEN

De Pancratiusprocessie, ofiewel de 'braak'

De koster heeft al
mooi weer besteld

„Vaak zie je dat het kind uiteinde-
lijk toch weer terug naar huis gaat,
nadat dingen zyn uitgepraat en alle
partijen elkaar beter begrijpen,"
zegt Toni Wöltgens, maatschappe-
lijk werkster bij de centrale en lid
van de werkgroep Gastadressen-
pool Oostelijke Mijnstreek. Een an-
dere oplossing die vaak wordt ge-
vonden is het begeleid kamerbewo-
nen.

HEERLEN- In de Oostelijke
Mijnstreek heerst een groot
tekort aan gastgezinnen, die
kinderen vanaf veertien jaar
voor een periode van dertig
dagen willen opvangen. Het
gaat hier om zogeheten cri-
sisopvang. De Centrale voor
Pleeggezinnen Noord-Bra-
bant en Limburg start dan
ook speciaal voor de regio
Oostelijke Mijnstreek een ac-
tie om gastgezinnen te wer-
ven.

Van onze verslaggever

Heropening 'Horizon'
Basisschool voor zes lon in nieuw jasje Tieners die van huis zijn weggelo-

pen of uit huis zijn gezet hebben in
eerste instantie een dak boven hun
hoofd nodig. Uit ervaring van de
Pleeggezinnencentrale is een gasta-

in gesprek

Gezinnen voor die eerste opvang
zijn moeilijk te vinden, is de erva-
ring van de centrale. „Wij weten niet
precies waarom juist die opvangs-
vorm moeilijk ligt", peinst Wölt-
gens. „Misschien is het de onbe-
kendheid die afschrikt, of het feit
dat een rustige kennismaking metde tiener er niet bij is door het
spoedeisende karakter van de op-
vang." Juist in verband met deze
kenmerken wordt onmiddellijk ge-
zorgd voor intensieve begeleiding
van het gezin en gast, door de cen-
trale.

HEERLEN
ij j "Iy stepmother is an alien, dag.
Llb3o 19 en 21.15 uur. Rivoli: The
tlIJSun, dag. 15.30 18.30en 20.30 uur.
i0,„; The Accidental tourist, dag.
0 ib-30 18.30 en 20.45 uur. H5: Ram
Cag- 14-30en 20-30 uur- Dangerous
H4 ŝ. dag. 19en 21.15 uur. The Bear.\^r. Cocktail, dag. 18.45en 21 uur.

Pd b' dag. 14 18.30 en 21 uur. Who fra-
Py °ger Rabbit, wo 14 uur. Frank en
ra *» 14.15 uur. The Accused, dag.

SMAASTRICHT
JV^henaked gun, wo 14.30 en 21.30
fW 1ns- wo 14.30en 21 uur. Lady enJ» inbond, wo 14.30 uur. Her Alibi,
V Wo 21 uur. My stepmother is an
[■ 00 14.30 en 21 uur Cinema-Pala-
2'SoÜnman' dag. 21 uur- Dangerous
Jl,rj!lB' dag- 19en 21.30 uur. The Accu-
Ptllg- 19 en 21.30 uur. Palace 2: Por-jV^ramma,dag. doorl. v.a. 13.30 uur.
5? V' heBear' dag- 19.15uur. Mada-
ftj Usatzka, dag. 21.15 uur. Lumière:
fet'Srnissaris' dag' 20 en 22 uur Thepoliceman's Ball, dag. 21 uur.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Basisschool 'de Hori-
zon' aan de Heldevierlaan in Heer-
len heropent vrijdag haar deuren.
Na twee jaarverbouwen staat er een
vernieuwd gebouw met een moder-
ne inrichting. De kosten voor de
verbouwing liggen rond de 600.00
gulden.

Het gebouw aan de Heldevierlaan
staat er al sinds 1963. De school
heette tot 1982 St. Servaes maar na
de fusie met Heilig Hart (Grasbroe-
kerweg) werd de naam veranderd in
Horizon. Zowel de binnenkant van
de school (kozijnen, plafonds, speel-
zalen) als de buitenzijde(dak, speel-

plaats) werden vernieuwd.
De ongeveer 230 leerlingen komen
uit de de wijken Schandelen, Pale-
mig, Grasbroek en Sittarderweg.
Vrijdag gaan ze eerst om 8.45 uur
naar de kerk voor een dankdienst.
Rond de klok van tien zal P. Rei-
nartz, inspecteur van het basison-
derwijs in die regio, de school ope-
nen, 's Middags gaan de kinderen
film kijken en vanaf 19.00 uur kun-
nen ouders en andere belangstellen-
den terecht in de nieuwe school om
een glaasje te drinken. De docenten
L. Amkreutz en J. Hensgens zullen
dan zeker ook aanwezig zijn. Zij zijn
al vanaf het begin (26 jaar) aan de
school verbonden.

Heerlen wint geschil
over uitkering

Overigens heeft de centrale niet al-
leen een tekort aan gastgezinnen
voor korte periodes. Ook aan gezin-
nen die langer een kind in huis wil-
len nemen is gebrek. „Het blyft
schipperen", vindt Wöltgens. „Mis-
schien is het goed om te zeggen dat
niet alleen echtparen 'geschikt' zijn,
ook een-ouder gezinnen en samen-
wonenden kunnen prima als gasta-
dres fungeren." Donderdag 25 mei
houdt de Pleeggezinnencentrale
een informatieavond in de kleine
zaal van de Heerlense Schouwburg,
tussen 18.00 en 21.00 uur.

Luikse markt
in Landgraaf

Of in 1990 ruimte zal zijn om een
mis op het Emmaplein te hou-
den, is maar de vraag. De koster
verwacht dat de meikennis, die
tegelijk met de processie in volle
gang is, volgend jaar wel eens
naar het pleinzoukunnen uitwij-
ken.

Op dat moment komt een toeval-
lige voorbijganger de sacristie
binnenvallen om te melden dat
er geen corpus aan het 'Weg-
kruis' hangt. De deken kan de
goede man echter ook niet op
weg helpen, maar laatsgenoem-
de neemt afscheid met de mede-
deling dat hij nog even by de ge-
meente zal informeren. „Het is
hier altijd een zoete inval", weet
de koster te melden.
De processie zal rond de klok
van twaalven weer terugkeren
op het Emmaplein. De koster en
wat andere mensen brengen
daarna nog wat fruitmandjes bij
zieke mensen die wel graag zou-
den willen, maar niet kunnen
meelopen.

de deken en ook de koster, noch
de hulpkoster weet waar het ge-
bleven is.

SCHOENSBROEK
'tosleel Hoensbroek. Fotogalerie 68.S rt Van Charles Weber. T/m 28/5,

(I s£»g. 10-12 en 13.30-17 uur. Werk. 'iVJr Jac°bs, Stan Linssen en Jan
Y'lns.- T/m 28/5, dagelijks geopend
jJS 012 en 13.30-17 uur. Werk van Al-Bfl»la dhouders. Gedurende de zo-
/»'%>ai?den- °Pen dag- 10-17 uur- B'-
j ('Ut vek- Pastoor Schleidenstraat.Ns u Cor van Hoof- T/m 14/7>°PenkS kantooruren. ABN. Foto's van*i 9 ?ehipper. T/m 15/7,open werkda-'\_ '6 Uur.

LANDGRAAF - Basisschool 'De
Winkelhof uit Landgraaf-Schaes-
berg houdt op zondag 28 mei een
grootse Luikse markt. Op deze
markt, waar voor jong en oud ver-
tier te vinden is, kan men van 10.00
tot 16.00 uur terecht.

malige uitkering, omdat het inko-
men van Van Zundert de bijstands-
norm ver te boven gaat. Dat kwam
omdat Van Zundert extra bijver-
diend had. Hierdoor zou hij niet in
aanmerking kunnen komen voor
een extra eenmalige uitkering. Van
Zundert bestreed dit. Volgens hem
heeft hij in augustus 1986 maar zes
dagen uitkering gehad. In deze da-
gen verdiende hij ruim 250 gulden.
Samen met de 1200 gulden die hij
die maand als kleine ondernemer
verdiende, zou hij ruim onder de
norm gebleven zijn om voor deeen-
malige uitkering in aanmerking te
komen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Koster Verheugen
van de Heerlense St. Pancratius-
kerk heeft alvast evert 'naar bo-
ven gebeld' om mooi weer te be-
stellen. Mocht zijn wens ingewil-
ligd worden, dan kan zondag
niets meer een zonovergoten hei-
lige mis op het Emmaplein, ge-
volgd door een grootse processie
door de Pancratiusparochie, in
de weg staan.

„De uitvoering van de mis is
eigenlijk bij toeval op het Emma-
plein, achter de kerk, terecht ge-
komen", vertelt de koster. „Om-
dat vorig jaar de kerk gerestau-
reerd werd, konden de honder-
den misgangers niet gehuisvest
worden. We zyn toen maar uitge-
weken naar het plein. Het was
een noodsprong."
Het bleek echter dat de bezoe-
kers erg in hun nopjes waren met
deze actie. Al snel kwamen vra-
gen binnen bij deken Punt, de
koster en hulpkoster Hanssen
om dit jaarweer in de open lucht
de mis op te dragen. Vandaar dat
koster Verheugen snel actie on-
dernam om 500 stoelen te huren.
„Ik schat dat zon 350 mensen de
mis zullen bijwonen, maar voor
de processie verwacht ik zeker
800 wandelaars."
De processie, zo weet ook deken
Punt, staat in een groeiende be-
langstelling. Alhoewel de deken
duidelijk niet van Limburgse
makelij is, spreekt hij wél al van
de 'bronk', onder welke naam de
processie beter bekend is in Lim-
burg.

De ongeveer drie kwartier du-
rende mis begint om 10.00 uur
waarna de stoet naar het Wilhel-
minaplein trekt. Op die plek zal
het pas gerstaureerde 'Wegkruis'
ingezegend worden door de de-
ken. Het kruis is echter wat kaal
omdat het corpus ontbreekt.
„Spoorloos verdwenen", meent

Van onze correspondent
i

DEN HAAG/HEERLEN - Heerle-
naar J.van Zundert heeft geenrecht
op een uitkering volgens de Wet
eenmalige uitkering 1986. Ook de
afdeling rechtspraak van de Raad
van State vindt dat de gemeente
Heerlen de berekening, waardoor
de Heerlenaar zijn eenmalige uitke-
ring zou worden geweigerd, correct
heeft uitgevoerd.

De uitspraak werd gedaan in het ge-
schil tussen ondernemer Van Zun-
dert en de gemeente Heerlen. In de-
cember 1986 verzocht deHeerlenaar
de Gemeentelijke Sociale Dienst
om een uitkering op grond van de
Wet eenmalige uitkering 1986. Door
zijn geringe inkomen meende hij
recht op de eenmalige uitkering tehebben. De gemeente wees dit ver-
zoek af. Daarop stapte Van Zundert
naar de Raad van State om het ge-
meentebestuur op andere gedach-
ten te brengen.

De gemeenteweigerde de extra een-

Ouderenkoor Brunssum 20 jaar jong
'l%s: onze verslaggever
% - Het BrunssumseH ei

n*oor bestaat komende
fSf^e precies twintig jaar. Het
|t' i^a van de feestdagen is als
% u f® mei receptie van 19 tot
%_T ln de Brikke-Oave, 27 mei
%f »i Brikke-Oave vanaf 14

<n 9 mei dankmis vanaf 18 uurN t- Jozefkerk, waarna feest-\in de Kepper. Tijdens de
flen zullen enkele jubileren-n gehuldigd worden.

De gemeente had een andere bere-
kening. Van Zundert zou in augus-
tus ruim 1600 gulden verdient heb-
ben. Op jaarbasis is dat ruim 20.000
gulden. Om voor de eenmalige uit-
kering in aanmerking te komen zou
deHeerlenaar per jaarniet meerdan
18.000 gulden mogen verdienen.
Door de uitspraak van de Raad van
State heeft de gemeente Heerlen
hierin gelijk gekregen.

Terveurdt (2)
De plannen voor een zwemparadys
zijn door een groot deel van de ge-
meenteraad aangenomen, waaron-
der de totale PvdA-fractie. En daar-
in zit ook raadslid Melissen dienota
bene naast het bad Terveurdt
woont. Maar Melissen had m.i. de
moed niet om tegen te stemmen,
bang voor Dorien Tobi, de fractie-
voorzitster. Heerlen wil een stad
van allure zijn. Maar dan bedoelen
ze de binnenstad. De buitenwijken
worden aan hun lot overgelaten;
Hoensbroek is daar een goed voor-
beeld van. Waarom wordt het
zwembad Terveurdt niet gereno-
veerd? De SP is voor openhouden.
Wethouder Zuidgeest had het over
toerisme, maar niet over de inwo-
ners van Hoensbroek die weer ern-
stig worden gedupeerd, vooral de
talrijke minima. Zuidgeest is lang-
zamerhand een plaaggeest aan het
worden voor Hoensbroek en omge-
ving.
HEERLEN BenTarici

Terveurdt
Naar aanleidingvan de sluitingvan
het zwembad Terveurdt in Hoens-
broek wil ik het volgende toevoe-
gen. Vier tot vyfjaren geledenwerd
me verteld dat het EHC-terrein en
zwembad Terveurdt zouden ver-
dwijnen. En potverdorie, het gaat
nog gebeuren ook! En zo kan Stien-
stra tot aan het tankstation Prevo
doorbouwen. Dus wie maakt de
dienst uit? Juist, Stienstra. En de
raadsleden zyn ja-knikkers.
De plannen om actie te voeren zijn
groot. Want het zwemparadijs,
waarvoor bad Terveurdt dicht moet,
is straks alleen voor een kleine
groep. De minstdraagkrachtigen,
die juisthier in Hoensbroek wonen,
hebben weer het toe- en nakijken.
HOENSBROEK JanStruver

'De Winkelhof heeft tal van activi-
teiten op het programma staan. Zo
is er een rommelmarkt, een barbe-
cue, een drankenbuffet en een kof-
fiebar met diverse soorten gebak.
Daarnaast zijn er voor de kinderen
een aantal spel-activiteiten (rad van
avontuur, grabbelton..) en een aan-
tal doe-activiteiten (grimmeren,
bloemen maken..). De opbrengsten
van de markt zijn bestemd voor cul-
turele activiteiten voor de school-
kinderen en voor de verfraaiing van
de speelplaats. De school is te vin-
den op Achter den Winkel 402.

„De communicantjes van dit jaar
lopen ook mee", besluit de kos-
ter. „En o ja, burgemeester en
wethouders natuurlijk." „Als de
burgemeester komt", vult de de-
ken hem aan. Hij had namelijk
gehoord dat de burgemeester
buiten de stad zou zijn. Blijven er
zondag toch zeker nog 799 pro-
cessiegangen over.

Tijdens de processie zullen de
toeschouwers een bonte menge-
lingvan muzieken gebeden kun-
nen horen. Tussen het getrom-
mel van onder andere de stads-
schutterij St. Sebastianus en het
getoeter van fanfare St. Joep,
zullen er rozenkransen gebeden
worden. Het jongerenkoor van
Pancratius, de koninklijke har-
monie Heerlen en het Cecilia-
koor maken het muzikale quin-
tet vol.

Want zoals ook 'werkgelegeh-
heidsminister' Mans van het
Streekgewest erkent, veel hoog-
opgeleide werknemers heeft de
regio bepaald niet. Doet deprofi-
lering van Heerlen als telemati-
castad dan niet wat vreemd aan,
vragen we ons hardop af. Simons
denkt heel even na, kneedt het
antwoord als het ware.

Telematica

Vervolg van pagina 17

door joos philippens

SecrelarisKamer van Koophandel in Heerlen:

Missionarissen in
ondernemingsgeest

en busreizen zijn leuk en helpen
ook tot op zekere hoogte. Maar
om echt iets in het koppie van de
Oostelijk Zuid-Limburger te ver-
anderen, moet er meer aan de
hand zijn. En ook hier heeft Si-
mons het antwoord paraat, dit
keer in de vorm van vijf stimule-
rende factoren.

'missionarissen' de onderne-
mingsgeest er de laatste jaren
langzaam ingepompt. De start
was meer dan moeizaam, de on-
dernemer in de mijnwerker dut-
te nog. „We begonnen begin ja-
ren '80 met voorlichtingsbijeen-
komsten: er zaten meer mensen
achter de groene tafel dan in de
zaal, hoewel de entree gratis was.
Maar we gingen door.En nu heb-
ben we volle zalen, terwijl je 75
gulden betaalt om binnen te ko-
men."

„Het is een extra concentratie-
punt, Heerlen zal andere indu-
strie natuurlijk niets in de weg
leggen. Productiebedrijven heb-
ben immers een bredere basis
van arbeiders dan telematica.
Overigens hebben we hier om te
beginnen geijverd voor nieuw-
bouw van de LDS-MDS, het on-
dernemersonderwijs bij uitstek.
En onderkennen we het belang
van de HTS volledig", vertelt Si-
mons.

Limburgs dagblad

bioscopen

Jexposities



Limburgs Dagblad

TE HUUR
CAFÉ "DE DUIF"
(met woning)
Kerkstraat 3
te PEY-ECHT
Bent u geïnteresseerd in de
overname van dit horecabedrijf,
alwaar diverse verenigingen
lokaal houden en beschikt u
over de vereiste vestigings

~ __„. diploma's alsmede enig kapi-
geiMiMiipt |?kmt IwtoMtni I.1 lddl

*«"*»■„* .ii Schrijf dan naar:

Z-T-T'.-T' Koninklijke Brand
■tiMMit«arMinw Bierbrouwerij b.v.
■umot t a v de heer H GubbelsJ V_ Postbus 1

6320AAWIJLRE
X& K|fl Nadere telefonische

m «i informatie bij de heer
g lm "?fl M| fl \ H Gubbels op werkdagen
I \M +!■ %%%%"%% 1 russen S 30en ;000 uur_ „ I 04759-2446__t ** I E «*" kMMH^i^

van een bepaald merk of in een
bepaalde prijsklasse?

Neem dancontakt op met ELADAB en geef uw wensen
door aan onze elektronische telefoniste. U ontvangt snel
en geheel GRATIS de door u verlangde informatie thuis

in de brievenbus. U bent verzekerd van debeste m
occasions die er op dat moment beschikbaar zijn, want

ELADAB werkt samen met een groot aantal gere-
nommeerde garagebedrijven uit geheel Zuid - Limburg!

Snel. gratis en gemakkelijk.
Het kost u slechts een telefoontje!

Bel: 043-663310

EersteLimburgse AutoDa tabahk
Occasion* met gemak

Aldi is één van de grote supermarktorganisaties in
Nederland en bekend door een geheel eigen vorm

van presentatie en sterk concurrerende prijzen voor
hoogwaardige merken.

Voor KERKRADE/SCHAESBERG/HEERLEN
zoeken wij

VERKOPER
VERKOOPSTER

voor gemiddeld ca. 20 uur per week

die op een prettige en vlotte wijze met onze
klanten kan omgaan. Na een gedegen

inwerkpenode zult u aan de kassa werken,
goederen bijvullen en verschillende andere

taken zelfstandig verzorgen in een team onder
leiding van de filiaalleider.

Wij vragen:
Ervaring in een soortgelijke branche is een pre,

maar niet noodzakelijk, omdat u door een
ervaren kracht planmatig wordt ingewerkt.
Als u werkervaring heeft, stellen wij goede

getuigschriften of referenties op prijs.
Leeftijd vanaf 18 fm 35 jaar.

"ü
Wij bieden:

Een functie met zelfstandige en duidelijke
bevoegdheden. Een vast basissalaris en

daarboven nog een aantrekkelijke
provisieregeling.

Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie met
persoonlijke gegevens aan de heer Lindeman,
Gerard Terborghstraat 6, 6464 BA Kerkrade,

districtsleider van

Aldi Best B.V.
postbus 304, 5680 AH Best

tel. 04998-98885 _y_^

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

mechanisch
monteur
Op zeer kortetermijn zoeken wijvoor
een zuiveringsinstallatie in de regio
een LTS/MTS'er mechanische tech-
niek of wtb. Deze monteur moet na
een korte inwerkperiode zelfstandig
storingen verhelpen en het preven-
tief onderhoud uitvoeren aan het
machinepark. Dit machinepark
bestaat in hoofdzaak uit pompinstal-
laties. Het spreekt vanzelf datwij van
eventuelekandidatenverwachten dat
zij praktisch zijn ingesteld. Bovendien
moet men kunnen werken in een
klein team. De juistekandidaat bie-
den wij een afwisselende baan en
een goede salariëring.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Nino Bellinzis. afd. technisch
personeel, tel. 045-719940. Of
kom langs

——

De Hema geeft jealleruimte
om van de zon te genieten.

zo herkent u aanbiedingen in deHema M Sk V I zo herkent u aanbiedingen in de Hema

■HH&

25 ______] __\W _____{ mm ___m 75
Katoenen kinderpyjama. In diverse ■ Badstof autostoelhoezen. Voor
kleuren en dessins. ______ 2 voorstoelen met hoofdsteun of
Mt 98-116 >*r7S 12.25 Sl%^.; ■ voor achterbank.
Mt 128-176 14.25

■ * o&TsXjlii-,v,/
""m__m tm-—w* m\w .^m m

Jl ’K Voorraadwagentje. In zwart en wit.

JSASmtmTlm*-^ l 1> ËKatoenen damespyjama. In rosé %. 1 ||iiiti)liiiÉ#MSrfg_i'ii i(B"
en navy Mt 38/40-42/44. "\ ■ ■

(OT^VX \ I voordeel
v Unirolgordijnen. In diversekleuren.Xii r7|l 90x190cm -39<33.15

\ / /"'% Il 120x190cm >*9^41.65
\ X-HS »\-»\m- 150x190cm «59^50.15

Strapless beugelbeha. In wit en B I 180x190cm £9^5a65
ivoor. Mt 75-80A, 75-858/Cen E ] ■ 210x190cm J15r*67.15
75-80D. I |.

'H^PP'QRn i^H &r IQ7Ru LflÉl 1 10
Standaard acryl breigaren. 80l è B»'-Ji..mm.JxJB _\\^j__\f^__^^r-mm\ BpÉÉMlfriiii iiwi B Veiligheidsfietsslot. Goedgekeurd
200 gram_ 80l over? Geld terug! m%wl _Tm._~_W m-\\ V JB| door ART>RAI> TBBS en ANWB

Ideaal als je breed- ESSASLü^^JI I uit bruin wilt worden.
Gemaakt van puur katoen, 170 centimeter lang en 90 centimeter
breed. Voor 't strand, dusvan een stevigekwaliteit. In zwart/wit, rood/wit
ofblauw/wit Meteen bredeofsmallestreep.En vergeet jezonnebril niet.

HEMA
I Echt Waar VoorJe Geld Jj
I

E kijkshop
Kijkshop is een als toonzaal ingerichte winkel, waar
deconsument tegen groothandelsprijzen een breed
pakket duurzamegebruiksartikelenkan kopen
Voor onsfiliaal in Heerlen, vragen wij voor directe indienst-
treding een

HJNTERMEDEWERK(ST)ER
voor kassawerkzaamheden.
(4-12 uurper week; leeftijd 18-23 jaar)

Zij diewensen te solliciteren, kunnen zich op donderdag
25 mei as. tussen 10.00en 12.00uur aanmeldenbij de
Kijkshop, filiaalleider:
de heerR. Gralta
Geleenstraat 64
Heerlen.

i

Flink stuk goedkoper.
Jong belegen Goudse f*" ***>. Vloerbroden: wit
kaas. 1 kg. § \ sesam, tarwe sesam-v|oV m \ snijderof volkoren tar-

mwy/i M r \ we met sesam. Gratis
)$R \ gesneden. 2*er2lo

RieslingHochgewachs _fk e \
1987 QbA.EenDuitse, Wfï \ Aardbeienkwarkbava-
fnsse, witte kwaliteits- ViA * \ ro' svlaaio^i2,n7K
wijn 4.95 2VOOr 8.25 ff» € \ 33^5^10.75

Gekookte schouder- IQ r \ Naturel of paprika
ham Vers van 't mes. JVSL —, \ chlPs Zaka 17?9ra7i
150 gram __%T_ 210 ï#~^f
Amandelkoeken. Be- f^lt^S~\^_?-\ M_ \______\) KOOPJE
reid met echte boter "--.. *u u^i] m._W\ _________
Doos è 200 gram pr"W—,--—JL mf zor^_nu_r___^en^a_»er_

HEMA
Aanbiedingen geldig t/m 27 mei 1989 89129-23/5 Echt Waar VOOr Je Geld

LEES]
Lees het boekje dat het

Koningin Wilhelmina Fonds
deze week in heel Nederland
verspreidt

't Is nuttig, 't Is nodig

GEEF
Uw gift is nodigom de

taaie strijdtegen kanker voort
te zetten. Veel isbereikt Maar
de weg is nog lang. Daarom
doenwij een beroep op u.

Koningin WilhelminaFonds
voor deKankerbestrijding

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon: 640991.
Postgiro: 26000.

Bankrekening 70.70.70.007.

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
District Maastricht
By de afdeling comptabiliteit is by de sectie boekhouding de functie vacant van:

MEDEWERKER PERSONEELS- EN
BUITENDIENSTADMINISTRATIE {M/V)
De functionaris zal onder meer worden Aan de sollicitant(e) stellen wy de
belast met de volgende taken: volgende eisen:
- de buitendienstadministratie; - opleiding op middelbaar niveau
- onderdelen van de (Havo-MEAO);

personeelsadministratie; - accuratesse;
- assisteren by diverse werkzaamheden - zelfstandigheid;

betreffende de financiële - gevoel voor teamwork;
administratie, budgettering, etc. - enige ervaring met bediening van

micro-computer.
De salariëring is in overeenstemming met de functie en bedraagt maximaal ’ 2.755,-
-per maand met mogelyk uitloop tot’ 2.993,-.
De overige arbeidsvoorwaarden zyn nagenoeg gely'k aan die van de overheid.
Kandidaten worden uitgenodigd om hun sollicitatiebrief voor 7 juni as. te richten aan
de heer J. Baggen, Sociale Verzekeringsbank, district Maastricht, postbus 1917, 6201 BK
Maastricht. j£y

I Tuinbeits met 2 jaar garantie! _-_ CetabeverVerfbijts Super #%#»ne Cetabever Transparant UV Glans g_o\Qn
Vriendelijk voor plant en struik Club Veel keus in kleur yVjQ en Zijdeglans. In vele kleuren. _f «3"
2,5 liter emmer. Normaal 14.50 Nu O. 0.75 literbus Normaal 25.95 Nu m_.%Jm 0,75 literbus Normaal 25.95 Nu fc»W» J

Aanbiedingen geldig t/m 10 juni of zolang de voorraad
"f f I Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581

/""fAAAWM '1 ' l_S Brunssum, W.C. de Parel, 17, tel. 045-273266.
viUwv/X W\JVV Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61, tel. 045-212838.
PEFPT KLEUfi AAM IF HUIS Sittard, Limbrichterstraat4, tel. 04490-15080
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Ruud Krol,
Mister X bij Mechelen

van hem had vervaardigd, sollici-
teerde hij vorige week woensdag
opnieuw naar een baan in het be-
taalde voetbal. Mogelijk heeft John
Cordier of een van diens medewer-
kers die uitzending eveneens ge-
zien, want twee dagen later nam
Paul Courant, de manager van de
Belgische landskampioen, al con-
tact met hem op. Zondagmiddag
zette devroegere verdediger van het
grote Ajax zijn handtekening onder
een overeenkomst voor twee seizoe-
nen met een optie voor nog eenjaar.

Zijn aanstelling bij KV Mechelen is
alom met grote scepsis ontvangen.
Krol heeft geen ervaring als trainer,
hij mist de gave van het woord, hij
kent het Belgische voetbal niet en is
ook nauwelijks op de hoogte van de
ontwikkelingen van het moderne
hedendaagse voetbal, luiden de
voornaamste kanttekeningen. Drie
Europacupzeges. twee WK-finales
en 83» interlands vormen tenslotte
geen enkele garantie voor een suc-
cesvol vervolg als trainer.

Verwijten

Krol pareert de verwijten met een
diepe zucht en trekt daarna de ver-
gelijking met Johan Cruijff en Arie
Haan. „Hetzelfde wat er nu over mij
gezegd wordt, zeiden ze ook over
Haan en Johan. De kritiek die er op
mijn benoeming is doet me daarom
niks. Ik zal in het begin heus wel
wat schoonheidsfoutjes maken,
maar ik heb alle vertrouwen in me-
zelf. Het zit allemaal wel in het
hoofdie..."

Van onze sportredactie

MECHELEN - Met behulp van de
videorecorder wil Ruud Krol, de
kersverse trainer van KV Mechelen,
zijn 'oppervlakkige kennis' van het
Belgische voetbal bijspijkeren. „Ik
heb een doos vol cassettes van de
club meegekregen. Ideaal is het
niet, maar het moet voldoende zijn.
Wat ze bij Mechelen van mij ver-
wachten? Continuering van de suc-
cessen. Natuurlijk zal de druk groot
zijn, maar onder hoogspanning
werk ik het best." Intussen vraagt
iedereen zich af, wat een club als
KV Mechelen aan moet met een
trainer, die nog nooit een club heeft
getraind en die niet eens een diplo-
ma heeft. Het lijkt een Belgenmop.
Ruud Krol (40) bezocht de laatste ja-
ren meer kunstgalerijen dan voet-
balwedstrijden. Voor KV Mechelen-
voorzitter John Cordier, die bliik-

baar welvan een gokje houdt, vorm-
de dat geen beletsel de Nederlandse
record-international (83 interlands)
als opvolger van Aad de Mos aan te
stellen. De Amsterdammer maakt
volgend seizoen zijn debuut als trai-
ner. Bij de Franse tweede divisie-
club Cannes zette Krol drie jaar ge-
leden een punt achter zijn glanzen-
de carrière. Hij woonde daarna af-
wisselend in Parijs en Londen, waar
hij een graag geziene gast was in de
diverse jet-sets.

Neo-realistisch
Genietend van de mondaine ge-
neugten des levens temidden van
de 'rijken der aarde', kwam zijn be-
langstelling voor de hedendaagse
kunst tot volle wasdom. Neo-realis-
tische schilderijen hebben zijn
grootste interesse, al' kunnen. ook
oude meesters en surrealistische

Handbalverbond lanceert ambitieus plan

Met Cantelberg in drie
jaar naar wereldtop
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door ivo op den camp

Hans Kraay en
Hob Jacobs

doemen elkaar
leugenaar

K? aTTERDAM - Volgens Hans
f ~ay, algemeen directeur van
«ob noord- heeft trainer Rob Ja-
t(>en u?? gin deze week gelogen
<Je r zi Jn ontslag indiende bij
Ui p°tterdamse club. „Jacobs is
(jfj omdat hij zich be-

v°elt door een eventuele
hii, van Michels, maar omdat
dP Xerêaande contacten heeft met
?eet vekse club PAOK Saloniki,"

aay> die zel^s weet te mcl"
ov ' dat 'Jacobs vorige week al

heeft bereikt
eont PAOK over een tweejarig
gen ract'. Rob Jacobs weet ner-
leh Van en beweert dat Kraay

u§ens verkoopt.

Van onze medewerkers

Van onze sportredactie

" Guus Cantelberg, de nieuwe
sterke man van het nationale
herenteam.

BUNNIK - Het Nederlands Handbal Verbond heeft gisteren
ambitieuze plannen ontvouwd om bij de heren binnen driejaar
de status van C-land, de laagste klassering in het internationale
handbal, ruimschoots te ontstijgen. In 1992 moet het Oranje-
team aansluiting hebben verkregen met de wereldtop om in
1993 voor het eerst in de geschiedenis te kunnen deelnemen
aan het echte A-wereldkampioenschap. Lukt de eerste stap,
dan zal ook voor de damesploeg een dergelijk plan worden op-
gesteld.

Blauw Wit trekt
damesteam terug
BEEK - Het bestuur van de
handbalvereniging Kwantum
Blauw Wit heeft besloten het da-
mesteam, dat uitkomt in de der-
de zaalhandbaldivisie, terug te
trekken voor de komende com-
petitie. De basis is te smal. Veel
speelsters zijn gestopt of naar el-
ders vertrokken. Omdat Blauw
Wit geen tweede damesteam
heeft, is aanvulling niet mogelijk
en de speelsters van het junio-
renteam zijn nog te jong. Ook het
feit dat drie ploegen van Blauw
Wit op divisieniveau spelen heeft
bij het besluit meegespeeld. De
kostenfactor werd te hoog.

Om bovenstaand doel te realiseren
is een nieuw topsportbeleid door
het NHV ontwikkeld. Voor de tech-
nische realisatie ervan is, zoals het
LD vorige week al meldde, Guus
Cantelberg op full-time basis voor
drie jaar aangesteld als bondscoach
van het nationale herenteam. De
Gelener blijft ook in functie als
clubtrainer van Blauw Wit (kritiek
op zijn dubbelfunctie verwees Can-
telberg naar hetrijk derfabelen: 'Al-
le sterke handbalnaties hebben
bondscoaches met een dubbelfunc-
tie'). E en O-trainer Harrie Weerman
wordt op part-time basis met de be-
geleiding van Jong Oranje belast,
terwijl Ton van Linder in zijn huidi-
ge functie van technisch coördina-
tor blijft werken.

Met Guus Cantelberg heeft het
NHV een prestatietrainer pur-sang
aangetrokken. „Alleen de plaats aan
de finish telt", is de fylosofie van
Cantelberg. „Je kunt nog zon
mooie pedaaltred hebben; aan het
einde van de rit telt alleen de eerste
stek. En lukt dat niet, dan is een ze-
vende plaats voor mij nog altijd veel
belangrijker dan een achtste. De
eerste finish ligt in Finland. Daar
moeten we kwalificatie voor het
WK-kwalificatietoernooi afdwin-
gen", aldus de bondscoach, dieover
drie weken tijdens een sterk bezet
zeslandentoernooi in Polen (naast
het gastland zijn ook de Sovjet-Unie
en de DDR van de partij) voor het
eerst de scepter zal zwaaien.

ik ook mezelf in staat om wed-
den voor het team te winen. Ik steek
mijn hoofd graag in 'n strop. Dat
heb ik tien jaar geleden al eens ge-
daan en het heeft eigenlijk te lang
geduurd voor ik dat weer kan
doen", verwees Cantelberg naar de
periode dat hij als verbondstrainer
er in slaagde een zevende plaats te
veroveren bij het B-WK in Spanje.'Rood' voor Frans Körver

- Bondscoach Thijs
gts van het Nederlands elftal

Den v*er 'nieuwe' spelers opgeroe-

''add V°or interland tegen Fin-
iv0?; die volgende week woensdag
t^e **■_ gespeeld in Helsinki. Daar-
e^? is zijn selectie weer compleet
ftru ■ ft hij devolledige keus. Meest
v*n'IRnente1R nente terugkeerling is Hans
W,~reukelen. Niemand had ver-
*ijn da^ hij zó snel hersteld zou
Van an zijn knieblessure. Naast
&erv u reukelen doet Libregts weerler ' beroep op Wim Kieft, Juul El-man en Ruud Gullit.

Ki e^J*;selectie: Van Breukelen, Van Aerle.
r
, man' Vanenburg enRonald Koe-

Kop 'a"en PSV), Hofkens, Rutjes en Erwink j?Vjn (KV Mechelen), Van Basten, Gul-
"t'C iJkaard (AC Milan), Rutten en Huistra
'4 nd ,ente). Winter (Ajax), Van Tiggelen
ka^^cht), Van Loen (Roda JC), Eijkel-

'fC Groningen) en Hiele(Feyenoord).

Libregts
heeft

de keus

Voor de realisering van de plannen,
zal Cantelberg veelvuldig een b<_>
roep doen op de medewerking van
de eredivisie-clubs. „Als het vlagge-
schip aansprekende resultaten
boekt, profiteren de clubs ook",
vindt NHV-voorzitter Luub Haf-
kamp. Dat de clubs de noodzaak
daarvan inzien, blijkt uit de oprich-
ting van een belangenvereniging
voor eredivisie-clubs.

Guus Cantelberg (49), die zijn baan
als gymnastiekleraar in Geleen
heeft opgezegd met die restrictie
dat hij over drie jaar weer normaal
kan terugkeren op zijn oude post,
wordt naar eigen zeggen met een
enorme berg werk opgezadeld. „Ik
was al langere tijd van mening dat
het Nederlands handbal alleen te
redden is als de zaak helemaal
wordt omgegooid. Nu ik hét voor
het vertellen heb kan en zal dat ook
gebeuren". Dat Cantelberg niet in
het bezit is van de vereiste trainers-
licenties, is voor het NHV geen be-
letsel. „Kwaliteit gaat boven diplo-
ma's", aldus NHV-praeses Haf-
kamp.

Het ambitieuze plan dient in drie
etappes gerealiseerd te worden.
Eerste horde op weg naar 'Olym-
pisch niveau' (zoals NHV-voorzitter
Luub Hafkamp het noemt) is het
Europees kwalificatietoernooi, het
voormalige C-WK, dat over ruim ne-
gen maanden in Finland wordt ge-
houden. Vervolgens dient in 1992 in
Oostenrijk tijdens het WK-kwalifi-
catietoernooi (vroeger B-WK) de de-
finitieve sprong naar de wereldtop,
die elkaar in 1993 in Zweden ont-
moet, gemaakt te worden.

Ondersteuning
Cantelberg wordt in zijn plannen
ondersteund door de bond en geld-
schieter Kwantum. „Omdat het
NHV enKwantum op een lijn zitten,
was het voor mij niet moeilijk om
mijn ja-woord te geven. Bovendien
ben ik van mening dat we in Neder-
land het spelerspotentieel hebben
om de plannen te realiseren en achtBarcelona

gewapend
voor finale

" Het laatste competitieduel tussen
dereserves van Fortuna en Roda JC
leverde een gelijkspel op: 0-0.

Kwart miljoen
Om het plan daadwerkelijk te reali-
seren denkt het NHV een kwart mil-
joen gulden per jaar extra nodig te
hebben (het totale budget voor alle
nationale selecties komt daarmee
op een miljoen gulden per jaar).
Waar het geld, dat voor een deel in
de beurzen van de spelers zal
vloeien, exact vandaan moet komen
is nog niet duidelijk. In eerste in-
stantie zal worden aangeklopt bij de
huidige hoofdsponsorKwantum.

Guus Cantelberg: „We moeten om
te beginnen naar een verdubbeling
van het aantal trainingsuren. Uitein-
delijk streefik zelfs naareen situatie
waarbij de spelers onttrokken wor-
den aan de clubs en alleen voor het
nationale team actiefzijn". Als voor-
beeld geldt Frankrijk, dat op die
wijze binnen drie jaar. dezelfde
tijdsspanne als het NHV voor ogen
heeft, de wereldtop bereikte.

schop) 1-2; 58. Broeders 1-3; 59. Gruisen
2-3; 70. Broeders 2^J; 82. H. Smeets 2-5.

Schol bij Fortuna
lan Porteous zal na de wedstrijd
Haslou-Fortuna Sittard (1-8) niet in
hoerastemming van het veld zijn ge-
stapt. Na de pauze werd hij vrijwel
niet meer in het spel betrokken, zo-
dat de technische staf van de Sit-
tardse eredivisieclub zich voor een
voorlopig oordeel over zijn capaci-
teiten moest baseren op zijn ver-
richtingen in de eerste helft. In die

periode werkte de 24-jarige, van
Aberdeen afkomstige Schot zeer
hard. Hij scoorde bovendien een-
maal. Naast hem in de spits speelde
ook Rob Dörenberg (19) afkomstig
van vierdeklasser Sportclub Leeu-
wen uit Roermond, die al twee
maanden bij Fortuna in training is.

Haslou-Fortuna Sittard 1-8 - 5. Lens 0-1;
23. Porteous 0-2; 31. Eleveld 0-3; 43. Boes-
sen 0-4; 47. Boessen 0-5; 58. Jalink (straf-
schop) 0-6; 69 Duut 0-7; 80. Ummels 1-7; 88.
Eleveld 1-8.

MAASTRICHT - Voorzien van een
symbolischerode kaart, een minuut
voor het einde getrokken door
scheidsrechter Frans Houben, werd
Frans Körver uitgezwaaid als trai-
ner van MVV. Tevoren had MVV,op
het terrein van Heer, met 7-2 gewon-
nen van een Maastrichtse selectie,
bestaande uit ex-MVV'ers en Maas-
trichtenaren die elders betaaldvoet-
bal spelen. Behalve de 'rode kaart'
waren er bloemen en presentjes
voor de scheidende MVV-trainer.

MVV-Maastrichtse selectie 7-2 - 10. 1-0
Verbeek; 27. 2-0 Uitman; 55. 3-0 Kicken
(eigen doel); 63. 3-1 Schoens; 64. 3-2
Schoens; 66. Vandebroeck; 73. 5-2 Uitman--80. 6-2 Vandebroeck; 83. 7-2 Vincent.

Roda futloos
Roda JC had er in het oefenduel te-
gen Heerlen duidelijk geen zin in.
„Ik hecht hier dan ook geen waarde
aan," zei Jan Reker na afloop. Hij
was helemaal niet tevreden over de
omstandigheden (de lijnen waren
bijvoorbeeld niet eens te zien). „Ik
proefde al tijdens de eerste minuten
wat irritatie bij de tegenstander. Ik
had het idee, dat we niet welkom
waren en zo hebben we dan ook ge-
speeld," aldus Reker. Desondanks
toch winst voor Roda JC: 2-5.

Heerlen -Roda JC 3-5-21. H. Smeets 0-1;
25. Van Hoof 1-1; 27. Boerebach (straf-

Er wordt een voetgangerszone rond
het stadion ingesteld. Alleen hou-
ders van een kaartje mogen dat ge-
bied betreden. Helicopters, bereden
politie en honden worden gebruikt
om de massa te controleren. Sta-
dion Nou Camp heeft een capaciteit
van 120.000, waarvan 85.000 zitplaat-
sen. Slechts 97.000 kaarten zijn ver-
kocht. Staanplaatsen achter beide
doelen zijn niet aan de man ge-
bracht.

BARCELONA - Helicopters, paar-
den en 2.000 politie-agenten worden
vandaag in Barcelona ingezet om de
supporters bij de Europacup I-fina-
le AC Milan-Steaua Boekarest in
goede banen naar en van stadion
Nou Camp te leiden. Bovendien
wordt een speciale brigade achter
de hand gehouden.

Pascal Thewissen
naar Sittard

Volgens het gemeentebestuur zijn
de veiligheidsmaatregelen in Barce-
lona - gezien in het licht van de
ramp in het Hillsborough-stadion -
veel beter dan in Sheffield, hoewel
hekken om het veld staan. Er zijn in
Nou Camp genoeg mogelijkheden
het stadion uit te komen.

„Met de aanbieding, die ik van
Fortuna heb gekregen, ga ik ze-
ker niet akkoord", zei de cen-
trumspits gisteravond na het

beld, terwijl ikDyon twee weken
geleden een videoband heb op-
gestuurd. De reacties daarop wa-
ren positief en komend weekein-
de zou een derde gesprek vol-
gen". De interesse van Feyen-
oord, waarvan enkele maande»
geleden nog sprake was lijkt ge-
luwd. Ook SVV, dat aanvanke-
lijk voor Jalink in de markt was,
heeft nadien niets meer van zich
laten horen.

Fortuna evenwel gaat er vanuit
dat de middenvelder volgend
seizoen niet meer in De Baandert
actief zal zijn. Ook Arnold Grif-
fith wordt niet meer terugver-
wacht. De aanvaller, die in Sit-
tard de in hem gestelde verwach-
tingen niet kon waarmaken,
heeft een dermate laag aanbod
gekregen, dat verwacht wordt
dat ook hij overschrijving naar
een amateurclub zal aanvragen.
Vermoedelijk zal bij de vertrek-
kers ook Jos Mordang behoren,
hoewelv daarover gisteren nog
geen duidelijkheid bestond.

ELSLOO - Het ziet er naar uit
dat Fortuna Sittard een lange
hete transferzomer tegemoet
gaat. Na het binnenhalen van Ri-
chard Sneekes en Marcel van
Helmond, lijken de onderhande-
lingen met spelers die reeds in
Fortuna-dienst zijn, allerminst
vlot te verlopen. Eric Meijer, af-
gelopen seizoen regelmatig spe-
lend in de hoofdmacht, over-
weegt momenteel zelfs over-
schrijving naar amateurclub SV
Meerssen.

Praten doet middenvelder Nico
Jalink inmiddels volop. Met
Dyon. „Vanmiddag heb ik nog
met de voorzitter van de club ge-

oefenduel tegen Haslou. „Als ik
thuis bij mijn vader in de slagerij
ga werken, verdien ik drie keer
zoveel". Aan Eric Meijer kleeft
een prijskaartje van ongeveer
twee ton. Aanmerkelijk meer
moet Henk Duut kosten. „Ruim
een half miljoen", becijfert Duut.
„Er heeft zich inmiddelseen club
bij mij gemeld die bereid is dat
bedrag neer te tellen. Met het
contract dat Fortuna mij heeft
voorgelegd, ga ik niet akkoord.
Ik hoef echter niet zonodig weg.
Ik vermoed dat de komende we-
ken nog gepraat zal moeten wor-
den. Ik wacht wel af.

'Invaders slagerij verdien ik drie keer zoveel'

Fortunees Meijer wil
terug naar Meerssen

Anderlecht
fortuinlijk

Mechelen
langs Mechelen

cI^HELEN - Anderlecht en Stan-
v 0 Luik hebben zich geplaatst
t}ei de finale van de strijd om de
be j^'Sche beker. De vele emoties en
sfep^ en zorgden voor een geladen
Meok '"■ het halve finale-duel KVWe^el.en-Anderlecht. De eerste
v0| trijd was door de gasten, die
doo e^ seizoen getraind worden
Kv »»*e huidige oefenmeester van
&wl chelen, Aad de Mos' met 2"°

Scheidsrechter Van den
'ijlte gaarden had de grootste moge-
hou .'Tloeite het duel in de hand teer> en diende zeven gele (onderre Den Boer en Kooiman) entW°de kaart (Kehsi) uit.
Va1 Hltiek van De Mos op het fluiten
8aard arbiter werd Van den Wijn-
Hij en in de 61e minuut te gortig.
Kv jv»Uurde de oefenmeester vanM^i^echelen naar de tribune. KV
1a t"elen leek op fluweel te zitten
en beffers van Den Boer, Wilmots
W?°sman. Dat het toch nog 3-1
$lijjtj dankte Anderlecht aan kort-
Vetd 'n de communicatie tussen
f're^.d'ger Emmers en doelman
beia ~homme. De terugspeelbal
1iet dde daardoor in het net, en
slUit' n de handen in de Mechelse

Ben f
ard won het tweede duel te-pdëenoot FC met 2-1 en dat

e'Ben u noeë om de nederlaag inahuls (0-1) goed temaken.

MAASTRICHT - De reservekeeper
van MVV, Pascal Thewissen, zal ko-
mend seizoen het doel van de
hoofdklassser Sittard verdedigen.
Thewissen kon in de toekomst niet
meer aan zijn verplichten ten op-
zichte van MVV voldoen en heeft
daarom weer voor een amateursta-
tus gekozen.

Limburgs Dagbladsport
werken hem warm doen lopen. Een
kunstkenner, vertelt Krol, is hij
niet. „Ik ben meer een liefhebber. Ik
bezoek veel kunstgalerijen, ik be-
schouw dat als ontspanning. Zie ik
iets dat ik mooivind en niet te duur
is, dan koop ik het."

Als een van de weinige 'jongens van
'74' wilde Krol aanvankelijk niets
meer met het wel en wee van het in-
ternationale profvoetbal van doen
hebben. Hij laat weten bewust drie
jaar 'aan de zijlijn' te hebben ge-
staan na twintig jaar topvoetbal bij
Ajax, Vancouver Whitecaps, Napoli
en AS Cannes. „Ik wilde eerst een
tijdje afstand nemen, om dan in de
voetballerij terug te keren. Dat is al-
tijd mijn bedoeling geweest."

Vorig seizoen, zegt Krol, was hij bij-
na in dienst getreden bij Racing
Strasbourg. „Ik had vergaande con-

" Ruud Krol: dekritiek op zijn
benoeming doet hem niets.

tacten, maar het liep stuk omdat ik
dat papiertje (trainersdiploma) niet
had. In België maakt men daar ge-
lukkig geen punt van." Dit jaar
lonkteKrol bij Ajax naar de functie
van commercieel directeur. En hij
was ook even in beeld bij het Waal-
wijkse RKC.

Sollicitatie
Bij Carl Huybrechts, in het televi-
sieprogramma TV 3, dat een portret

" Eric Meijer: prijskaartje
van twee ton.

'Wat Cruijff en Haan kunnen, kan ik ook'

" lan Porteous (links) in ac-
tie voor Fortuna Sittard. De
Schot werkte hard in de eer-
ste helft. Na derust werd hij
nauwelijks in het spel be-
trokken.

Foto: PETER ROOZEN
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Gratis u kunt kiezen uit de smaken naturei, ham of watnoot onze Linera produkten tot en met 10 juni a.s. nofi eens extra afgeprijsd. !WMjfffc# '*^I 's Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten.
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MESSINA - Winnen bij een ne-
derlaag. In de ploegentijdrit
van de Ronde van Italië wer-
den de Panasonics met Erik
Breukink 'slechts' derde. Bij
de twee snellere Italiaanse for-
maties huisde echter geen klas-
sementsrijder. Ook Silvano
Contini, de nieuwe roze trui-
drager, is dat niet (meer). De
Nederlandse kanshebber stel-
de derhalve tevreden vast, dat
hij op zijn concurrenten voor
de eindzege winst boekte. Niet
zo zuinig ook. De lichte flauwte
op de Monte Etna van maan-
dag was op slag vergeten.

De opgebloeide Contini gaat met
Saronni en Piasecki als promi-
nente helpers de komende week
de koers controleren. Breukink
kan in die situatie naar de top-
vorm toewerken en zijn helpers
kunnen eveneens wat reserves
voor de finale overhouden. ~We
hadden de ploegentijdrit graag
gewonnen", vond assistent-
ploegleider Walter Planckaert,
„maar als ik deze afloop zie, mo-
gen we niet klagen."

Forse winst in Ronde Italië

Breukink lapt
concurrentie
aan zijn laars

0.47, Ivanov 0.54, Herrera 1.08,
Lejarreta 1.17, Hampsten 2.00.
In het algemeen klassement
schoot hij ze allemaal voorbij.
De vierde positie is ideaal voorde aanloop naar de Dolomie-
ten.

Voordeel
In Messina stonden na 32,5 ki-
lometer deze getallen in de
boekhouding van Breukink:
Zimmermann op 0.25, Ander-
son 0.39, Fignon 0.41, Roche

KERKRADE - De Brabantse BC
Schijndel was het succesvolst tijl
dens het badmintontoernooi van
het Kerkraadse BC'67. In de
A-klasse won Harrie van de Heu-
vel het herenenkelspel van de En-
gelsman Mare Topping. Het d__
mesenkelspel was een Schijndels,
onderonsje: Marie-José van de
Berg versloeg Lisette van Doorn1-
Roger Renneberg en Jos Pistera
van BC Carvin uit Geleen werden
verrassend winnaars van de heren-
dubbelfinale. De jeugdige Chantal
Scipio eiste samen met Lisette van
Doorn de zege in het damesdub-
belspel op, terwijl de plaatselijke
favoriete Yvonne Systermans, sa-
men met Frank Verkoeyen van BC
Schijndel, het gemengddubelspel
won.

Groot voordeel voor Breukink is
ook dat Contini in deroze trui is
gekomen. Kansloos voor het
eindklassement zal deze Italiaan
met zijn sterke ploeg de leidende
positie zo lang mogelijk verdedi-
gen. In 1982 hield hij dat tegen

Ariostea met de Deen Sörensen
en Malvor met Contini, Saronni
en Piasecki gingen Panasonic
met respectievelijk 24 en 8 se-
conden vooraf. TVM eindigde
verdienstelijk als zesde. ~Het
was de eerste keer dat we een
echte ploegentijdrit reden", wist
ploegleider Cees Priem.

Jeanette Haazen
favoriet bij jury

Rademakers en Jansen gokken op Olympia 's etappes in Limburg

Vlammen in waaier
" Na een lange vlucht in de
vierde etappe van Olym-
pia's Ronde van Nederland
lierhaalde Robert van de
Vin (rechts) zijn dagsucces
van zondag. Polvorosa en
zeventien medekoplopers
hadden in Hoorn het nakij-
ken.

agenda

Dressuur beginners ring I: 1. Marie José
Mannens met San Carlo; 2. Yvonne Jennin-
ga met Diko; klasse licht-I ring II: 1. Gerard
Habets met Cubana; 2. Antoinet Nelissen
met Cartier; klasse lichl-ll ring III: 1. Do-
rien Höppener met Capri; 2. Manuela de
Jong met Zariban; klasse midden-II ring
IV: 1. Hans Jacobs met Tavares; 2. Sandra
Eussen met Bardo; klasse zwaar-I ring V: 1.
Claudia Peters met Zani Coeur; 2. Sandra
Huynen met Torbi; klasse zwaar-H ring V:
1. Jeanette Haazen met Bannzayir; 2. Ghis-
lain Fouarge met Boudewijn; beginners-H
ring I-A: 1. Kerensa Muller met Darwin; 2.
Anja Derksen met Wilko; beginners ring II-
A: 1. Roger Hambuckers met Celine; 2. Pc-

De beide juryleden, die de punten
toekenden, waren het duidelijk niet
met elkaar eens en dat resulteerde
in een overwinning voor Jeanette
Haazen. Jammer voor de beoefena-
ren van de dressuursport op hoog
niveau om op een dergelijke wijze
beoordeeld te worden. Het hippisch
stuntje was een van de vele, overi-
gens merendeels positief in het oog
springende verrichtingen tijdens
het jaarlijks concours van 'Kerkra-
de Voorop.

MORGEN
Voetbal: OW-toernooi Brussum. terrein
De Leeuw. 18.45 uur. Leeuw Limburgia en
Treebeek-Schuttersveld; 19.30: Egge-Lan-
geberg; 20.30: Schuttersveld-Leeuw.
Limburgia-Treebeek.
Voetbal: Herkenbosch. 19.00 uur huld?-
gingswedstrijd SVH'39-Kortuna Sittard
Damesvoetbal: Stamproy terrein Breven-
dia, 18.30 uur, bekerfinale Leveroy-
RKHVC.
VRIJDAG
Voetbal: OW-toernooi Brunssum. terrSK
De Leeuw. 18.45: Langeberg-HKBSV;
19.45: Leeuw-Treebeek en Limburgia-
Schutterveld; 20.30: KKBSV-Egge
Voetbal: Nieuwstadt. sportpark Krekel-
rank, 20.00-21.00 uur. receptie kampioen FC
Ria, eerste klasse onderafdeling.

LANDGRAAF - Jeanette Haazen
kon haar oren niet geloven, toen ze
hoorde dat ze de zwaar-II dressuur-
proef in Terwinselen had gewon-
nen, want zelf was ze helemaal niet
tevreden over haar prestatie. Ook de
meerderheid van het kennerspu-
bliek zag niet Jeanette, maar Ghis-
lain Fouarge op de eerste plaats
staan.

tra Odekerken met Zambo; klasse licht-I
ring 111-A: 1 Hub Houben met Devil; 2. Set'
Merx met Sun Lady; klasse midden-1 ring
IV-A: 1. Leon Eussen met Polientje; 2 Hfer
ry Nelissen met Ewing; springen klasse be-
ginners: 1. Hub Dijkstra met Piontie; 2 Be-ne Jeurissen met Windsor. klasse li4pL
groep I: 1. Helga Schoonwater met Chartlfc
Brown; 2. Hub Houben met Belmiro; klassß
licht groep II: 1. Patnck Kleuters met Asß
wintha; 2. José Ligtvoet met Pair Chancfcjf
progressief: 1 Patrick Kleuters met Asws»tha; 2. Marie José Mannens met San CarTo,
springen klasse midden: 1 Armelies Erens
met Orchidee; 2. Hub Bemelmans met Vi-
contin; klasse zwaar-I: 1 Wiljan Laarak-
kers niet King Kelly; 2. Toon Holtus metSaga Tiger; springen klasse zwaar-H: 1. Pe-
ter Gradussen met Zamno. 2. Saskia Moes-
kops met Vorenz, speel uw spel: 1. Toon
Holtus met Saga Tigei; 2 Elbert Vlaar met
Bloeper Wabro.

de v^133! tevreden was Robert van
I Sehr'-De renner Ult Budel-Schoot

66' de rit A1Phen aan de R 'Jn"
de 'n °P zijn naam. Hij toonde zich
die neste van negentien vluchters

na een monsterontsnapping
Va n8ft(;ld zesentwintig seconden
spr blJna zeven (!) minuten voor-
öiu ng overhielden. De Oostduitser
dj, e^ blijft oranjetruidrager. Over
vaa trekt Olympia's kara-
dain i^burg binnen. Reuver (vrij-
koriri e,een (zaterdag) en Beek
j^ a<*g) fungeren als etappefinish.
Sen jl^ Rademakers en Gino Jan-
"Wl twee Limburgers in het hon-
Ve j?v'Jftig man sterke deelnemers-
-1,3 stellen zich van dat lange

veel voor. „Het gaat mij

in het waaierrijden op de vaak smal-
le Hollandse wegen niet slecht af",
aldus eerstgenoemde, „maar ik mis
toch nog net een tikkeltje durfen er-
varing. Wat dat betreft is het evene-
ment een goeie leerschool."
„Na Olympia's Ronde zet ik alles op
de Ronde van Limburg. Daarna vor-
men het NK en de Ronde van Oost-
Zwitserland de pieken waarnaar ik
streef."
In tegenstelling tot Rademakers
('van Koga Miyata behoorden Ak-
kermans, Duin en Zuiderwijk tot de
kopgroep van negentien') had Gino
Jansen geen teamgenoot in de lange
vlucht. Hijzelf had evenmin kunnen
aanpikken toen reeds in de straten
van startplaats Alphen aan de Rijn
gedemarreerd werd.
„Het is ongelofelijk hoe hard iedere
dag vanafhet begin gereden wordt",
zei de renner uit de ploeg Tijs/Im-
pac. „Ze beginnen al te duwen en
shirts te trekken als het startschot
nog moet klinken. Als je niet voor-
aan staat moet je letterlijk alles uit
de kast rijden om althans in de
tweede ofderde waaier een plaats te
kunnen behouden. Bovendien ver-
eisen het duw- en trekwerk, alsook
de vluchtheuvels en andere weg-
versmallingen, doorlopend opper-
ste concentratie."
Jansen heeft zijn achterstand op de
oranjetruidrager vooralsnog kun-
nen beperken tot een minuut of
vier. Hierdoor is hij tevens eerste
man van de ploeg. „Met mijn vorm
waarin ik drie wedstrijden won
voordat ik ziek uit de Luxemburgse
Pijl van het Zuiden naar huis kwam,
wil ik me opnieuw doen gelden."

voetbal besteed. lets meer dan 60
procent. De week ervoor tegen
Torino ontbraken er zelfs drie se-
conden om aan dat percentage te
komen: 53.57 minuut duurde die
wedstrijd 'in het echt. In de eer-
ste 45 minuten was er 27.36 mi-
nuut sprake van een echte wed-
strijdt helft), terwijl de tweede
drie kwartier 26.31 minuut aan
reële speeltijd opleverde, aldus
Berlusconi.

wielerbulletin
ter..?}. E 'TALIE Derde etappe, ploe-
Ma|!" JÜ,lt: 1. Ariostea, 32,5 km in 37.00; 2.
go v,o.'. 37-lti; 3. Panasonic 37.24; 4 Del Ten
Systr« ' 5 Carrera 37.49; (i. TVM 38.03, 7.Wij , U Mm' 8 Atala 'Mnl' 9 Gewiss
""«M i ' 38.11 Algemeen klasse-
3. Nl"nl" ' Contini 6.53.33; 2 Du Silva op 0.14;
VsM^"ni " 15; 4- Breukink 0.23; 5. Fon-
"■49"« . '?: ö- Zimmermann 0.48; 7. Fignon
0.58: *■ Roche 0.55; 9. Elli 0.57; 10. Rominger
Eu„' ' Oegrocmov 1.02; 12. Ivanov zt; 13.
21 Wor" 105; '4 Henera zt; 15. Lelli 1.06;
Aert ,nnt'» 131; 25. Atlderson 1 40; 40. Van
tinu ■, 17; 52 Hampsten 3.01; 60. Lubber-
'-17- fi ' "" Schalkeis 8.34; 114. Pieters
920: Mo K'oinsman zt; 118. Van de Veldelij,* Arntz 9.55; 139. Van Poppel 11.47;

ko' la">■ ',i 4 Siemons 14.34; 168.
Vrt , 1501; >71 Talt'n 16.08; 187. Um-
-23.09 43; I!i2 en laatste: Marki (Zwi)

NVE ARAÜON Proloog: 1 Santos
1. ■ :l knl in 5 :l4; 2 Gaston op 0.01;

'anu„ 02; 4 Carios Hernandez 0.08; 5. Vil-
-102 i ï °-u; '5. Kools 0.34; 73. Poels 0.43;
S';*"^ 0 59. Eerste etappe: 1. Golz, 138
bit" |34.1(); 2. Guttierez; 3. Gavazzi; 4. Es'"kob Bui'dt'"ü»i: 1H Poels; 31. Kools; 49.
Sani, 'Si u"t'" zl Algemeen klassement: 1.
Göb""Hernandez 3.39.34; 2. Gaston 0.01; 3.
V, 7; 4 Carios Hernandez 0 08; 5. Villa-
-102 ~u H; 15. Kools 0.34; 73. Poels 0.43;JyKobs 0.59.

V'erri>NUE NOOKURIJN-WESTKALEN -3.10"f e'appe: 1. Winter, 130,4 km in
lis H, Szalïon; 3. Kastenhuber; 4. Don-
op 2"«nders(Ned),allenzt;s. PahnhenrichHufcn

, Algemeen klassement: 1. Dennis"Wh 5 124' 33; 2. Winter op 2.26; 3 Van2.44 2.35; 4. Macharis 2.41; 5. Voss3» 44. j'oegenklassement: 1. Nederland2-3o 'J\ 2- Roergebied op 1.06; 3. België

' *" Zwitserland 2.44; 5. Bayern 3.44.
YMi*ias RONI)E van neder-kfti ■".."" Vierde etappe: 1. Van de Vin. 168

«et J 49.36 (15 sec. bon); 2. Polvorosa (10
fU s. ï0"); 3 Dittert (5 sec. bon); 4. Fleddc-
8' Aki, n der Heide; 6. Theus; 7. Wolsink;
11. jV^'man.s; 9. Zuiderwük; 10. Eltïink;
M'l,'l "son; '-" Palmers; 13. Duin; 14. Van%" ..,etn: 15. Huntink. allen zt als Van de
S'nó 1 Robert Rademakers op 26 sec; 47.

nssen zt- Algemeen klassement: 1.
Puin „ i039-53; 2. Van de Vin op 13 sec; 3.
ftüerl ;4- Ue Hakker 1.02; 5. Liese 1.06; 6.
/an a!j,l9; 7 Kasch ' ;j4; 8 Kernper 1.41; 9.
Wolf^onchem 1.45; 10. I'olvorosa 1.46: 11.
Bftn .f 0B; 12.Akkermans 2.07; 13. Van Don-
*Ï4; 3,8; 14 Fisher 2.26; 15. Kokkelkoren

1 Robert Rademakers op 4.45; 38.
Janssenops.lB.

de Deen in zijn selectie op te ne-
men voor de Engelse cupfinal te-
gen Everton. Molby, na twee jaar
Ajax nu alweer bezig aan zijn
vijfde seizoen in dienst van de
'Reds', volgde het duel zaterdag
dus tandenknarsend vanaf de
bank, in burgerkleding omdat
Dalglish hem zelfs niet fit genoeg
achtte als wisselspeler te funge-
ren. De 25-jarige middenvelder
beleefde de vierde bekerwinst
van Liverpool (3-2) zodoende op
een wel heel andere wijze dan in
1986, toen hij met twee puntgave
passes de 3-1 zege op, ook toen,
Everton inluidde.LUIK/AMSTERDAM Dat het

voor een boksteam moeilijk is in het
buitenland te winnen, ondervonden
Jos Muyen (Olympia Hoensbroek),
Jean Verhaegen (MTS Maastricht)
en Paul Reiter (BVH Heerlen) in
Luik. Alle drie kregen een 'onbe-
slist' toebedeeld, nadat ze royaal de
meerdere waren geweest van hun
tegenstanders.

Voetbal
eenvoudig
spelletje

De Fifa heeft haar afkeur uitge-
sproken over de mogelijk nieu-
we competitieopzet in de Bun-
desliga. Het merendeel van de
Bundesligaverenigingen toonde
zich onlangs voorstander van het
voorstel met ingang van volgend
seizoen de uit- en thuiswedstrij-
den tegen dezelfde tegenstander
af te werken binnen een tijdsbe-
stek van acht dagen. De club die
over de twee duels het beste re-
sultaat behaalt, zal worden be-
loond met een bonuspunt.

NAPELS - Voor een benefiet-
wedstrijd ten bate van twee ver-
zorgingstehuizen voor gehandi-
capte kinderen (één in Italië, het
andere in Argentinië) kwam van
de uitgenodigde Italiaanse spe-
lers alleen organisator Stefano
Tacconi, doelman van Juventus,
opdagen. Hun Argentijnse te-
genstanders gaven wel acte de
présence, onder wie Canaggia en
Troglio van Verona, Ruggen,
Brown en Pumpidu, die uit
Spanje over waren gekomen, en
Calderon en Burruchaga, die in
Frankrijk spelen. En ook Diego
Maradona, die zich uitermate te-
leurgesteld toonde in zijn wegge-
bleven Italiaanse collega's. „Hoe
langer ik in Italië ben, des te min-
der ik van ze snap. Zij hebben in
ieder geval een aardig figuur ge-
slagen ten opzichte van die kin-
deren. Van mij kunnen ze zeggen
wat ze willen, maar op één ter-
rein ben ik onder de voetballers
de nummer één van de wereld.
En dat is mijn beschikbaarheid".
Sponsors zullen overigens het te-
kort aanvullen.

Maradona ook
kampioen van de

liefdadigheid

Volgens de Fifa kleven er louter
nadelen aan het plan. Secretaris
Blatter van de wereldvoetbal-
bond: „De nieuwe opzet wekt
conflictsituaties in de hand. De
agressiviteit onder de spelers en
de toeschouwers kan gemakke-
lijk toenemen en dat kan nooit de
bedoeling zijn." Niet alleen het
veiligheidsaspect speelt bij de
Fifa een rol. Blatter: „Voetbal is
een eenvoudig spelletje en moet
dat ook blijven. Met gecompli-
ceerde puntenberekeningen ver-
beter je de attractiviteit van het
voetbal zeker niet."

Diego Maradona, hier met zijn dochtertje, draagt ook
buiten het voetbalveld het hart op de goede plaats.

De resultaten zijn ronduit verras-
send, om niet te zeggen schok-
kend. Tegen Cesena werden er
van de 90 beschikbare minuten
er 56 (en acht seconden) aan echt

MILAAN - Berlusconi is een
man van veel projecten. Kocht
AC Milan, werd na twee jaar
kampioen en hoopt vanavond al
de grootste internationale hoofd-
prijs tegemoet te zien. Binnen
het voetbal zelf zou hij ook graag
het een en ander willen verande-
ren. Een van zijn stokpaardjes,
naast de uitbreiding van het aan-
tal buitenlandse spelers per club,
is het invoerenvan zuivere speel-
tijd. Zowel tijdens de thuiswed-
strijd tegen Torino als afgelopen
zondag tegen Cesena liet hij een
tijdwaarnemer registreren hoe-
veel er nu werkelijk gevoetbald
wordt.

Tandenknarsend
LONDEN - Jan Molby lieper vo-
rige week verloren bij op Anfield
Road. Hij was net (te laat) her-
steld van een fikse dijbeenbles-
sure en Liverpool-manager Ken-
ny Dalglish peinsde er niet over

Aspirantentoernooi Albert Cuyp Amster-
dam; Richard Schoonens (BVH) onbeslist
tegen Hermans (Boksing Alphen); Patrick
Vinders (BVH) w.o.p. van Ben Kadour (El
Fallah Amsterdam); Leo Laurentzen (BVH)
w.o.p. van Rijckhof (Albert Cuyp); WimTbelen (BVH) w.o.p. van Janssen (Pugihst
Eindhoven); Raymond Hendrix (De Ama-
teur Munstergeleen) w.o.p. van Zaid Mouzi
(El Fallah Amsterdam); Patrick Mozas (De
Amateur Munstergeleen) onbeslist tegen
Romeijn (BC Poortugal).

Uilslagen Luik; welter: Paul Reiter (BVH)
onbeslist tegen Pirkot; bantam: J. Geusse-
laer (BVH) verl. door opgave eerste ronde
van Kamptana; lichtwelter: Jean Verhae-gen (MTS) onbeslist tegen Lasiie; welter:
Madretsnia (De Counter) w.o.p. van Gelar-
(lo; middengewicht: Jos Muyen (Olympia
Hoensbroek) onbeslist tegen Nicotine;
zwaar: Patrick Driessen (Olympia Hoens-broek) verl. door RSC eerste ronde van As-
saidi.

veldhandbal

MiWiJ^ten-Grathem 11- 8JA K|^ht-Vesta 11-13

gßgftSV ,3-12

J 6"-^olt-HBS 10- 8

&&"«. 9-i6«A "^Jnand.a 8- 6
f<H..i

SraiWSPMerefeldia 6-12
Ï^VH ooy-G"-athein 2 5-15<H 'GroeneSter 18- 9

SjfeDES lt-,,e'a'a 2-Qulck|y Hands

f^o,t2-BeKa„ 18-4

fej"**>u ,i. 6
Sjcrrn'U^aeht2 14-3*D m°nd-Born2 7-10

M^2
HJVS2 12-14, "oensbroek gest.»£ 7"lü

ÜV^-Vebios 8-7

Cl K
&WriiI.aaon 10-7SICHtas;N°AV 4-16dldla-BlaUW Wit 14 7

Heren
PK
Be Fair-NOAV 17-24
VIOS-Swift 22-14
IA
HBS-Grathem 25-18
Merefeldia-Ospel 12-23
1B
Grathem2-HVN 14- 8
Hercules-VIOS2 20-16
IC
Hom Posterholt 11-11
Roermond-Herten 17-24
H)

Haslou-BlauwWit 24-23
Limburgia-Wijnandia 20-23
Selpa MVC-Marsna 6-11
Jun. PK
Bevo-Swift 19-32
Wijnandia-VIOS 23-15

biljarten
District Zuid-Limburg
Bekerwedstrijden
Poule 1
Born-OHVZ 2-5
Volkshuis-Carambool 5-2
Poule 2
Royal 2-OHVZ 5-2
Cebusta-Royal 1 0-7
Poule 3
St.Heerlen-GONA 5-2
BCH-Vr.kring 0-7
Poule 4
Societeit-de Bluf 5-2

TIP-Wilza 5_2
Poule 5
NietKlossen-Carambool2 7-0
Carambool I-Keizer 5-2
Poule 6
TIP-Volkshuis 2-7
Wilza-'tHeukske 2-7
Poule 7
Irene-St.Hoger 5-4
Sibbe-NietKlossen 5-4
Poule 8
Sociëteit-Baandert 4-5
De Bluf-Maunts 6-3
Poule 9
ln'tVen-DDK3 7-2
Juliana-Irene 2-7
DDK 2 Waubach 9-0
Poule 10
OnderOns-In 't Ven 2-7
Niet Klossen-'t Kempke 3-6
't Heukske-Beatrix 5-4

tennis
Hoofdklasse
afd. 1
GTR/NIPI-Unicum 1 3-5
Zuiderpark 1-Hilversum 1 5-3
Victoria 1-Warande 1 4-4
Metselaars 2-Popeye3 0-8
Eerste klasse
afd. 3
SLTC 1-Pelhk.Tennis 2 7-1
Son 2-Leeuwenbergh 2 6-2
Frisselstein 1-Zuiderpark 2 7-1
Overgangsklasse A

afd. 4
Bast. Basel. 1-B'huizen 1 6-2
Wateringen I-Shot 2 4-4
Festina 1-Merlenhoven 1 8-0
vanHornel-SLTC2 2-6
afd. 5
Unicum 2-Juliana 1 4-4
SLTC 3-Victoria 2 3-5
BTCI 1-Heerend. 1 6-2
afd. 6
ELTV 3-Hillegoin 1 5-3
Oud-Beijerl. 1-Overburg 2
(nest.) 3_;j
ThorKW 3-Brunssum 1 4-4
afd. 8
Bakkum 2-Alta 2 0-8
BLTV l-Leimonias3 2-6
Helios 1-Kimbria 1 0-8
Overgangsklasse B
afd. 1
Ready 2-Son 3 2-6
BTCI 2-Volley 2 2-6
Brunssum 2-Blerick 1 6-2
afd. 2
Deventer 2-Zutpben 2 5-3
Blerick 2-Rapiditas 2 1-7
Beekhuizen 2-Iduna 2 1-7
afd. 3
Volley 3-Pettelaei 1 8-0
Ede 1-Doetinchem 1 7-1
Daisy 1-GTR/NIP2 2-6
afd. 4
Lunteren 1-Stobblek 1 4-4
Düornakkers 1-SBOZ 1 3-5
Rav Prickers 1-Readv 1 0-8

GTR/NIP3-CC Zeeland 3 7-1
afd. 5
Frisselstein 2-Venlo 1 8-0Dash3s 2-GTR,NIP4 »-0
Barneveld 2-Festina2 6-2
Tweede klasse
afd. 24
GTR 1-BRZ 1 6-2
Rulec 1-Or. Nassau 1 5-3
Ray Prickers 2-Ready 3 3-5
afd. 25
ATIVU 1-Kerkrade 1 3-5
N'hagen 1-Übach o. W. 1 5-3
NIPI-Venlo2 3-5
Derde klasse
afd. 41
Lichtenberg 2-ELTV7 0-8
afd. 42
Lichtenberg 1-Volley 9 8-0
afd. 44
van Home 2-Budel 1 5-3
afd. 45
Keerweide 1-Brunssum 3 3-5
Volharding 1-deBurght 1 6-2
Kimbna2-GTR3 8-0
SLTC 4-Elsloo 1 3-5
afd. 46
N'hagen 2-SLTC 5 7-1
deßurght2-Volharding2 1-7
afd. 47
BRZ2-Kimbna4 0-2
Simpelveld 1-GTR 2 6-2
Tonido 1-Grubbenvoist 1 6-2
Ready 4-Kerkrade 2 4-4

afd. 48
Hom 1-Tegelen 1 7-1
Vierde klasse
afd. 79
Eijsden 1-ATIVU2 4-4
GTR4-Keerweide2 3-5
afd. 80
Mixed 1-Kerkrade 3 5-3
Heerlen 1-GTR5 i-v
Readvs-BRZ3 7-1
ATIVU 4-Brunssum 5 3-5
afd. 81
SLTC6-Brunssum 4 3-5
Keerweide 3-Stem 1 8-0
Dentgenbach l'-ATIVU 3 4-4
Or. Nassau 3-Ready 6 1-7
afd. 82
Klimmen 1-Nieuwstadt 1 2-6
Echt 1-Bunde l-afd 83
Nieuwstadt2-Nll'2 1-7Nederweert-Grubbenv. 3 8-1)
Lottum-Swalmen 1 (j-2
afd. 84
Kaetelberg 1-Apollo 1 8-0
Blerick 4-Heldenl 4-4Kessel-Rulec 2 1-7
Baexem 1-Hoin 2 7-1
Vijfde klasse
afd. 76
Slotje 2-Boshoven 8-0
afd. 77
Gagel 1-Venlo4 5-3
Belfeld-Blerick 5 4 -1
Horst 1-Broekhuizen 2 8-0
ald. 78

NIP3-Wessem 1 o-s
afd. 79
Baexem 3-Aldenghoor 2 4-4
Wimbledonck-Rulec 3 4-4

Herencompetitie
Eerste klasse
afd. 2
Prinsojagt 1-Ray Puck 1 1-5
Thor RW 1-N'hagen 1 4-2Boemerang 1-Warande 1 4-2
Overgangsklasse
afd. 3
Presikhaaf 1-Victoria 1 4-2
Bernisse 1-Topio 1 4-2
Apollo I-Unicum 1 3-3
afd. 4
Zuiderpark 1-Venlo 1 1-5
Ready I-Frisselstein 1 4-2
BRZ l-Holy 1 2-4

hockey
Dames-Hoofdklasse
DKS-Bloemendaal 2-1
Groningen-Upward 1-0
EMHC-Hilversum 1-2
Amsterdam-Were Di 6-1
Kampong-HGC 2-3
HDM-MOP 1-2
Heren-Hoofdklasse
Forward -HGC 1-6
Oranje Zwart-Tilburg 4-0
Kl.Zw'land-Pinoke 3-0
Amsterdam-H DM 4-0

SCHC-Bloemendaal 3-3
KampongGeel Zwart 5-0

darts
Eredivisie
Gebrook-A.Q.Bras 1-9
Eikske-Stern 4-6
Stern 2 Rebels A 10-0
A-divisie
Gez.Hook-Lords 6-4
Schopke-Fortuna 2-8
Aces-Bullfight 4-6
Stern 3-Knights 4-6
B-divisie
Bullfight-Trepke 8-2
Barons-A.Q.Bras 2 9-1
Gebrook 2-Corner 5-5
Rebels B-Corner 2 4-6
LDB-competitie, regio Heer-
len
le divisie
Eindstand
Le Duc 29
DLS 1 28Auwt Aelse 25
Brouwkeetel 17DLS 2 16
't Gevelke 2 12
Meetpoint 8
Heksenberg 8
Oud Sjilveld 1
2e divisie
Eindstand
Brandpunt 38
DeFlesj 2 30

DS '84 24
Di Eek 24 |
Big Bang 19
The Pub 17
DLS4 15
Brouwkeetel2 10
Heksenberg 2 10
Blue Bird 8
3e divisie
Eindstand
Brandpunt 2 31
Egelserhofke 27
AuwtAelse2 24
't Velderke 2 22
DS '84 2 19
DLSS 15
De Baandert 14
BuilHunters 13
Meetpoint2 10
'tGevelke4 4

3e divisie B
Stand
De Anjelier 16
'tHeukske 15
dAuw Pastorie 12
Brandpunt 3 8
De Bluf 6
De Bluf 2 3

3e divisie C
Stand
Overbroek 5-10
d'AuwZaeg2 4- 6
Smile 5- 4
Egelserhofke 2 5- 2
dAuw Zaeg 1 5- 2

tafelvoetbal
NTVB Algemene ronde-5e
ronde

Hakkers 2-Wien 2-6
Scory b-Blauw Wit 6-2
Star Club Zw.Riddersu 4-4
Dolomiet-Millener b 3-6
Overgangsklasse-be ronde
Verdw.Vissers-Wien
Welten-Loontjens 6 2
DeSport-DePoart 6-2
leklasse 6e ronde
Camontagne b-DeCol
Koningswinkel-Ouw Mei t 5-3
De Pluim DeSjork 8-0
Roberto b Smidter b.

Halve finales 2e klasse
Wien 3-De Sport 2 8-0
DeBissjopßon Voyage 6-2
<x) = naar volgende ronde .
Loting
Algemene Ronde
Zw.Ridders -Scory B
Wien-Millener B
Overg. klasse
Star Club-Welten
Hakkers 2 De Sport
le klasse
Dolomiet-De Pluim
Miranda 2-Dc Col
Smidter B -Konmgswinkêl

Bernard Hinault gedurende ne-
gen dagen vol.

uimo Jansen, concentratie. " Robert Rademakers, afstoppen.

Brabantse zege
in Kerkrade
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door wiel verheesen

g °ORN/HEERLEN - „Als je drie ploegmakkers in de kop-
pe ,P hebt weetje watje te doen staat. Zoveel mogelijk afstop-
dem-'t et deze woorden vatte Limburgs kampioen Robert Ra-

zijn werk in de vierde rit van Olympia's Ronde sa-
\va.n\/*'n? Jansen uit Klimmen zei: „Na een virus-infectie,
trai °or vorige week zelfs een paar dagen moest afzien van
Saaf1"11' VOe' *k oe et 'n ec^ere etappe weer beter met mij

Berlusconi
àla minute

Limburgs dagblad sport

voetbalpanorama
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SCHOLINGS- en I
BANENBEURS
25 en 26 MEI

Sportcentrum
Glanerbrook

Kummenaedestraat 45 Geleen
| donderdag 25 mei 12.00-21.00 uur

vrijdag 26 mei 10,00-21.00 uur
i Toegang gratis

I VELE OPLEIDINGSMOCELIJKHEDEN BIJ
SCHOEVERS EINDHOVEN
In september starten de volgende 2 Secretariële vaardigheden: 6 Marketing en Communicatie:
VOLTIJDOPLEIDINGEN: Steno Nederlands; steno vreemde talen Marketing NIMA-A
Welke mogelijkheden zijn er met jouw Machineschnjven Verkoopkunde
schoolopleiding? Secretariaatsprakti|k Balietechniek en telefoneren

Vergaderen en onderhandelen
Met HAVO/VWO: 3 Nederlands en vreemde talen: Rapporteren
Receptioniste-lnformatnce Basiskennis Nederlands Notuleren
Managementassistent Alg. Correspondentie Nederlands, Frans,

■ Secretaresse. Medisch Secretaresse Engels, Duits en Spaans 7 PublicRelations:
Bedrijfscorrespondentie Nederlands. Inleiding Public Relations

Met MAVO-O: Engels, Duits. Frans en Spaans Public Relations NGPR-A
, Afdelingssecretaresse, Receptioniste Spreekvaardigheid Nederlands, Engels,

Duits, Frans en Spaans 8 Bedrijfsadministratie eneconomie:
MetLBO (LEAO, LHNO)/MAVO-C: Frans. Duits, Engels. Spaans en Italiaans Middenstand
Secretariaatsassistent voor beginners, gevorderden envergevor- Basiskennis Boekhouden (BKB)

derden Prakti|k DiplomaBoekhouden (PDB)
Met MEAO of 1-jarige secretaresse Cambridge First Certificate Computerboekhouden
opleiding: Cambridge Proficiency
Europees Secretaresse/secretarieel 9 Computergebruik:
Europees Secretaresse/Marketing 4Toerisme: Introductie PC-gebruik/MS-DOS

" Managementassistent MIRT (Medewerker Inkomend/Binnenlands Tekstverwerken metWordPerfect
toerisme en recreatie) Vervolgcursus WordPerfect

Met MEAO of 1-jarige toeristische SEPR 1 Vakbekwaamheid voor het reis- Geïntegreerde Tekstverwerking met Frame-
opleiding: bureaubedrijf work II
Toeristisch Managementassistent SEPR 2 Handelskennis voor het reisbureau- Gegevensverwerking metD-Base 111 Plus
Managementassistent (NIMA-A niveau) bedrijf Calculatie met Lotus 1 -2-3

lATA/UFTAA Ticketing/Luchtvaart
Met HEAO (Min. 1 jaar):
Internationaal Managementassistent 5 Management: ____<' NS T I TU Li T t
(mcl. NIMA-B/NGPR-A) Organisatieleer

Management en Organisatie ' ' V^t— V L— ftO
Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid deervaring inberoepsopieidingen

Daarnaast starten overdag, 's avonds
en zaterdags de volgende " — — — — — — — — — — — — ■■" —"__"■____ . __|
DEELTIJDOPLEIDINGEN: I n_f\ÈLl
.„ .... . . ... I mmf\JM\ Ikwil informatie over de deelti|d-/volti|dopleidingen. I1 Beroepsopleidingen in deelcertifica- ■ ■.—"■—— |
*en: „ \^Naam:___ IEuropeesSecretaresse Marketing JL.
Europees SecretaresseSecretarieel , Adres: _ |- Managementassistent I Postcode: |
Secretaresse(na HAVO/VWO) | WmoMa. IMedisch Secretaresse
Afdelingssecretaresse (na MAVO-D) ■ lneen 9eslolenenvelop, zonder postzegel zenden aan:

| Secretanaatsassistent(naLßO/MAVO-C) ■ ;*"»_^^I

NATUURLIJK
zijn wij aanwezig op de

scholings- en banenbeurs

U vindt ons in stand 62

4t^t\ STREEKSCHOOL VOORmS BEROEPSBEGELEIDEND
ONDERWIJS HEERLEN

Rector Driessenweg 8-6411 GZ Tel. 045-718990

WERKEN en LEREN
De Streekschool Heerlen is een dag- en
avondschool. Zij verzorgt het theoriege-
deelte van een groot aantal leerlingstelsel-
opleidingen.

Jaarlijks volgen zon 1800 kursisten onze
opleidingen.

191148

Akerstraat 8. U |^^^
6221 CL Maastricht ■B| « fFax:o43-213472 \&-

_____F~~ »f

Amsterdam \ ■,' \^V I
Arnhem Jft (« j'jJJ^tyffo\U
Breda M/U1! i^M'i_f\-
Dein mïm^m^ï\Den Bosch f üf-"-^
EindhovenI Maastricht S'!B^^^^^|I Rotterdam \.\_ lAv y*m

I Utrecht MbsseJlJLsjsJl

DACTYLO UITZENDBURO
KOPLOPER IN

TIJDELIJK WERK
**r*Nt ---W-W^m-

_________W '*' -W-\m-\ m-W-W^WÊÈ-^m\m*m

f£w Br W__ \\\\\\_W- _____W___m

Beek,
Stationsstraat 9, 04490-74404
Kerkrade/Eygelshoven,
Veldhofctraat 111, 045-352059
Sittard
Rijksweg Zuid 63, 04490-14190

SJgKSSSS
DACTYLO, DAT WERKT W F. I. ZO I. F. U K

CentrumQl4\kopleiding
VOOR TECHNISCHE BEROEPEN

Heerlen
Meer kansen op een baan met een technische

vakopleiding
Het Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen (C.V.V) is
een opleidingsinstituut voor scholing, bijscholing of omscholing
voor een technisch beroep.
Voor mannen en vrouwen van 18 jaar die werkloos zijn of dit dreigen te
worden, die onvoldoende of niet geschoold zijn bestaat de mogelijkheid om
kosteloos met behoudvan een uitkering, een vakopleiding te volgen in eenvan de volgende beroepsrichtingen:

. Montageberoepen: °-a elektro; automontage; istallatietechniek;
gawalo; industriële automatisering.. Metaalberoepen: niet verspanend o.a. constructiebankwerken;
lassen; pijpbewerken;
onderhoudsbankwerken.

Verspanend o.a. draaien; frezen; C.N.C.. Bouwberoepen: natte touw °a- metselen; tegelzetten;
stucadoren.
Droge bouw o.a.
bouw-/beton-/werkplaats-timmeren;
machinaal houtbewerken, meubelmaken;
schilderen.

Scholing: Individueel, 5 dg/week, parttime mogelijk, wekelijkse instroom
praktijkgericht (80% praktijk, 20% vaktheorie).

De kursist die de opleiding met goed gevolg doorloopt, krijgt een certificaat.Het opleidingsnivo staat gelijk met de praktijk die gevraagd wordt voor de
primaire vakdiploma's leerlingstelsels.
Veel kursisten volgen het theoriegedeelte aan de Streekschool en nemen
na hun opleiding deel aan examens om zo een landelijk erkend vakdiploma
te behalen.

Bedrijfsopleidingen op maat zijn in overleg met het C.V.V. mogelijk.
Bij interesse of voor meer informatie:

C.V.V. Heerlen/Teiwinselen Gewestelijk Arbeidsburo
Beersdalweg 95 Sittard, Kleine Steeg 4
Tel. 045-720494 Tel. 04490-18644

' ,
9„57

CtN'L 'KUFv^/AKOPLEIDIISIG
voor technische beroepen

Meer kansen in een technisch
beroep
met een C.V.V. opleiding

Opleidingsmogelijkheden metaalberoepen

VAKRICHTING METAAL LASSEN
- Fijnbankwerken Electrisch lassen (beklede- Gereedschapmaken electrode)

(stempelmaken) Autogeen lassen- Bankwerken hand en MIG/MAG lassen
machinaal . TIG lassen- C.N.C, draaien/frezen
bediening en INSTALLATIEVAKKEN
programmering Electromontage- Onderhoudsbankwerken Installatiemonteur meet-- Constructieplaatwerken en regeltechniek- Constructiebankwerken Onderhoudsmonteur- Isolatieplaatwerken meet- en regeltechniek

In overleg tussen bedrijven en centrum zijn naast
bovengenoemde opleidingen diverse deelopleidingen naar wens
mogelijk.

Inlichtingen bij uw arbeidsburo 0f...

Centrui^M/akopleiditsiG
Mauritspark 4a, 6163 HM Geleen, telefoon 04490-49949

191150 4— — ——i _*s\

Hoeveel werk zit er in een VOLVO?
&?Êr sS/&&@& BF'ïï- y'ssjê____\ SBPIHI BffPffSÜffiSi *^■"' '<**' ' nra^^':^:^^**'^^-«^^Ml

Pershal Carrosseriebouw Lakstraat Eindmontage

Dat leggen we jegraag uit op de banenbeurs
25 Gfl 26 mei 111 Geleen ln dePershal worden grote 'lappen' plaatstaal in de juiste,aerody- werkwijze. Daarnaast heb jehet LBO-diploma Autotechniek, Me- Stuur deze bon naar VOLVO CAR BV, Antwoordnummer 1005,_, namische vorm geperst in volledig geautomatiseerdepersstraten, taal of Elektra op minimaal B-niveau, of MAVO met ervaring in 6130 VB Sittard, t.a.v. Centrale Dienst Personeel & Organisatie.SpOrtCentrU IT! G l3.net*brOOK, waarna deCarrosseriebouw de voorgepersteplaatdelen aan el- produktiewerk en goede technische handvaardigheid. Jebent tus- Jehoeft geen postzegel te plakken.

i "%_ 1*331" tel tot een complete carrosserie. Menselijk vakmanschap in sen 18 en 35 jaarouden vrij van militairedienst. Verder heb jegeen -*fc O
SlSnO Jj combinatie met uitstekende apparatuur zorgt voor laswerkvan de bezwaartegen het werken in ploegendienst. or\m. -^ V

hoogste kwaliteit.Daarna gaan de blanke onderdelennaar deLak- . BON
Het gaat goed met Volvo, dat heb je misschienwel in de krant gele- straat, waar computergestuurderobots en spuitautomaten deau- We hebben nog meer te vertellen ja, jk wil weten hoeveel werk er voor mij in een Volvo zit.

izen. In de fabriek in Bom worden heelveel Volvo's gebouwd, zoals to's 18 verschillende kleuren kunnen geven (niet allemaal tegelijk Als je interesse gewekt is en je wilt meer weten, dan vertellen we Stuur mij een uitnodiging voor een gesprek,de Volvo 300-serie, de Volvo 480 en de nieuwe 440. En daar gaat natuurlijk). De Eindmontage geeft de auto's ten slotte hun defi- je graag allesop de banenbeurs, op 25 en 26 mei in Sport en
heel wat werk inzitten. Werk voor joumisschien? Als je nitieve gezicht. Goed opgeleide monteurs zetten de motor en de Recreatiecentrum Glanerbrook, Kumenadestraat 45 in Naam

versnellingsbak erin en monteren alle onderdelen, van stuur tot Geleen. Daar kun je bij stand 33 alles vragen over Volvo, het A .!\r\J^_V^J Ol LBO-B koplampen. werk en de arbeidsvoorwaarden. Je krijgt dan meteen de nodige
informatie mee naar huis. Postcode/Woonplaats

hebten je houdt van techniek, dan heeftVolvowerkvoor jeop een Dit alles is niet zo zwaar als het lijkt, want Volvo werkt met de mo- Opleiding
van de produktie-afdelingen. Het gaat om verschillendeafdelingen, dernste gereedschappen,zoals pneumatische hulpmiddelen en vol- Kun jenietkomen? Vul dan debon in Diploma JA/NEEdie we hieronder even belichten. ledig geautomatiseerde carriersystemen. Als je niet kunt komen naar de banenbeurs in Geleen, dan kun je LD

lookgewoon de bon invullen, dan krijg jezo snel mogelijk een uit-
Het werk in hetkort Wanneer kun jebij Volvowerken? nodiging voor een gesprek. "^_f_____¥ "^L7"C^De auto's worden voor een groot deel met geautomatiseerde ma- Als je auto's bouwt ben je ookeen beetje verantwoordelijkvoor m~wMU w mLO

Lchines gemaakt in achtereenvolgens de Pershal, Carrosseriebouw, de veiligheid van de bestuurders.We vinden gevoel voor kwaliteit Graagtot ziens, op de beurs of bij Volvo! —~ "
Lakstraat en Eindmontage: dan ook een eerste vereiste en we eisen duseen zeernauwkeurige W!#*l%#*\ i^__\_» D \/
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Van onze redactie economie
GELEEN - De projecten die DSM
opzet om meer vrouwen te werven
zijn niet primair bedoeld om de ach-
tergestelde positie van vrouwen op
de arbeidsmarkt te verbeteren. Het
is het chemieconcern voornamelijk
te doen om een oplossing voor het
personeelsprobleem. Chef' Perso-
neelsvoorziening drs J.P. Leen-
houts geeft dat onomwonden toe.

Het feit datvrouwen nu gemakkelij-
ker bij DSM aan de bak komen,
vindt hij wel mooi meegenomen.
„Een krappe arbeidsmarkt is de
beste opsteker voor emancipatie,"
aldus Leenhouts. In de totale bezet-
ting in Limburg heeft DSM nu 11
procent vrouwen. Het bedrijf streeft
naar een verdubbeling in de komen-
de vijfjaar.

DSM zit met een probleem. Er is
nog behoefte aan vele honderden
operators, maar het wordt steeds
moeilijker om voldoende geschikte
mensen te vinden, terwijl het toch
gaat om banen met een aanvangssa-
laris van 43.000 gulden. De komen-
de jaren wil het bedrijf steeds 150
tot 170 nieuwe operators aantrek-
ken, maar het aanbod van de scho-
len neemt zienderogen af. leder jaar
leveren de mts'en in Limburg 50
proces-operators af, van wie er 25 bij
DSM terecht komen. Resteert een
tekort van 125. De eigen scholing
biedt ook niet voldoende perspec-
tief.

W- Maassen van het arbeidsbureau voor de Westelijke Mijn-
S( eek-' „Diverse her- en bijscholingsprojecten hebben met leeg-nd te kampen. " Foto: PETER ROOZEN

Van onze redactie economie

schien wel de beste oplossing
om een overzicht te geven van
het opleidingenaanbod."

*an onze redactie economie

INLEEN - Ger Essers van de
J&mene Bond van Onder-
wijspersoneel jn Limburg con-_teert een steeds grotere wir-
g r Van instanties en instellin-(J} die zich bezig houden met

en cursussen waar-

mee je makkelijker een baan
kan krijgen. Het aanbod wordt
steeds onoverzichtelijker en
de kwaliteit van sommmige
cursussen lijkt twijfelachtig.
„Een initiatief zoals de scho-
lings- en banenbeurs in Ge-
leen is op dit moment mis-

Essers, zelf leraar in het middelbaar
beroepsonderwijs, ziet bijna iedere
dag weer nieuwe instellingen de
kop opsteken. Het is een gevolg van
de deregulering in het onderwijs en
de flexibilisering van de arbeids-
markt. „Tegelijk is er een toenemen-
de aandacht voor scholing als in-
strument tegen de werkloosheid,
waardoor een onoverzichtelijk mo-
zaïek van stichtingen en instellin-
gen ontstaat."

DSM zit achter
de meisjes aan

'Emancipatie-aspect mooi meegenomen '

" Ger Essers van de
Algemene Bond

van Onderwijspersoneel
waarschuwt voor

een steeds
onoverzichtelijker

mozaïek van
stichtingen en

instellingen die
zich bezig houden met

onderwijs en cursussen.
Foto: DRIES LINSSEN

krijgt in de personeelsvoorziening,"
aldus Leenhouts. „Daarom gaan we
een beleid voeren waarbij vrouwen
niets meer in de weg staat."

Vrouwen zijn nu nog aanzienlijk in
de minderheid. Van de duizend
vrouwelijke werknemers bij DSM
heeft 73 procent een administratie-
ve functie. Om de drempel te verla-
gen wil DSM meer vrouwen betaal-
,de stege laten lopen, meer aan pro-
motie doenen de knelpunten om bij
DSM te werken wegnemen.
Eergisteren maakte Leenhouts nog
de meest recente maatregel bekend.
In september start het bedrijf als ex-
periment met een 2 ton kostend
werkervaringsproject voor vrou-
wen in de techniek. Het project is
bedoeld voor meisjes die misschien
wel willen, maar nu nog niet durven
kiezen voor een technisch beroep.
Er wordt van hen verwacht dat ze
mavo met wis- en natuurkunde of
lts-C hebben gehad of tenminste
drie jaar havo hebben gevolgd.Bezuinigd

„Op het beroepsonderwijs is de laat-
ste jaren honderden miljoenen be-
zuinigd, terwijl er miljarden aan
her- en bijscholing voor werkzoe-
kenden wordt besteed," verklaart
Essers. Omdat er minder geld be-
schikbaar komt voor het reguliere
beroepsonderwijs, worden veel
scholen min of meer gedwongen om
allerlei bij- en omscholingsprojec-
ten op te zetten. „Dat gaat zeer onge-
organiseerd. Elke school probeert
weer opnieuw het wiel uit te vin-
den."

„Behalve de reguliere onderwijsin-
stellingen proberen ook veel parti-
culiere instituten te profiteren van
die geldstroom. Daar is niks op te-
gen maar vaak bieden ze lessen aan
waarvan de kwaliteit en de maat-
schappelijke herkenbaarheid mini-
maal is."

Er is plaats voor 15 meisjes om ge-
durende drie maanden zowel in on-
derhouds- als in produktiefuncties
een opleidingsprogramma afte wer-
ken. Na die periode kunnen ze kie-
zen voor een baan met opleiding
binnen het bedrijf of voor een voor-
bereidende MTS-opleiding.

< 1jirr.,1,.1
De onbekendheid met de chemie is
een van de oorzaken voor het tekort
aan arbeidskrachten, besluit Leen-
houts. „Veel middelbare scholen
hebben geen idee van het werk dat
hier plaatsvindt. Zelfs de schoolde-
canen kunnen hun leerlingen niet
duidelijk maken wat een operator is
of doet."

Vandaar dat nu het plan is opgevat
om het aantal vrouwelijke werkne-
mers flink te laten groeien. „Het is
eenvoudig zo dat DSM zonder een
toestroom van vrouwen problemen

Plan

Hij heeft ook zijn bedenkingen over
de verdeelsleutel die het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen
hanteert bij het geven van voorma-
lig WIR-geld voor her- en bijscho-

Verdeling

lingsprojecten. „Limburg krijgt niet
voldoende uit die pot. Het geld
komt terecht in het grijze cicuit van
allerlei scholingsinstituten. En dat
zijn vaak ondoordachte en eenmali-
ge projecten die nauwelijks worden
gecontroleerd." De Limburgse
ABOP-er vindt dat Limburgse ka-
merleden via Kamervragen moeten
proberen te achterhalen wat er te-
recht is gekomen van die overheids-
gelden.

gaan coördineren, maar door de val
van het kabinet zal de tripartisering
voorlopig nog op zich laten wach-
ten, vreest Essers.

Werkvoorziening zet
trend met project

voor gehandicapten
deelden na een gerichte scholing bij
bedrijven worden ondergebracht.
Het tamelijk succesvolle project
krijgt nu in diverse andere provin-
cies navolging.

Voorlichting
Essers schat dat in Limburg tussen
de 150 en 200 mensen, verdeeld over
zon 15 instanties, hun brood verdie-
,nen met voorlichting over onder-
wijs en arbeid. Sommige mensen
komen elkaar op iedere vergadering
weer tegen. De coördinatie tussen al
die instellingen is éen levensgroot
probleem, waar scholen en bedrij-
ven geen vat op krijgen. Wellicht
komt er door een nieuwe structuur
in de arbeidsvoorziening ('de tripar-
tisering') in de loopvan volgend jaar
meer duidelijkheid. De bedoeling is
dat de werkgevers, de vakbonden
en de gemeentes een en ander dan

GELEEN - De Federatie Sociale
Werkvoorziening Limburg (SWL)
probeert op de donderdag en vrij-
dag te houden banenbeurs in Ge-
leen het bedrijfsleven in contact te
brengen met gehandicapte werklo-
zen. De afgelopen drie jaarheeft de
Federatie SWL goede ervaringen
opgedaan met dit project, waarmee
lichamelijk of geestelijk minder be-

De afgelopen jaren heeft men 72 ge-
handicapten na een beroepsgerich-
te scholing een baan bij een bedrijf
kunnen bezorgen. De verwachting
is dat het aantal het komende
schooljaar aanzienlijk zal stijgen,
omdat de Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers (WAGW) werkgevers
voorschrijft om medio 1989 gemid-
deld 5 procent gehandicapte werk-
nemers in dienst te hebben.

InLimburg nog weinig animo voor omscholing

Arbeidsbureau betaalt
MTS-opleiding vrouwen

Van onze economische redactie

Arbeidsbureaus
Hasselt en Aken
tonen vacatures

" Chef Personeelsvoorziening bij DSM, drs J.P. Leenhouts,
komt zonder een toestroom van vrouwen in de problemen.

Foto: PETER ROOZEN

Limburg kan het evenement inte
ressant zijn.

De invalide werknemers zijn in tal
van arbeidssectoren inzetbaar. Zo
zijn goede ervaringen opgedaan in
administratieve beroepen, de land-
en tuinbouw en zelfs het schilders-
bedrijf. Op het ogenblik volgen 13
gehandicapte meisjes in Maastricht
een vakopleiding voor de confectie-
industrie en de Federatie SWL is
ook bezig met projecten in de me-
taal- en houtsector .„Terwijl we in deze streek een over-

schot hebben aan administratief en
verzorgend personeel, is er een
schrijnend tekort aan bekwame
mensen in de metaal, chemie en
bouwnijverheid." Scholing is een
van de middelen om dat probleem
op te lossen.

over een andere boeg. Tijdens de
beursdagen wordt geprobeerd ten-
minste tien vrouwen te vinden die
aan een door het arbeidsbureau be-
taalde technische beroepsopleiding
willen beginnen. „We bieden vol-
wassen vrouwen de mogelijkheid
om - eventueel met behoud van uit-
kering - op onze kosten een MTS-
opleiding te volgen," aldus Maas-
sen.

Daarnaast wordt op de beurs voor
het eerst de mogelijkheid gepresen-
teerd om via het verzamelen van
deelcertificaten het MTS-diploma te
behalen. Het is een project dat het
arbeidsbureau in samenwerking
met de MTS Sittard op gaat zetten.

an onze redactie economie
o\,e - Tijdens de morgen en
'*§t *?orBen te houden banenbeurs
fe üii organisator, het arbeidsbu-
h e^ voor de Westelijke Mijnstreek,
b^fo Cent op vrouwen in mannen-
Schrr Pen' Limburg kampt met een
'ld ene* gebrek aan vakmensen
We technische beroepen en vrou-ty. volgens organisator
tiir

_
aa ssen uitstellend in die vaca-s voorzien.

btjdssen, medewerker van het ar-
<lie /^ureau en een van de mensen
<le s ,*rjas.t is met de organisatie van
V$H °''nSs~ en banenbeurs, is er
ste °vertuigd dat het bedrijfsleven

meer bereid is vrouwen op
"W. tonele mannenplekken aan te
[SeJ^' *-*e dames zelf zijn echtertaf! 'Jker bereid te vinden. Dat

Ure v°'gens Maassen met de Lim-
LUrsu e cultuur te maken. Schakel-
uo,ïisfSen' kennismakingsbijeen-
%bL en er> voorlichtingsprojecten
Weri 5 n weinig mogen baten, vrou-
we,.?ebben er nauwelijks op gerea-

Mensen die overdag al werken krij-
gen daardoor straks bij een deeltijd-
studie op de MTS de mogelijkheid
om overdag te werken en 's avonds
te studeren.

Op de beurs probeert Maassen on-
der werkenden, werkzoekenden en
schoolverlaters kandidaten te wer-
ven die voor dergelijke vakken wil-
len worden opgeleid, al laat hij wel
merken dat hij weinig hoop heeft op
een eind aan het knelpunt. „Het
wordt zelfs steeds moeilijker om
voldoende kandidaten voor her- bij
of omscholing te vinden. Diverse
her- en bijscholingsprojecten heb-
ben met leegstand te kampen."

Vakbond verwijt DSM
'klapstoeltjesbeleid'

Van onze redactie economie
GELEEN - Het plan van het che-
mieconcern DSM om meer vrou-
wen voor technische functies te
werven heeft enige kritiek losge-
maakt bij de FNV. Vakbondsme-
dewerkster Hens van de Beek,
maandag deel uitmakend van de
FNV-federatie die enkele grote
bedrijven in Limburg bezocht,
verwijt het chemieconcern 'klap-
stoeltjesbeleid'. „Net als klap-
stoelen worden vrouwen tijdelijk
gebruikt om tekorten op te vul-
len. Vrouwen worden alleen ge-
worven omdat het bedrijf niet
genoeg mannen kan vinden. Als
er straks weer voldoende aanbod
is op de arbeidsmarkt, kunnen

de vrouwen weer vertrekken,"
aldus Van de Beek.

"Volgens de Industriebond is het
vrouwvriendelijke gezicht van
DSM niet meer dan een masker.
„Er onstaat een flinke krapte op
de arbeidsmarkt en alleen daar-
om wil DSM een aantal blikken
vrouwen opentrekken."

De Industriebond leverde on-
langs ook kritiek op het kinder-
opvangproject van DSM. „De bij-
drage die van de werknemer
wordt gevraagd, ’ 7500,- per jaar
per kind, is niet op te brengen,
zeker niet voor alleenstaande
werknemers," aldus de bond.

Het tweede jaar komt de leerling
dan bij het bedrijfin dienst, waarbij
de werkgever vaak in aanmerking
komt voor subsidie in de loon- en
begeleidingskosten en voor een bij-
drage uit de regeling Vakopleiding
Jeugdigen(BVJ).

Vak
In het scholingsproject gaat een ge-
handicapte werkloze een of twee da-
gen per week een vak leren bij het
leerlingwezen, terwijl de praktijk
drie of vier dagen per week in het
bedrijf wordt geleerd. Zon oplei-
ding duurt twee jaar. In het eerste
jaar volgt de leerling de lessen met
behoud van uitkering. Het bedrijf
hoeft dan helemaal geen kosten te
betalen, omdat de Federatie SWL in
dat eerste jaar formeel de werkge-
ver is. De leerling behoudt zijn
AAW/WAO-uitkering en ontvangt
dus geen loon.Met het arbeidsbureau in Sittard

is een dergelijke samenwerking
nog niet tot stand gekomen, de
komende dagen willen Winkel
en zijn medewerkers eens kijken
hoe de respons in de Westelijke
Mijnstreek is.

Directeur Winkel heeft goede er-
varingen met de samenwerking
met Nederlandse arbeidsbu-
reaus. Heerlen en Kerkrade zijn
een jaar geleden begonnen met
het doorgeven van de vacatures
van het Duitse Arbeitsamt. Dat
heeft vorig jaar tot 563 reacties
geleid, waarna 105 mensen uit de
Oostelijke Mijnstreek daadwer-
kelijk een baan in Duitsland heb-
ben gevonden.

GELEEN Tekenend voor de
grensoverschrijdende samen-
werking tussen de gewestelijke
arbeidsbureaus is de deelname
van de Hasseltse Arbeidsvoor-
ziening en het Akense Arbeit-
samt aan de banenbeurs in Ge-
leen.
Het Arbeitsamt uit Aken bezoekt
de banenbeurs met een compleet
overzicht van de vacatures dieop
het ogenblik open staan in de
Duitse grensstreek.

Omdat steeds minder mensen zich
spontaan voor scholing melden,
heeft het arbeidsbureau al eens zijn
toevlucht genomen tot direct mai-
ling (werving per post). „Dat kun je
eigenlijk maar één keer doen, reden
temeer om nu die grootschalige ba-
nenmarkt te organiseren."

Project
arbeidsbureau gooithet daarom

Gegroeid
Maassen denkt dat niet alleen de
Westelijke Mijnstreek baat heeft bij
de scholings- en banenbeurs, ook
voor de rest van Midden- en Zuid-

GELEEN - De scholings- en ba-
nenbeurs die het Arbeidsbureauvoor de Westelijke Mijnstreek
Qonderdag en vrijdag houdt,
■leeft in ieder geval veel belang-stelling van de zijde van het be-ar'jfsleven en de onderwijsin-
stellingen.

Banenbeurs brengt
scholing bij werk

Opleidingen voldoen niet aan eisen bedrijven in het Limburgse zitten met een
gebrek aan goed opgeleide men-
sen. Dat tekort is op te heffen
door om- en bijscholing. Het ar-
beidsbureau is erg actief op dat
gebied. Om de bezoekers een in-
druk te geven van de soorten
werk waarin nogruimte is, wordt
op de beurs een aantal techni-
sche beroepen gedemonstreerd.
Bovendien wordt informatie ver-
trekt over subsidies voor om- en
bijscholing.

Het sportcentrum Glanerbrook
is gedurende de twee dagen van
's morgens 10.00 tot 's avonds
21.00 uur geopend.

" Tijdens de scholings- en
banenbeurs wordt het ac-
cent gelegd op vrouwen in
mannenberoepen. Mei name
DSM doet verwoede pogin-
gen om vrouwen te werven
voor technische functies.

het feit dat vraag en aanbod lang
niet voldoende op elkaar zijn af-
gestemd. Daardoor worden on-
danks het grote aantal werkzoe-
kenden in Limburg nog veel va-
catures niet vervuld. Het ar-
beidsbureau heeft daarom een
flink deel van de beursruimte ge-
reserveerd voor een aantal uit-
eenlopende scholingsmogelijk-
heden. Het accent ligt op beroe-
pen waar nog toekomst in zit.

Techniek
Vooral de technische bedrijven

**n zeventigtal bedrijven en in-
stituten heeft al een plaats gere-
serveerd in het sportcentrum
y'anerbrook. Dat is een meeval-er voor het arbeidsbureau, dat

honderdduizend gul-
.aeri in de beurs' heeft geïnves-'eerd. Alleen al aan standgeld
ntvangt het arbeidsbureau
"000 gulden terug. De rest vane investering gaat op aan sala-
'ssen voor de organisatie,
e beurs is bedoeld voor mensenQle op zoek zijn naar een eerste of

j**1 nieuwe baan of meer infor-j^atie willen over opleidingsmo-
*elijkheden. Diverse institutenPresenteren dan ook hun oplei-

Een groot probleem bij het aan-
pakken van de werkloosheid is

Afstemming

dingen, terwijl uitzendbureaus
en bedrijven vertellen welke va-
catures ze hebben. Bezoekers die
merken dat hun opleiding niet
voldoet aan de eisen dievoor een
bepaalde baan worden gesteld,
kunnen er op de beurs achter ko-
men waar ze de juiste aanvullen-
de opleiding kunnen krijgen. Zo
probeert het arbeidsbureau
scholing en werk dichter bij el-
kaar te brengen.

Veel subsidie verdwijnt in grijs circuit'

ABOP te hoop tegen
wirwar instellingen

Van onze redactie economie
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SCHOLINGS- en BANENBEURS 25 en 26 MEI
m________WULL

UITZENDBUREAU START:

HOOG GENOTEERD
OP DE BANENBEURS IN GELEEN

\tt!m\ It _— *""» *-"■" *"~ *** * w ¥%\Ml*» -*»*' "^ _______________w i\

i i i \*-s&£h i&ft

Zoek je werk? Meld je dan bij Uitzendbureau Start. Want Start neemt vele
honderden uitzendbanen in alle beroepsgroepen mee naar de beurs:

administratief, verzorgend, medisch, technisch en industrieel. En mocht je
niet helemaal aan de eisen van de baan van jouwkeuze voldoen, dan biedt

Start uitkomst met (gratis)vacature-gerichte cursussen.
Bm4.it _l __**____

start
WERKT VOOR MENSEN DIE (VAST) WERK ZOEKEN

Brunssum Rumpenerstraat 15, tel. 045-256161 Heerlen Putgraaf 210, tel. 045-711320
Kerkrade Poststraat 15, tel. 045-460847 Maastricht 1 Het Bat 12a, tel. 043-252225

Maastricht 2 Grote Gracht 35, tel. 043-253430 Roermond Mariagardestraat 66, tel. 04750-19959
Sittard Rijksweg-zuid 49a, tel. 04490-26910/27909 Weert Emmasingel 53, tel. 04950-42565
Valkenburg Stationstraat 17. tel. 04406-16525 TOP-START MECC, tel. 043-617800/616510

# .
Waarbiedt Limburgs |

grootste werkgever zoveelkeuze
op technisch gebied?

In deDSM-standnatuurlijk.
Een groot concern als DSM heeft continu vrouwen. Omdat we vinden dat vrouwen uitermate

nieuwe mensen nodig. Goed opgeleide mannen èn geschikt zijn voor technische banen. Binnenkort
vrouwen die op uiteenlopende plaatsen in het start er zelfs een speciaal project voor vrouwen,

bedrijf kunnen werken. Op heel veel verschillende Informeer ernaar.
technische vlakken en niveaus. Met even zoveel Dus kom op 25 en 26 mei naar de DSM-
opleidings- en ervaringseisen. stand. Want voor u het weetbent u een eind op weg

De DSM-stand op de banenmarkt in Geleen naar een nieuwe baan.
is een uitstekende gelegenheid om eens nader Mocht u verhinderd zijn op één van deze
kennis te maken. Bij de stand staan mensen van het dagen, stuur dan uw sollicitatie (met cv.) onder
bedrijf die u alles kunnen vertellen over functies, vermelding van nr. 49/89 PVB naar DSM Limburg
interne opleidingen, loopbaanmogelijkheden, leer/ bv, afdeling Personeelsvoorziening en Beheer,
arbeidsovereenkomsten, enz. Mauritspark 1, 6163 HM Geleen.

ledereen is welkom. Mensen met en zonder
werkervaring en met verschillende opleidings-
niveaus. Loop even naar de stand en informeer naar

uw mogelijkheden. Onze mensen staan ervoor. LyOIVI %^^
En we verwachten vanzelfsprekend We hébben een oplossingof wevinden er een.

———————-^I I II I

nalisme in tastbarerestten vea etoppe naar-. / \
Een sollicitatiebrief m een pvv i / ~, 7

Rockwool lapinus BV,
fe JT, A A R

Sr'—» he-R- H^ """""j A A A g##%#\M I

■ ■^S^^*"^*^^^^— 1m»mm ~ __________________» ■
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SCHOLINGS- EnBANENBEURS2Sen26MEI I «ond» _^ «**Sportcentrum Glanerbrook 1 S£IJDOUUI I toegqng 9fqtis 1 *^, 00uur
Kummenaedestraat 45 Geleen I
| r .

TWTjH Cursussen op het I CBNTRUI^j/AKOPLEIDING \ \^J ImkmfrkT niveau van hoger M A ,_T, „ T I FRFM9'EllMmiorcc W onderwijs in de (--JL LCrICIM :ftfoDS volgenderichtingen: v?^^*^^^ l^k DAT KAN!
f I . zienmg. Het Centrum leidt werkzoekenden op voor l^^sy^SJ

iedere Zaterdag m Cultuurwetenschappen ,unc,ies op MBOniveau | 1
Sociale wetenschappen Het CAV verzorgt tevens opleidingen voor bedrijven. Onze kursussen:
ü„ 14. De opleidingsprogramma's worden individueel aan de , k - . .... .- . . .Rechten wensen van de arbeidsorganisatie aangepast *Leren lezen en schr,|ven * The"tisch En9e!s Nederlands_

-> *_r*^_ -f "" 1 Economie * p,ris la^ere sct,o[>l,(ennis * Thema-Taal voor vrouwenW " l___.__.__. _-. fm — __\ 1 _i Tt~j--c u lj~* _\ _\i 1" .- * Nederlands voor Buitenlanders «WereldoriëntatieI imhllVrtS I jnnnliin Bedryfs-en bestuurs- Het C.A.V. verzorgt opleidingen in - open schooi . m.d.g.o -schakeikursusX-llill^UJ K-JJ) ---SKAyiLSLKAKJ. wetenschappen de volgende functierichtingen: 1 . , u t.U +-* Technische wetenschappen, +
u Kunt-

--^___ infnrmaH,^ -Administratief - de kursussen zowel overdag als

—^
_ ïniormanca

r««.«—«.s—i /--\ 's avonds volgen
1 Natuurwetenschappen - commercieel /*a \

# meerflere ma|en per WMk
yr-y - Secretarieel r\_________ ' gebruik maken mom*—/ ' - Euro-economisch 1 | kinderopvang

M 'MS% *Ê - Vervoer en Distributie De kosten bedragen:
/ ~7 *_____W \ _J_\ -Informatica

«’ 10.00 mschri|fgeld per jaar
/ _^^T ___o^__ .’ 5.00 per jaar onkoslen leermiddelen/ _^W I^M^~ _\_W /m ■ theorie wordt veel aandacht gegeven aan de-(.—_^E- -/ mm \t ■ i- toepassing van de kennis in de praktijk. Dit geschiedt . De kursussen_M ___m__m__W Voor inlichtingen en dmv. oefenfirma's, PC-gebruik in alle opleidingson- __

wnrHon nitnaunorri-mmWmWmWmWm*mmmm»**m*m~m*m*m*m*mmmmV*mmm-' nadere informatie: derdelen, spreekvaardigheid in alle talen, sociale vaar- woraen uugevoera_ „ _ digheid en stage. Lo- 1 in de gemeenten:
Geregeld starten onze S.P.D.-cursussen te r,„_ ___,_, , ... __TK__tf\_„ Ook op werkinstelhng en houding wordt getramd. A^^\ . Geleen: Jubileumplein 6

Heerlen Sittard StudiecentrumSittard L^ Aj - Stem: Secr_ Bootenplem 12
Maastricht Tegelen Rosmnlnnütraat '14 vanwege de flexibele opzet van het programma be- -"^ . Beek Muziekschool Dr
Mook en

S rtosmoienstraat Ü4 staat er ~b v. bedri)ven de mogelijkheid medewerkers ' ' c,!«l, a»
Roermond Weer, 6131 HZ Sittard binnen zeer korte tijd een op maat gesneden opleiding Stassenstraat 88

T , - „ „ ' aan te bieden. Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Info en prospectus bij de directie. leletOOn U44yU-zsosb r«»ntriim \ir\r\r RacicaHnr>atio_ . . _' _ ' Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Centrum VOOr Basiseducatie

Limburgse S.P.D.-Opleidingen ("__.„ " -j. " deheerG" S|angen (Hoofd Opleidingen,piv Directeur) Westelijke Mijnstreek Zuid
Brouwers R V V-pen UlllVerSltelt Centrum voor Administratieve Vakopleiding Jubileumplein 6Capucijnengang 10, Postbus 946 - 6200 AZ Maastricht

Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld l . | Telefoon 043-252949 - Telefax 043-215136. Geleen telefoon 04490-50895
Telefoon: 04408-2304 ,9143 s,ein telefoon 04490-38447: 1 1 Beek telefoon 04490-50895/38447 191154

SR.K. Stichting Middelbaar Beroepsonderwijs Sittard
Scholengemeenschap "MTS - MEAO"

—

Een baan vinden is niet zo moeilijk,
als je tenminste de juiste diploma's hebt:
&vs moet je de goede opleiding kiezen!
We kunnen je van alles bieden:

"ATS Energietechniek MEAO Bedrijfsadministratie!
Elektronica Bestuurlijk
Fijnmechanische techniek Commercieel
Werktuigbouwkunde Secretariaats

v&rkorte opleiding voor Havisten (2-jarig)
Elektronica MEAO Alle richtingen
Werktuigbouwkunde Directie-secretaresse Opleiding

JE VERDER SPECIALISEREN?
at kan op onze gesubsidieerde vervolgcursussen (dus lage cursusgelden)!

'nformatica
(basiskennis informatica, bestandsorganisatie, programmeren en werken met standaardpakkettenzoals tekstverwerking, spreadsheet, database), cursusgeld ’ 355,-.
Technische Informatica
(microprocessor, interface, datacommunicatie), cursusgeld ’ 355,-

-3 Wiskunde
(opleiding voor officieel MTS-certificaat), cursusgeld ’ 355,-.

4 Natuurkunde
(opleiding voor officieel MTS-certificaat), cursusgeld ’ 355,-.

's- en Natuurkunde kunnen ook samen gevolgd worden (cursusgeld ’ 410,-). Met deze certificaten iscri toelaatbaar tot de HTS!
aciere inlichtingen, prospectus en aanmeldingsformulier: leerlingenadministratie, R.K. Stichting MBO"ard, Valkstraat 10, Postbus 5050, 6130 PB Sittard, tel. 04490-14943.

JftED NIEUWS VOOR ONDERNEMERS EN GROTE OF KLEINE BEDRIJVEN!
anaf het komend schooljaar kunnen wij uw werknemers bij-, na- of omscholen door kortere of langere

DlOQ S!1en' op maat 9esneden naar de vraag en gericht op onmiddellijke bruikbaarheid. Onze Stichting

°4490 he6r A' Linssen' kan u daarover meer vertellen. Neem eens vrijblijvend contact op (tel.

KOM EENS INFORMEREN OP STAND 6 (bij de ingang)

. — ' I -■■■-■ I

OPEN.LEERCENTRUM
IIP i I I
mm WÊÊÈÊÊÈÊm U vindt ons op de bedrijvencontactdagen

WÊÊ m I i in Weert op 24-5 en 25-5 en op de Banenbeurs
Éïllll WÊÊÊÊm

■"■ mJ —J m Geleen op 25-5 en 26-5. Gratis studiegidsen

ü DAG- EN AVONDCOLLEGE __| SITE
* Eenjarige Dagmeao voor schoolverlaters 0t , ,

Havo/VWO Studiecentrum voor Informatica
Secretanaats - Commercieel - Talf"■ Econo"e (Lid van de Sten)
Bedrijfsadministratief - * Informatica-opleidmgen
LOGISTIEK Oriëntatiecursussen

* Tweejarige Dagmeao voor " Praktijkdiploma Informatica
met-schoolverlaters en bv. herintredende *■ MG 3
vrouwen - AMBI 88

* Gefaseerde Beroepsopleidingen voor - UNIX/ORACLE
vrouwen - Toepassingspakketten:

* Avondmeao Lotus 1-2-3, D-Base lII+, D-Base IV
* Diploma's en certificaten MS-DOS, Symphonie

Mavo-Havo - VWO - Meao - Tekstverwerking Wordperfect
* SplTns ' gS' - Kantoorpraktijk Wordperfect

* Dutch Courses for foreigners * Automatiseringsopleidingen op maat voor

* Informatica bedrijven en instellingen
Dr ,m„r„ __ , * Economie/Administratie: KS£ïïffioSa,,e Su" aredetitieelaSreCht "

* ÏÏnS?elAe °Ple
tldingwn,, „ m-\. * * Talenoplefdmgen op maa!Pvoorebedr.jven,

' .form flll3 * WlSkUnde " Natuurkunde instellingen, particulieren
! r a lca

* Cursus Italiaans

_J BASISEDUCATIE jm VOLKSUNIVERSITEIT
Voor mensen met weinig vooropleiding: -jjgjjj£ ___ ___ _ _

-^Open School - Thematisch Nederlands/Engels OtiJjtiJLlM .Li.O.Taal en Rekenen; Opfriscursus _~ ' , ,
Cursussen in Sittard, Geleen, Stem, Beek Talen' Informatiekunde etc. etc. etc.

OPEN LEERCENTRUM, Parklaan 4, SITTARD, tel. 04490-10349
vestigingen in Sittard, Celeen, Stem, Roermond
m^HM^—«^

___________
B^B..
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■ Mm\ 3*SN* I ■ mW mW m m ___\W mmw \w

I \ __W /?&::-?: / # «■:&££:"''
Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / *_wm / / Mm\W____\__f JB'
W_\3 Pers auto s, campers, pers.busjes, ."l|lllllR^lil«Éte*rL zj RotOr B.V. bestelauto's en zelfverhuizers. Schels- .. _"'__'" lu .. A P Honda-dealet. Heerlerbaan 229, 6418 Jfrg 45, Heerlen. 045-725666. ë
Autobedrijf Kwarten V.O.F. Ce Heerlen, tei 416900 Happy Rent iy -^ VanMulkpnßV Pnnnennnhl iiiim^Kastanjel. 148. Hoensbroek, 045- MUbiiu;ol; Po| ippon Voordelig Opel huren al voor ’ 48,- W __* JIJiHiWJi_\hl\hlVl3M lfl" lu "" °■" ■ r U»S , J""' l^lllinigH Wlllll'nirTlaMUit^
214171. Gratis bij APK-keuring: CO. MItSUDIShI GellSSen p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz. f^MMMmmmm* Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490- MkW AWUtUW^H
+ koplampen afstellen en voorkeuring. Voor onderh., reparatie, schade-afh. Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. L-^J 33536. Complete montage van keu- LT*/ V.S.M. DneSSenS-NieSSen
A.itnhoHriif QnnHanh Pitmön le-kl- occas- m 9ar- Hubertusstr., r-^—-, k^ü^^^^^^^^^^^^^— Schildersbedrijf b.v Ankerkade 12'
Auiooeariji aonoagn-uiroen Gr Genhout-Beek, 04490-71054. ■ 'i\ _W\.\\m\\\\-M\\xMm\ Filmpost Veldman naai- en breimachineh. 6222 nl Maastricht 043-63035 JuXT^S^r^Z^ Anlnhpririif Rnh _ FmmPrik mymimmWmm Brunssum 045-254166; Geleen 04,90- pr». Heerlen, Nobelstr. 6. 045-716100; Voor alle voorkom, schilderwerken.
wiinn KS ap'^Sn S: AUtODeÜriJt HOD V. hmmeriK £^*A. ......... 46089: Heerlen 045-719484; Kerkrade CEMA Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-mprSn AKK-Keunng alie voltastraat 2 Schaesberg Landgraaf. aieenmdNU Vdll crp D.V. 045-451598; M'tncht 043-620770; Sit- Geleen, Burg Lemmensstr 216 213538> Geleen' Raadhuisstr. 14. ■HH;MilHfiftliW:«ii:«Ma«
merKen Tel. 045-317593. Tien jaar service met Ca. 200 soorten bestratings-en gevel- tard 04490-25363; Weert 04950- 04490-47575 keukens - badmeubelen 04490-46480. Rep. alle merken, geen -■-... ... o\iAPK-keuringen Bremen B.V. een grote S stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat 32464. Uw adres voor betere foto's. -sanitair cv voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62, De Gast ScnOOnmaakDedrijt D»
APK-keunng / 50, Au.oma.erialen. BHEBIE!S!HHI 17'Sl,,ard',el 0449°-12481 Van HOUturn Videoverhuur 04750-31012 Hoofdkantoor De Boetóaan 7 1(J
autobanden, accu s. uitlaten. Kamp- mm m___________________________________m____________________m Waaimarhinphanriol H IA/iinpn HJ Amsterdam Tel 020-443912. if
straat 59. Landgraaf, tel 045-311784 Rncrh Service J BorkOWÏtZ W nanüeiSmi| D.V. Verh v video - camera - recorder - «f rf (haMklnkkpn Nddlllldlllllieildliuein. Wljlieil , 10526 Te|efaX; 020-443454.y DUiUi üemtc j. duimiwiu Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. films - kt. v, bruidsrep. Overzetten vi- waanoe lIHI JMOHen Geieen Ri jksw z 112 04490-
Citroën APK Van Leeuwen Verk. rep. alletye accu s, startmoto- vertegenwoord. Feb-produkten voor deobanden - S Bmm films en alle repa- Grote keuze in model en houtsoort. 468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490- ■■KTiTTiTïPM^^MHj^M
APK aratis bn grote beurt Herkeunnq ren- dynamo s' bedradin9' diesel en bouw en dak. Tel. 045-226663. raties. Markt 26. Sittard, tel. 26107 Strakke of rijkgesneden kasten 30 - 23336. M'tncht. Stationsstr. 43. 043- ■MUttèrfttllH*ÉÉMi*ï^

gratis Tel. 045-453555.'Strijthagen- gezme .nspuitsystemen_N.ersprinkstr. MarTïïTFTTWn^HI P=r~~-_ 50% korting, direct v. importeur. Tel. 216000. Dealer v. Pfaff. Husqvarna. -. „., n<tï\
weg 129 Kerkrade 68 Kerkrade 045-453926 ■■■AiiMuWfiiMH a. - - inl./afspraak 045-244020/216709. Toyota. Ook industriemach. Rep. alle Math. LinSSen. Tel. U45-^4IDÖ'
UontnoMDllMifl,„„M. MWiItHMIJiMy BOUWmaChineS DamOJSeaUX Wjj ÉÊSMW\i\EJM 1 WL^mmW^^WmmWmM merken binnen 24 u. Bergerw. 20 Nuth. Onderh c v-veijHensgenS B.V. NieUWStadt Verkoopt en verhuurt meer dan u TWr ï!!!^2"20^^ ■,|l|.IJ-|i|W-I«JIUiajJHJII Gesp. in Radson en Nefit ketels, ga
Kruisweide 3 APK-keunng in vooruit- Autoglas Service Burlet denkt' Industrieterrein de Beitel 108 «^* VROKO HKUH.I.BM.WiEKMiIMiaHdJI water-install Erk. schoorst vegersbefli
zicht alle reden snel afspr te maken Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490- Heerlen Tel. 045-411930. G.V.L. Restauratie, 045-226000 Voor alle reparaties aan koel-en diep- Gaswacht Ümburo 045-227676voor klantvr. keuring. 04498-53055. 45192, 44416. 51227 Alle merken, ty- htUU'l.lHM'^l.fflfflM Spec. gevelreiniging, renov.. kelderaf- vrieskasten. Werkplaats; industriële?- specSfisïSri oo aLoorten oa L ■■■■■■■Opel Bergsteyn pen Tevens ruitreparatie'harsin|ectie Snß w '' ' m d?ï9' voe

t
gw

Qt voich,weringlJ <r- S^S'^^9 23' Simpelveld- 'Sn ontwer " °"d— Sa-" P„ , Rectaiiratifl nA, 99fiO0|
APK-keunngsstation R, )ksweg 61 NOVUS autoglasreparatie "O 0" , , ||h , iS-S'^cZT^' tic en verkoop. Litscherveldweg 5 G.VI. ReStaUW ie J45-226W
Rpm pn Tprhiüt t»i nAAn*AV7t\r\

"vlug «uiui|iH»iw|iiiimi« Diabo b.v boort en zaagt in alle beton autopiaatwerK, velgen, chassis etc. Heerlen. Stralen van meubels, autopiaatwe^eergen lerpnjt. tel. 04406-41700. Te, 04498.52529 Ster in voorruit? AdreS: Industriesterrein de Beitel 108 ■■■KTTHIMH velgen, chassis etc Spec gevelremi'
Garage SebregtS en CO Laat dit kosteloos (extra of all-risk Heerlen Tel 045-414151 Jo KreutZ ■Qk jl II 11|——I ging, renov.. kelderafdichting, voeg*-
Off. APK-keunngsstation len 2. dealer verz.) aan huis met gar. repareren. ■:I;II||,U!HIU AartS Glashandel Speciaalzaak in HiFi-KTV-video. Het WJfl o****^^^^ vochtwering 10 jr schrift, garantie.
Iveco bedrijfsauto's Lmdelauferge- ■Ji)(il»:Mli'll

D«.iMch.iic n«M DiictnmnlH Dorpsstr 46a, Maastricht-Heer. Tel. vertrouwde adres v. al uw reparaties. /-mmmf r_~ ,wande 8 Voerendaal 045-752888 . . BrUIÖShUIS UOra blJSten/eiü 043-610199 Levering en herstellen Kerkpl 39, Schaesberg, 045-313815. R .
ffl p . u npn„hrnpk __f^TMl7mmmmmmmm\

AUTOGARANT Subaru Hpprlen
AUtO VenCKen b.V. blttarü-beek Rosm oienstraat 6, Sittard, tel 04490- van alle soorten glas

_
M _______m .„ , , "oenS^oek ~ fjliilMUIUÜAHAN! ÖUOaruneenen Leasing VW. Audi. VWbedr.-wag.Sit- 19244. Geopend ma. t/m vr. 13-18 Pnmpliwn-InnkPrs lèiSMiKllUil Alle soorten klassieken modern parket "/ F

Schelsberg 128. 725588. APK-keu- tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*. uur za 10-17 uur dond. koopavond.
UUM,CMMC" JUUMft

t_________ t«*—v-s«l Wij borstelen ook best vloeren. Lev- _mmJ
ringsst , off. Subaru-dealer Heerlen Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*. "^ 045-258944. Glasservice: 24 u. ook re- HOOnnOUI lanateClHlieK voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten- cnr tpytiplnrnnthanHpl
e.o. Let op spec APK-aanbieding! _ ■ SNpT~~fcwp*ïïwwSaiiSSi paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage- Voor alle kunstgebitreparaties, klaar raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395. Cüu-iMiieigraoindnoß

ECOleaSe PT JCJMSH ■ ruiten, glasslijpwerk. glas-in-lood of terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328. ÜOOp'S Massief Parket ïniphminT^Seat AutO AartS Least alle merken, zowel zakelijk als TjL/CamD no CarS RidderhekS "koper VijVerStr- 48' BmnSSum Hoensbroek, tel. 045-228211. Vakw., serv., rep., schuren en borste- M3- 2ffiHamstr 211, Kerkrade, 045-412545 privé. Economiestraat 47, Hoensbroek, Lmwmi wmPin9 wrs "'OaeroeKS len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln. Mir. APK-keuringen . LPG-mbouw * Alle tel. 045-217863 Verh , verk en onderhoud van cara- , ,00' ' , R£' ri n/I ,üfl ,««
■■4tLkMiU;M,.Ut W 31 Ge|een 04490-41604. ■^KTTnnffïïfTffil^É

reparaties * Bandenservice. vans en vouwwagens. Pnnsenbaan inoustriestr d bittaro. u449u-ioddj. „ l 0„
Canton ReissLease «■«***-.. 047««,3. ui Xa^ïHEß* Glashandel Voerendaal V.O.F. ?„si-P.a?ie.nSI. Lame«.. Ncascreer 04498-58623COUmanS Beek B.V. Spec op het gebied van operationele £"j^^_^_^^^^^_^^ pen/facetslijpen, isolatieglas, gestraald Kunstst ramen^ deuren' alle; f|9uur. Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her- A)s het 0m bedrukken gaat' Mod«

Bij een grote beurt APK-keunng gratis, leasing. Alle merken. Tel. 045-718040 (figuren) gebrandschilderd glas, glas in enkel en isolatieglas. Lmdelauferge- stellen, schuren en borstelen. Heerlen: S nort promotietextiel Ook loonde
DSM-straat 7, Beek. tegenover Maka- Fax:o4s-718581 lÉi-—ÉÉiÉÉÉiÉ|ÉÉÉÉÉ-|ÉiÉÉ^ lood/glas in koper. wande 1, Voerendaal, 045-753258. Benzenraderweg 69, 045-740335. tot 6 "kleuren Mik 7a Grevenbicht
do, naast Praxis, tel 04490-71243

CollariS-ElirODCar BORSU UmbUr9 Mtl:l,l'l,^:,.3 ,'llJ'lFTTM Gebr. Bollen M^richt: Boschstraat 81, 043- JHUlULClltr. UUlldhb CUtupidt Budgetvriendelijke bedri|fsautomatise- __m___i____k_____________________m T
,

043-641293 Kunststof ramen- v .r^lntn.m ■IBBTM^mTaT^IBMAutobedrijf BOS Heerlen B.V. nng. Telefoon 0^210419, Ganzewei- Orenstein & Koppel-SteSSen BV fabr. sinds 1973: Timmerfabr sinds . SSSn kurkoarket AkerstraatGrasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045- f en o^s 720202
9 de W' G Sourethwe9 I°. Hearien. 045-417876. 1924. Showroom Broekhoven 1, Geul- !&Teïiïi Tel 045 718562 Ma LeWüUllial MlChielS

724545; Suzuki-dealer. ' Piek Service Heerlen Het vertrouwde adres voor al uw hy- le-Meerssen. ges,'oten t open va 13 uur tza va stationsstr. 21 Sittard. 04490-1507^
mUWfWmmmT^mm Uw partner voor verkoop verhuur van "J c

s
tSele

r
n
h

toebehoren voor n -, 930 uur. Speciaalzaak in tijdschriften, buiter*.
■■WnK^HI B|-É-ÉÉÉÉiiiÉÉiÉÉiiÉ^^

computers * printers ° a mduslnele machmes enz- m | IJUJillliM da9bladen en stripboeken.... n u CantOn ReiSS PartS Center * fax-app. * telefooninstall. * onder- JtfïT~~l fIJ MÊmwNic. Dassen aanhangwagens Q"'un
u

e"e "*~o nderde7en aCcess houdskontrakten * opleidingen. Laan Éj| J___EMB!mWKÊ ZJr I Plafond-en keukencentrum -rjr-i~ JVerk. verh. repar., speciaalbouw scherp afgeprijsd voor iedereen! Val-- van Hövell tot Westerflier 13 Heerlen. T+W T Zambon 043-642535 Blik mMU^VUm^Vlli
Onderd voor ale merken^ Stationsstr ken burgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. Telefoon 045-719336 - Fax 045- _m__\ Feijen'S leesportefeuilles Div. systeemplafonds, altijd een f^f /■JMIMUIaFbkerkraae. iel U45-4WUÖÖ. itmmummmmmuwmmmÊmü^^^h „From Castle Of Beauties" Absbroekstraat 3, Munstergeleen. pasklare oplossing voor plafondproble- LmZJ
Aanhanowanens Ju KnoilS Automaterialen Bremen B.V. Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks- Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te „ . . - yMannangwagens J0Autobanden, accu's, uitlaten. APK- hire west highland white terriër. Inl. voor informatie 04490-11212. brengen. Kruisberg 46 Meerssen. IVieSierom BUnoe Ö.V.
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- keuringen ’50,-. Kampstraat 59, üpl. Instll. VOOr öCnOOnn.SpeC. M Claassens Tel 04404-1439. \\\\\mmmmmmmmmmmm_\\\\\\\\\\\\\\\\\m Wand- en DlafondStudJO 043-645959. Verandadakpl., Lexa |r

derdelen en reparaties Rijksweg Zuid Landgraaf, tel 045-311784. Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. - ■HMÏÏÏÏTïïmnVHHH Plafnnrihnnw Kprkrarip R V Thermoclear, gegar. tegen hagelsc";
195 Sittard. Tei. 04490-12718 Pe"dicure . Manicure Jenny Snneets, Nafonooouw nerKraoe b.v. b|iivend he|der Pr |reneweg 6 Bunde
ui n-u-i-„-**n d u Haros autoshop Meerssenerweg 216, Maastricht, 043- Van Thoor b.v. H Hoeooermans C V Lanagraat JW. DaDekaUSSen B.V. Groot ass.autoacc, autoradio's, auto- 623643 Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout sanitair cv dakwerk aas water Sperwerweg 28 045-455635^ Show- HnKH
043-632510 Levert torsie-assen en a|ar men, accu's en andere automat RX-^ in div. diktes Tel. 04458-1818. wat ronth rioolonS'EmLpTein 8 IT " Pa[ lmÓ*T 4'i,KnSaanh.wagenonderd voor zelfb. + rep. Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983. J|\^telïïrö3Wïï^" Holstraat 33, Margraten. Heerlen Tel 045-713265

(Chevremont); geopend va. 13.00 uur. Harreman Verhuizingen
Gunst omzen Punterw 7 M tr,ch- %| ■QSQSSSQBi lespee interna, erkend verhul

EB ö"Éfc"^^^ H J frnmhaph R V WI ■Pi;B^fJIM.<l.1iiyfil.'lflP ~^ * ■ ■ - ■- C. de Wit B.V. Event. opslagruimte. De Koumen*'

"^"
ÉÉÉIÈÉ~~~ AutOrijSChOOl Sjef Dörenberg Techn + dakb dekkLen L* / -ImW>■■■■■ Postzegelhandel. Nobelstraat 41. 6411 6433 KD Hoensbroek, 045-218342.. Verwijmeren. 04490-15011 Bovag-erk. rijsi vracht-, pL.au- rSesrpvc toïïISIJiSÏÏ: H~f?. uur. _:„ Ge|een

1 EK ï^tel """ Bern Willems VerhuizingenDiv. antennes, radio-en tv versterkers, to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. Colmont 10a Übachsbera 751818 nOUDen £4-UUrS SBrVICB ueiBBII ~, ' t ,-k,
splitsers, koppeldzn., muurbeugels Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735 ' ' Techn. inst. gas, water, sanit., cv. Manege Galop Wit ÉL\____EEÈmmmmm\ IlSüLiSKr'7|itta2f fn 9n !ctr?P^enz. Wilhelmmastr 8 Sittard. Dakdekkers lOödg.bedr. Ed CalS onderh.. ontkalken geisers, boilers. Rijlessen ,n groepsverb. en ,nd,v, on- WP«i^ J W , f

FTÏÏTT» bJaak Huisman- Ü45-4^J7^B Hoolstr. 46, Beek. 04490-76892 Alle Asterstr 53, 04490-43252, 43366 der deskund leiding. Instr. F.N.R.S. b' Ie UaU " .
É" Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, voork. dakbedk., lood, koper, zink Jljy-^ Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872 Rnpl/v Qittarri 04400 11^(11 ■■■KÜMÏÏÏÏÏÏÏI^H1600 m 2antiek Pierre Couman^ BV Heerlen, kaderschool, rijksgediplo- Bekl. v. goten m kunstst daklijsten. ■if MjM^mm IIIJinJBl lIJinJBJ ll 111.l lll lftll'l-IMlWI(lrl d,, ? / h hi niuuu in aiiiicft. ncnc ouuuidiib ov moorrt ' M K W_^ m^ÊmÊ&mmmM I^^SUtAJJjüiiilléUUlièlrf Rolluiken, zonwering of onderdelen Qiro Uloochnnu/orc Hormancverk v antiek verk en verh cxci meerd Dakdekkersbedr. „De Nok" 4Zz/ FiPrkpn MPiihPlPn Su^tPrpn Aan het Broek 41 sittard b|ra Vleeshouwers-Hermans

automobielen. Heerstr. N. 144, Indu- M.G. Dfikerf 045-222228 Voor al uw dakdekwerkzaamh met de 7^^ NBWBn IUBUUBieii öumwbii Excl. verlichting en antiek B v B°Jstnew 15 Stem. Tel. 32355/27770 Tussen * 2\" %£*___ en na Energieceirtniin Minll bV. Oude Ri.ksweg NrdJO Tel. M49- Laumen fOllUlken-ZOnwering telstr. 4 Limbricht Te 1.15502 fAntiekhal Cnr DahPkaiKPn 1800 uur- Oranjestraat 5 Hoensbroek. vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459. 24 UUr totalshop en tanksemce lS?l.S£' a rt Snïï kJïnT Beitel 110A' 6422 PB Heerlen' pos,bus br°6 S roerm
AmieKnai tor. UaDeKaUSen Kaderschool. Ri/ksgediplomeerd. Bokstraat 6 Heerlen 045-229755

huishoudelijke art. Eigen parkeerpl. 21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045- -A
Speciaal Biedermeier Ook ink van an- HHffßßllflfflWlTlM Uw vloeibare energie-specialist EBEHW33S S 423848 442129 iJngrtTïïgM ■tiek. Tevens stofferen wij ook uw meu- bmlS AOaillS *mm___wi__________maaa___m Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60 J^^^^ ..... .. . „>«beis. Pr. Mauritsm. 848 Beek. 04490- anwb erkende auto- en motorrij- Boumans Brunssum Landgraaf.o4s-318170. Frissen Tuin en park BV. Mittira-Heroal b.v. Vicaf s „troland Videotheken
76811 uChoolH M.irTa? Sn«aüi,o6367 CW Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001 De Kachelsmid, tel. 04459-1638 Honda motormaaiers, tumfrezen, Stihl Het vertrouwde adres voor ai uw rollui- Gespecialiseerd in verhuur, verkg
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WmmimWmmmm Voerendaal Tel 045-751718 andere doe-het-zelf art zagen en Koop bi| de vakman, gas-, kolen-, motorzagen Vroenhof 86, Valkenburg ken of onderdelen, kunststof schroten van erotische videofilms Sittard, S,

m»m^i^-^li-^lmmmmmm WSfISrTM schaven op maat. Pers. bediening Gr hout-, olie- en ant. kachels. Nieuw en aan de Geul Tel 04406-40253. service:of reparaties Beitel 4. 6466 GZ tlonsslr 31 04490-10987 Maj
frankort assurantiën b.v. S 8Dr A Kuypers,r 8A ■■■iiTiT m"6

mi M' iE Handelsonderneming Mirandolle
Voerendaal, Heerlerweg 146. tel 045- AUloSCnaaeDeflri|l Jan Vrancken gBB^^^^^^^ ■:f:i:iiim ;<l',MH;n:Ba Sabo motormaaierSi

S
Sachs Dolmar751871. Al meer dan 40 jaar vakman- Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832. ■SUJUB BÜsmans kantoormachines kettingzagen, Dibo hogedrukreinigers. 3"'^" ___ijT~_^_____________________^!2 mverzekenn9en- jeuken. spuiten.expertiserappor- fay Müifl^.«^ t RaleighCycle-CenterHelgers Wiïémmmm

"irrmffllilt^ Carrosseriebedrijf Auto-Tasco J—g- S?S?e^e !SstS' "^"_±- _ SSTffiSh Smb^":
SAS Autoshop „De Specialist" LTS^rrHÏoïS- 04490"48282 ' ■■fflffißßß ■fllllWlWlfmil'ffliM iSJSi reparat,es Tegelstudio BK '87
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, tion, 045-220955, 212539 Drukkerij Vliegen KaODersbedrJjfSSChOOl Sittard VAB VaalS, tel. 04454-1993 Riikswe9 51 6269 AB Margraten

ï"rfi?"ïp^ m^mmmTmmmmmmmm Plein 14. 6466 GG Kerkrade-West. Tel. Daar kunt u ook voor behandeling aan Verkoop van Deutz motoren 1-12 cl HupkenS BV Maastricht Tel. 04458-2664.
neenen. tei. wi \tus. 045-411432. Voor drukwerk wat de uw haren terecht. Gruizenstraat 18 en onderdelen, versn. bakken, tussen- Markt 53-54. 043-215868 voor excl. rf=r~~~~i -_-i

~,,...„,"„ Uoi««A dw u..th aandacht trekt en indruk maakt Sittard, tel. 04490-28529 bakken, aandrijfassen, kompressoren. fietsen van Koga Miyata. Giant Specia- w]M Mt.]\\w_\.\\\-_________\
n______m____m____________\ AUlOSen/ICe HaieCO bV NUtn

i -n^n k „ WmmmTJWWT7!Tmmmmm\ lized en Cycle Tech Wig MmjmimmmmW
Autobanden Thiissen B V Erkend inbouwbedryt van tbbs/tno- uruKKenj l unye o.v. \_____\___\_________u__A____mimmmmmm < ’" Uitlaten ■ schokdempers '* sportvel- ó^r<j e autobeyeiligingssyste- Kettingform , drukwerk voor handel en KellerhUJS keukens Geleen SiebreCO MuurCOating Rl|WielZaak BeCkerS -*-***uiudiei bLiiunueiiiijeib b|juiivei men en deaer van autoteefoon storno industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. R innriv;p nctr i n^on aiq[\. t__ n """"'""' uuvv *, .. . Rarripr R 1 fii4i ra Klimmen. Tel tfanaüon Diinric h u

nlJ^Z"Zn_$iïl 940 Demonstratieapparatuur aanwe- 35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij S"Z s \ anoaratuS? even.' Voo
h
r
t

muurcoatmg, gevelre.nig.ng en Ba metM 6343 Venetian BlindS b.V.
Tunnelstr. 30 Geleen. 04490-45100. zjg! Tel. 045-242192 LOrtye drukken, het scheelt u stukken £°u. VpioSn?n Tonnen ïoch?enU9 m,? iim}ie

TS,fbr^' zonwer.ngskonstrukties. lalouzie
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	De studenten op liet Plein van de Henielse Vrede in Peking moeten, zo lang het duurt, de strenge blikken van Mao Zedong missen. Het enorme portret van de in 1976 overleden Cliinese leider werd gisteren met verf beklad en daarna afgedekt met een legergroen doek. Het incident deed zich rond vier uur 's middags voor toen twee mannen flessen rode i êrf na_r het portret gooiden. Voordat ze kouden wegrennen, werden ze opgepakt door de studenten die al ruim een maand bivakkeren op het plein. Na een kort verhoor droegen de studenten de mannen over aan de politie van Peking.
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	Aan de vooravond van de feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de Bondsrepubliek is de Westduitse president Richard von Weizsacker gisteren in de Bondsdag met grote meerderheid herkozen voor een tweede ambtstermijn van vijfjaar. De 69-jarige president kreeg de steun van alle grote partijen, inbegrepen de sociaal-democratische SDP die in de oppositie is. Na zijn herverkiezing werd Von Weizsacker door kinderen in de bloemetjes gezet.
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