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Pleidooi KNOV voor
invoeren prestatieloon

IK HAAG - Prestatiebeloning is
I een instrument om algemene
Stijgingen af te remmen. Als het- gaat in een bedrijf kan de on-
öemer eenmalig zijn (ook goed)
'terende medewerkers belonen.
*r hij zit dan niet vast aan een
"hanente last die hem het vol-
de jaarniet uitkomt. Zo kan een
'ghoudend loonbeleid worden
öerd: bij voldoende winst kun-
-1 bijzondere prestaties en inspan-
Ben naar waarde worden ge-

F is één van de argumenten voor
'Koninklijk Nederlands Onder-
Rers Verbond om invoering van
fke extra beloningen aan te beve-
f Voorzitter Jan Kamminga van
*e organisatie van ondernemers
«et midden- en kleinbedrijf pre-
Weerde gisteren een rapport over
onderwerp. Hij zei onomwonden

*bij ondernemers na de jaren ze-stig grote angst is overgebleven
'°r algemene loonronden.

' behoefte beloning en prestatie
op elkaar af te stemmen, bleek

*iq jaaruit een enquête onder en-
re duizenden ondernemers. Zij
ren te kennen, dat ze een stuk

willen besteden voor in-
dan wel collectieve vor-*n van beloning om medewerkers*er te motiveren.

*i midden- en kleinbedrijf ziet in
f Prestatiebeloning ook een mid-
*f om jonge mensen te lokken enfl te stimuleren een vak te leren.*triminga schat dat binnen drie

jaar zon 100.000 bedrijven uit het
midden- en kleinbedrijf (ruim een-
derde van het totaal) een of andere
vorm van prestatiebelonng zullen
invoeren.

Kind wint
cocaïne

- Een meisje uitgierden heeft afgelopen week-
einde een niet-alledaagse prijs
'1 de wacht gesleept op de ker-
mis in haar woonplaats. Bij een
|>allegooi-tent won het kind een

waarin tot verba-zing van haar ouders een opge-
bold briefje van tien gulden zat
i&iet een portie cocaïne.

*j*e ouders informeerden deWierdense politie. Die deed
jjaarop een inval in de ballen-
*faam alsmede in enkele wa-
Bens op de kermis. Nergens
I*erd echter nog meer cocaïne
*3ngetroffen. De waardeva_n decocaïne in het prijsje bedroeg

veertig gulden.

eigenaar van de ballegooi-
*nt en zijn echtgenote, afkom-
stig uit Tiel, vertelden de politie.v-n niets te weten. De prijsjes
berden drie jaar geleden bij
Srote hoeveelheid ingekocht,'n samenwerking met de poli-
tie van Tiel zal een vervolgon-derzoek worden ingesteld.

Het weer
KOELEREEN MEERBEWOLKING

A
?s»vankelijk zal de dag zon-
JS beginnen. In de loop van
j* dag zal bewolking van de
j^°ordzee onze provincie bin-
!*"» drijven. De aangevoerde
iJicht komt van noordelijke
*eedten en is koeler dan de

Jselopen dagen. Het wordt
?*arom half bewolkt en het
,'ijft vrijwel overal droog, be-?*lve in het uiterste zuiden
*n onze provincie, daar is,eh kleine kans op een lokaal. üUje. De wind gaat matig uit

set5e t noorden waaien. De mid-
JJ?Steniperatuur loopt op tot, l,"ca 18 graden. De minimum-
J^liperatuur wordt circa 8
"aden.

y^NDAAG:
*?«iop: 05.28 onder: 21.48
°>aanop: 02.59 onder: 16.23

Ook uitzonderlijk droog

In mei meeste
zon sinds 1919

DE BILT/HEERLEN - Volgens cijfers van
hetKNMI in De Bilt heeft in Limburg de zon
tussen 1 maart en 29 mei (gisteren) in totaal
519 uur geschenen. Opmerkelijk veel; 442 zo-
nuren in de maanden, april en mei is nor-
maal. Ook de gemiddelde temperatuur was
in devoorbije driemaanden hoger: 16,6°C, op
de kop af drie graden meer dan gewoonlijk.

De gunstige cijfers zijn in hoofdzaak te dan-
ken aan de zonnige en bij vlagen zeer warme
maand mei. Deze maand werden al 315 zonu-
ren gemeten en er zijn nog enkele dagen te

gaan. „Een absoluut record", aldus" woord-
voerder Heijboer van het KNMI. „Sinds 1919
heeft de zon in mei niet meer dan 300 uur ge-

schenen."

Mei is ook een zeer droge maand geweest.
Maar klachten over droogte vindt het KNMI
schromelijk overdreven. „In maart, april en
mei is in totaal 191 millimeter regen gevallen.
Het gemiddelde is 163 millimeter, dus daar
zitten we ruim boven. Wij spreken pas van
droogte als er een maand lang geenregen is
gevallen en het ernaar uitziet dat het de
maand erna ook droog blijft. Op dit moment
hebben we geen reden om aan te nemen dat
het in juni niet zal regenen", aldus Heijboer.

Jean Reyskens
de oudste ooit
in Nederland

DORDRECHT - De titel is bin-
nen. Opa Jean Michael Reys-
kens uit Dordrecht is vanaf
"vandaag de oudste mens die
ooit in ons land heeft gewoond:
111 jaaren negentien dagen. De
hoogbejaarde Belg, die al vanaf
zijn twintigste in Nederland
woont, is mevrouw Christina
van Druten-Hoogakker uit
Randwijk voorbij gestreefd. Zij
overleed op 8 december 1987 op
de gezegende leeftijd van 111
jaar en achttien dagen.

Opa Reyskens woont in het
ouderencentrum Avondzon in
Dordrecht. Geestelijk is hij nog
helemaal bij, alleen lichamelijk
begint hij wat slijtage te verto-
nen. Reyskens kan er overigens
nogeven tegenaan: de maxima-
le levensduur van de mens
wordt door deskundigen ge-
schat op 115 tot 120 jaar.

REYSKENS
...de oudste..

Verminderen
Het voorstel van Bush komt op het
volgende neer:
-vermindering van het aantal solda-
ten in Europa tot 275.000 aan beide
zijden. Voor de VSkomt dat neer op
een verminde-i^g met 30.000 man.
Het Warschaupakt zou 325.000 mili-
tairen uit Oost-Europa moeten te-
rugtrekken en demobiliseren;
- een vermindering van het aantal in
Europa op land gestationeerde ge-
vechtsvliegtuigen en aanvalsheli-
kopters tot vijftien procent onder
het huidige NAVO-potentieel. Het
weggenomen materieel dient te
worden vernietigd;
- versnelling van de conventionele
ontwapeningsonderhandelingen in
Wenen met deze pu.iten als inzet.
Volgens Bush moet hierover binnen
zes maanden tot een jaar overeen-
stemming met het Warschaupakt
mogelijk zijn. De reducties kunnen
dan in 1992 of 1993 een feit zijn.

Het is voor het eerst dat de NAVO
gevechtsvliegtuigen, helikopters en
manschappen in de onderhandelin-
gen betrekt. Het bondgenootschap
hield steeds vast aan het standpunt
dat het Warschaupakt eerst tot een
betekenisvolle vermindering van
het aantal tanks moest overgaan,
voordat over vliegtuigen en man-
schappen kon worden gepraat.

Bezweren
Door het strakke tijdschema van
Bush lijkt het mogelijk het conflict
in de NAVO over de kernraketten
over de korte afstand te bezweren.
De onderhandelingen over conven-
tionelereducties moeten immers in
1992 zijnafgerond, het tijdstip waar-
op de NAVO een besluitover de mo-
dernisering van de SNF-wapens
moet nemen. West-Duitsland voelt
weinig voor die modernisering en
wil zo snel mogelijk met de Sovjet-
unie onderhandelen over de SNF-
wapens. De VS en Groot-Britannië
zijn voor modernisering en willen
pas met Moskou over (het terug-
dringenvan) de SNF-wapens praten
als het conventionele overwicht van
de Sovjetunie in Europa is verdwe-
nen.

Minder militairen en vliegtuigen in Europa

NAVO omarmt plan Bush
Van onze correspondenten

BRUSSEL - De NAVO-bond-
genoten hebben gisteren en-
thousiast gereageerd op de
voorstellen van de Amerikaan-
se president George Bush om
het aantal militairen in Europa
te verminderen en de ge-
vechtsvliegtuigen in de onder-
handelingen te betrekken.
Bush wil met zijn plannen de
onderhandelingen tussen War-
schaupakt en NAVO over een
reductie van de conventionele
bewapening in Europa ver-
snellen.

Het enthousiasme over Bush' voor-
stellen leidde even de aandacht af
van de onenigheid in de NAVO over
de modernisering van de kernwa-
pens voor de korte afstand (SNF).
Dat probleem bleek gisteravond
echter nog niet opgelost." GEORGE BUSH

...ontwapenen...

Loekjanov vice-president Sovjetunie

Jeltsin toch in
Opperste Sovjet

MOSKOU - Boris Jeltsin komt als-
nog in de Opperste Sovjet, het per-
manente parlement nieuwe stijl van
de Sovjetunie. Hij dankt zijn zetel
aan een afgevaardigde die aftrad om
een plaats voor hem vrij te maken.
Zaterdag slaagde Jeltsin er niet in
een zetel te veroveren in de 542 ze-
tels tellende Opperste Sovjet. Dit
leidde tot massale demonstraties in
Moskou.

Het was Alexej Kassanik, een afge-
vaardigde uit Omsk, die zijn zetel
opgaf en voorstelde Jeltsin zonder
stemming op te nemen in deOpper-
ste Sovjet. President Gorbatsjov
kon zich in principe achter hetvoor-
stel scharen en na een debat in het
Congres van Volksafgevaardigden
werd besloten Jeltsin alsnog een ze-
tel te geven in Opperste Sovjet.

Het afgelopen weekeinde protes-
teerden duizenden Russen tegen
het weren van Jeltsin uit de Opper-
ste Sovjet. Zij vonden het onver-

teerbaar dateen man als Jeltsin niet
in de Opperste Sovjet kwam terwijl
hij bij de verkiezingen in maart in
Moskou 89 procent van de stemmen

kreeg. Dit weekeinde bleek op-
nieuw dat Jeltsin, die als partijlei-
der van Moskou aan de kant werd
gezet vanwege zijn kritiek op het
zijns inziens te trage tempo van de
hervormingen, kan rekenen op gro-
te steun onder de bevolking.

Het Congres van Volksafgevaardig-
den koos gisteren overigens de 59-
-jarige Anatoli Loekjanov tot plaats-
vervangend voorzitter van de Op-
perste Sovjet, oftewel vice-presi-
dent. Loekjanov wordt hierdoor in
belangrijkheid detweede man in de
nieuwe staatsstructuur van de Sov-
jetunie, achter president en partij-
leider Gorbatsjov die hem zelf had
voorgedragen voor de functie.

# Een glunderende Boris Jeltsin spreekt in Moskou enthousiaste aanhangers toe nadat hij als-
nog tot de Opperste Sovjet is toegelaten.
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Noodtoestand
in Argentinië

BUENOS AIRES - De Argentijnse
regering heeft gisteravond voor het
hele land de noodtoestand afgekon-
digd voor een periode van 30 dagen.
Behalve hetkabinet is ook de N;
nale Veiligheidsraad bijeengeroe-
pen om de acties van de bevolking
in verscheidene steden tegen de
nieuwste bezuinigingsmaatregelen
van het kabinet-Alfonsin te bespre-
ken. Demonstraties in Rosario, Bue-
nos Aires, Mendoza en Mar del Plata
zijn uitgelopen op het plunderen
van winkels.

Hongaarse
minister wil af

van communisme
BOEDAPEST - De Hongaarse mi-
nister van Staat Imre Pozsgay isvan
mening dat het tijd is het commu-
nistische systeem af te schaffen. Dit
hebben de Hongaarse televisie en
het officiële persbureau MTI ge-
meld.
Pozsgay verklaarde in een interview
dat het onmogelijk is hervormingen
aan te brengen in het huidige com-
munistische systeem in de Sovjet-
unie en Oost-Europa. „Dat systeem
moet worden afgeschaft", voegde
hij daaraan toe.

Vandaag eerste
regenwolk
verwacht
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Nooit meer
schilderen

Vervang uw houten kozijnen
nu doorkunststof ramen van

Transcarbo.
U merkt het verschil!
Zonweringen en rolluiken

ook in ons programma!
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In de Cramer 27

6411 RS HEERLEN
Tel. 045-717275

Heel Limburg is onze
showroom.
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Modestoffen
Tricótstoffen in uni, streep en bedrukt.

Dubbelbreed.
Normale verkoopprijzen’ 23,- en’ 29,- per meter.

12-Voordeelprijs _■._■__'" per meter

daar winkel je voor je plezier !
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ANDIJVIE
EN SPEKLAPJES

Elke dinsdagen woensdag w Ulrhebben we groente en vlees y<^aL^_J wHBf
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Speklapjes, 1 s
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'sLands grootstekruidenier blijft opdekleintjes letten.



Kkunst

Drie concerten
Studium Chorale

MAASTRICHT - Tijdens het congres van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat
op 30 en 31 mei in de Limburgse hoofdstad ge-
houden wordt, geeft het vocaal ensemble Stu-
dium Chorale 0.1.v. Eric Hermans vanavond
een concert in de Maastrichtse O.L.Vrouweba-
siliek. De uitvoering, die om 19.45 uur begint
en ongeveer een uur duurt, is gratis toeganke-
lijk. Op het programma staan acht religieuze a
cap(p)ella-motetten van resp. Johannes
Brahms, Franz Liszt en Felix Mendelssohn.

Studium Chorale is deze week tevens actief op
twee muziekfestivals in de aanpalende grens-
streken. Vrijdag a.s. voert het kamerkoor haar
succesvolle Brahms/Delnooz-programma uit
in de St.-Mauritiuskerk te Bilzen, in het kader
van de Basilica Concerten.
Hetzelfde programma is een dag later, op zater-dag 3 juni, te beluisteren in de Neue Galerie
van Aken, nu in het kader van het Rheinisches
Musikfest. Beide concerten beginnen om 20.00
uur. " Studium Chorale, deze week drie keer 'aan de bak.

Beethoven met drie
gezichten bij LSO

HEERLEN - Het tweede concert
in de serie C (Beethoven-serie)
van het Limburgs Symphonie Or-
kest ging vrijdagavond in de
Heerlense stadsschouwburg voor
een qua opkomst beslist tegenval-
lend auditorium. Het programma
bevatte Beethovens derde Leono-
re-ouverture, zijn tweede piano-
concert en tweede symfonie. So-
list én dirigent was Ed Spanjaard,
die hiermee tevens (voorlopig?)
voor de laatste maal met het LSO
optrad.
Het was een merkwaardig concert:
het orkest toonde in de drie uitge-
voerde werken evenzoveel verschil-
lende gezichten van de muzikale ti-
tan uit het aloude Wenen. De ouver-
ture Leonore 111 heeft het LSO alzo
vaak gespeeld dat er wel iets bijzon-
ders zou moeten gebeuren (een
stampvolle, enthousiaste zaal bij-
voorbeeld...) wil het orkest hier mu-
zikaal eens boven zichzelf uit-
groeien. Dat was dus niet het geval
en onsrestte 'slechts' een ietwat tam
en routineus gespeeld openings-
stuk.
Omdat de orkestbezetting bij Beet-
hovens tweede pianoconcert rela-
tief klein en overzichtelijk is (strij-
kers plus 2 hoorns, 2 hobo's, fluit en
2 fagotten), is het heel goed moge-
lijk om bij dit werk de oude dubbel-
functie van kapelmeester en solist,
zoals die tot rond 1800 uitgeoefend

werd, ook daadwerkelijk te practi-
seren. Ed Spanjaard had met deze
dubbelfunctiereeds de nodige erva-
ring opgedaan, ook bij het LSO, en
schakelde dus moeiteloos, als van-
zelfsprekend, over van pianist naar
dirigent en omgekeerd. Het orkest
volgde, al dan niet gedirigeerd, hem
zonder merkbare lancunes op de
muzikale voet. Toch was er in beide

hoekdelen sprake van enige stilisti-
sche discrepantie tussen orkest en
solist. Terwijl Ed Spanjaard een
(overigens geheel verantwoorde)
lichtvoetige, Mozartiaanse interpre-
tatie liet horen, speelde het LSO
duidelijk met een meerromantische
inslag, waardoor er wel een echte
muzikale dialoog tussen solisten or-
kest plaatsvond. Het adagio was bij-

zonder fraai: de subtiele klassieke
pianoklank (dit werk ontstond nog
geen vier jaar na de dood van Mo-
zart!) nam het orkest wel volledig
over, zodat er zich nu in feite een
muzikaal tweegesprek op hetzelfde
niveau ontspon.
De tweede symfonie wordt alom
aangeprezen als Beethovens zon-
nigste compositie. De musicoloog
Berckenhoff omschreef het werk
ooit eens als volgt: „Deze symfonie
is de Beethoven die met een bloem
in het knoopsgat rondflaneert, ver-
liefd op alle mooie meisjes diehij in
het vizier krijgt." Dit fraaie beeld
van een lonkende Beethoven werd
door het LSO heel 'bloemrijk' gete-
kend, ondanks de door de hoge zaal-
temperatuur allengs meer en meer
ontstemd rakende strijkinstrumen-
ten en het warmgelopen rietje van
de tweede klarinet in het larghetto.
In dit volledig uitgebalanceerde
langzame deel werd heel gevoelig
het muzikale beeld van een zonnige
Beethoven geschetst. Bij het derde
deel greep Ed Spanjaard terug naar
Haydn en Mozart; het scherzo had
hierbeslist meer weg van een rustig
en dansant menuet, waardoor het
tempoverschil met de practisch att-
acca te spelen finale wel erg groot
werd. Maar in de twee hoekdelen
was de ware, vrolijke Beethoven
muzikaal weer helemaal aanwezig.

peter p. graven

" Ed Spanjaard, moeiteloos omschakelend van dirigent naarpianist.

Studenten 'Alles is Drama'
met abel spel in open lucht
MAASTRICHT - Peer Wittenbols
uit Maastricht studeert binnen drie
weken af als docent-drama aan de
Maastrichtse toneelacademie. Eén
van zijn examenprojecten is het to-
neelspel dat hij in de open lucht
gaat opvoeren met studententoneel-
vereniging 'Alles is Drama', Maas-
tricht: 'Lanseloet van Denemarken.
Wittenbols grijpt daarmee terug
naar de tijd van de ridders, die met
hun dappere daden en liefdesavon-
turen in abele (verheven, mooi) spe-
len werden bezongen. 'Lanseloet' is
gebaseerd op laat 13eeeuwse ridder-
verhalen, in 1405 voor het eerst in
geschreven Nederlands versche-
nen. Het spel wordt opgevoerd in
het Faliezusterpark. De locatie heet
'De Reek' en ligt achter de Minder-

broeders

Dat Wittenbols voor een openlucht-
uitvoering kiest, heeft te maken met
de rijkdom aan natuurlijk decor dat
Maastricht te bieden heeft én met de
openlucht-traditie die deze oude
stad tot plus minus 1950 decennia
lang heeft gekend. Abele spelen le-
nen zich uitstekend voor de open-
lucht, redeneert Wittebols. Het rid-
derdrama, dat 50 minuten duurt,
speelt zich, aangevuld met enige
houten trappen, af op de eeuwenou-
de muren, in het Pater Vinktorentje
en op het gazon.
„Je kunt stellen dat het om de oor-
spronkelijke tekst gaat, in heden-
daagseversie, met een knipoog naar
het verleden. In de openlucht spe-

len vraagt een speciale techniek, en
van de stem volume. Je bent afhan-
kelijk van onberekenbare factoren,
zoals een vliegtuig dat over komt,
van wind, die de stemmen doet
wegwaaien. In de open lucht moet
je voortdurend sterk expressief in
beweging zijn", zo vullen de spelers
aan. Ze zouden graag een paard in
de voorstelling plaatsen, want wat is
nu een ridder zonder paard? Een rij-
paard met een klein koetsje zou nog
beter van pas komen, maar tot nu

toe is het niet gelukt een paard op
de kop te tikken. Misschien dat
iemand ter elfder ure nog een aan-
bod doet, hopen de studenten.

Muziek van Wagner en Verdi ver-
sterkt de presentatie, belichting
moet mede de sfeer bepalen. Er is
een beperkt aantal zitplaatsen (50),
maar de staanplaatsen zijn onbe-
perkt. ledereen kan gratis toekij-
ken.
'Alles is drama' bestaat reeds acht
jaaren brengt per seizoen zon vijf
produkties uit. De acteurs zijn stu-
denten geneeskunde, lerarenoplei-
ding, gezondheidswetenschappen
en binnenhuisarchitectuur. Uitvoe-
ringen van Lanseloet hebben plaats
op 31 mei, 1 en 2 juni, telkens om 22
uur. Bij eventueel slecht weer wor-
den devoorstellingen verzet naar de
uitwijkdata 4, 5, 6, 7 en 8 juni.

kunst en cultuur
\ \ redactie: jos frusch \

Kristals eerste
krachtmeting

met toneel
HEERLEN - De nieuwe theater-
groep 'Kristal', geboren in het De
Weverziekenhuis, had de durf zich
met zijn twee eerste opvoeringen te
presenteren in de kleine zaal van de
stadsschouwburg. Kristal deed dat
met een experimenteel toneelstuk
'Zanger van Verlangen...Nachte-
gaal. Het werd met teksten van
Ferlando Arrabal en de Griekse
dichteres Sappho opgebouwd door
regisseuse Marjolein Willems en
stond bol van symboliek. Een ge-
waagde keuze, want de harde, rea-
listische, vaak wrede en kwetsende
teksten van Arrabal zijn in flagrante
tegenstelling met de poëtisch-lyri-
sche verzen van Sappho. De intro
leverde fraaie theaterbeelden op,
met vier vrouwenfiguren als ge-
daanten in bruiloftskleren en drie
stemmig geklede manspersonen,
die samen een bovenzinnelijke we-
reld moesten oproepen. In de
wachtkamer van het perron, waar
passerende treinen het verlangen
naar het onbestemde aanwakkeren,
■staat de klok dan ook stil.
Het zou een spel van stilte kunnen
worden genoemd, waarbij de na-
drukvalt op het woordeloze acteren
en mimeren. Voor debutanten een
zware opgave. Ze werden daarbij
echter op een voortreffelijke manier
ondersteund door muziek die als
magie werkte. 'Sirenes' van Brian
Eno, bracht het gehoor meteen al in
de ban van het stille spel van de ac-
teurs. Dat gold ook voor de muziek
van gitarist Laaraagi, muziek die
met een tango van Piazola het spel
naar een hoogtepunt voerde. Ook
hier weer een symbool: de dames
dansen geblinddoekt. Het geluid
van detreinen was afkomstig van de
groep 'Weather Report.

Muziek en geluid werden ingevoegd
door Dick Beefting, Maastricht. Hij
voelt zich in deze wereld als een vis
in ruim water. Beefting heeft zich
jarenlang in geluid gespecialiseerd.
Hij werd opgeleid door René van
Broekhoven, organisator van het
Sound Seminar. Met verschillende
bands trok hij door Europa, was
disejockey in Heerlen en Aken.
Acteurs en actrices brachten het er
bij hun eerste optreden goed van af.
Er liepen parallellen door tekst en
spel. Sjaak Bleylevens vertegen-

woordigde Arrabal, met gevoelens
van aantrekken en afstoten. Datzelf-
de kwam tot uiting in een verlei-
dingsscène van Bettina Moonen,
waarbij ze blijk gafover acteerkwa-
liteiten te beschikken. Elfriede Heij-
en, Sylvia Schaap en Desiree Ku-
rent traden in haar voetsporen. In
de mannenrollen lijkt het nog moei-
lijker om de realiteit los te laten, de
stem moet ook mee, de bezieling
dient van binnenuit te komen. Fred
Notenboom slaagde daar vrij goed
in, vooral bij het koesteren van de
geblindeerde (ook dat als symbool)
kooi-met-nachtegaal. Hoewel Flip
Italië in het stuk minder inbreng
had, toonde hij duidelijk stijl en ka-
rakter in zijn stille spel.

Ons dunkt dat deze eerste opvoe-
ring door de kersverse amateurthea-
tergroep Kristal voor de toekomst
een belofte inhoudt. Wil de groep
echter op breder front opereren,
dan zal er wel nog gewerkt moeten
worden aan correcte uitspraak van
de Nederlandse taal. Het afhakken
van de uitgangen van de werkwoor-
den door sommigeacteurs is, vooral
bij gekwalificeerde teksten, beslist
niet acceptabel.

mya maas

recept
Asperges á
la Flamande
Benodigdheden voor 4 personen: 1 kg
asperges van AAI-kwaliteit, 12 plakken
gekookte Gelderse achterham (zachte
rooksmaak), 700-800 g nieuwe aardap-
pelen, 3 eierdooiers, 2 eieren, 4 takjes
peterselie, 1 ui, 200 g roomboter, noot-
muskaat, zout, peperkorrels, foeli en
suiker. Voor de beure blanc: 2 sjalotten,
2 dl aspergefond of witte wijn, 320 g
roomboter, zout en peper.

Asperges schillen en opbinden. Van de
schillen met suiker, zout en foeli een
fond trekken. Daarin de asperges gaar
koken. Eieren ongeveer 7 minuten ko-
ken, dooier moet smeuig zijn. Aardap-
pelen schrappen en koken. Peterselie
wassen en fijnhakken. Van de peterse-
lierstelen, peperkorrels, iets azijn en as-
pergefond de basis voor een saus ko-
ken. Beurre blanc maken door de fijn-
gesnipperde sjalotten in de boter aan te
fruiten, de aspergefond toevoegen en
in laten koken tot een stroop. Door een
zeef passeren en iets af laten koelen.

Van het vuur af al kloppend klontjes
roomboter toevoegen (monteren), weer
op temperatuur brengen en op smaak
brengen met zout en peper. Van deze-
beurre blanc, eierdooiers een boter-
eiersaus maken. Ham met aspergefond
tussen 50-60°C. even opwarmen. Daar-
na met asperges, gehakt ei, gekookte
aardappelen en de saus op een groot
warm bord opmaken en serveren. Ge-
hakte peterselie en nootmuskaat er
apart bij serveren.

hub meijer

Geen beste beurt van
Rotterdams Philharmonisch
HEERLEN - Eén dag na het optre-
den van het Limburgs Symphonie
Orkest was in de Heerlense stads-
schouwburg het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest te gast. Twee
verschillende orkestconcerten, zo
vlak achter elkaar - een wat onge-
lukkig uitgevallen programmering
die zelfs de meest doorgewinterde
(nu eigenlijk doorgezomerde) con-
certganger iets te veel van het goede
was: de publieke belangstelling
voor het RPhO-optreden was welis-
waar iets groter dan voor het LSO-
concert, maar beslist niet van dien
aard om erover naar huis te schrij-
ven.

Het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, dat voor de variatie de pro-
grammaboekjes in de Maastad ach-
tergelaten had, voerde onder leiding
van de 31-jarige Engelse dirigent
Paul Daniel twee composities van
twee componisten uit: Six épigra-
phes antiques en La Mervan Claude
Debussy benevens de symfonische
legende De Zwaan van Tuonela en
het vioolconcert van Jean Sibelius.
Solist was de 30-jarige Franse viool-
virtuoos Raphaël Oleg.

De Six épigraphes antiques, een
suite van zes muzikale miniaturen
die Debussy voor piano-vierhandig
geschreven had, voerde het RPhO
niet uit in de orkestratie van Ernest

Ansermet, maar in de versie van de
Nederlandse componist en grote
fan van de muziek van Debussy en
Ravel, Rudolf Escher. Escher had
bij zijn orkestratie tevens een onge-
wone orkest-opstelling bedacht:
twee harpen en celesta vooraan,
daarachter de houtblazers, dan pas
de strijkers, gevolgd door wat voor-
zichtig slagwerk. Ik vond het al met
aleen wat vage, dus typisch impres-
sionistische bedoening.

Verfrissend daarentegen klonk d
interpretatie van Sibelius' moeiUjJ
vioolconcert door Raphaël Oleg. B
speelde het werk met een jeugd
elan en liet de muzikale neersM
van Finland, het land van de vd
meren en uitgestrekte bossen, voU1
dig tot zijn weemoedig laatroma<
tisch recht komen. Dat dit concel
qua vorm nogal afwijkt van j
gangbare soloconcertvorm, deerd
Oleg geenszins, en van enig spal
ningsverlies door de voortdurenll
afwisseling van lange solopassagj
met symfonische gedeeltes was «
hem überhaupt geen sprake.
Bij Debussy's La Mer moet ik aVÜ
denken aan de befaamde badin?,
rende opmerkingvan Eric Satie <jj JDebussy, op diens vraag wat hijw "La Mer vond, antwoordde: „n'J
werk bevalt mij best, vooral in WI
eerste dccl 'Van de dageraad tot dI
middag op zee' die passage zo ro»
half e1f...." Zowel de vertolking vS
La Mer als Sibelius' Zwaan v»
Tuonela beviel mij niet zo best oS1
dat slechts bij vlagen te merken w*
dat hier een van Neerlands topoj.
kesten musiceerde. Natuurlijk, o*"
het Rotterdams Philharmonisch O1
kest heeft een druk concertseizod
(bijna) achter de rug. De ambianc1
in Heerlen en de zomerse tempel*
turen zijn ongetwijfeld eveneel*
van invloed geweest op het nivea'
van de uitvoering. Daarenboven V
zat de nogjonge dirigent geen uitge
sproken visie op de genoemde &
kestwerken; hij zwaaide en 1*
RPhO speelde en dat is voor een &
kest dat een grote naam hoog 'houden heeft beslist te weinig. D'
mogelijk daardoor niet ieder orke-*
lid met volle inzet speelde toon<>(
opvallend de meermalen ongef?
neerd naar links en rechts grijnze1*de violiste op de voorste rij, die <>">haar buurman regelmatig uit "concentratie haalde. Zij was, o"
met Eric Satie te spreken, voor f
rond de 80% met haar yak bezij
Moest niet mogen bij zo'n orkest.

Peter P. Gravel

" Paul Daniel, geen uitgespro-
ken visie...
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van Helden
We finalist 800 m OS in Seoul

Limburgs Dagblad-lezers
met

’ 2,50
korting naar dit

ATLETIEKGALA
georganiseerd door Achilles Top

onder auspiciën van de KNAU
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Op 7 juni aanstaande verschijnen op de
Kerkraadse kunststofbaan vele vedetten uit
circa 20 verschillende landen zoals Jamaica,
Kenia, Engeland, Oman, Israël, USA, Oostenrijk
enz. !

Een greep uit de buitenlandse deelnemers:

" Cornelia Biirki - Zwitserland
(4e tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles)

" Sylvia Dethier - België
(fïnaliste EK-indoor 100 m horden)

" Claudia Zaczkiewiecz - BRD
(brons tijdens de OS in Seoul op 100 m horden)

" Joacquim Pinheiro - Portugal
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■ «_Li _-___. -HH I
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■ *<___■ ■■____.

__■__’ *****^r*^ __& ' ___v ____!____Pl_____* «^ "*IMI ___, ___. j
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Voorprogramma: start 18.30 uur
Hoofdprogramma: start 20.00 uur

Entreeprijzen:
overdekte zittribune (finish) ’15,-
-overige zitplaatsen ’ 10,-
-staanplaatsen ’ 7.50
jeugdt/m 13 jaar ’ 3.50
(uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa)

. Op bovengenoemde prijzen (met uitzondering van de
jeugdkaarten) ontvangen lezers van het Limburgs
Dagblad - op vertoon van onderstaande bon - ’ 2,50korting!
Deze korting geldt alleen in de voorverkoop dieloopt t/m maandag 5 juni.
Entreekaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij allekantoren van het Limburgs Dagblad en de VW
Vaals. Ook kunt u vanaf vandaag kaarten kopen aan
het stadion, dagelijks tussen 19.00 en 21.00 uur. Op
zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

r——————_._._._._._.___*«

j BON BON BON I
Op vertoon van deze bon genieten maximaal 2 vol-
wassenen ’ 2,50 korting op de entreeprijs van het

j ATLETIEKGALA
j KERKRADE
1 op woensdag 7 juni 1989 ]

De korting geldt uitsluitend in de voorverkoop



Cuba zou
gifgas

gebruiken
in Angola
'ÜSSEL - Sinds 1986 gebruiken

militairen, die de An-
*&se regering bijstaan in de bur-
r.orlog tegen de bevrijdingsbe-
Phg UNITA, gifgas op basis van
pfizout in de door UNITA gecon-
F*erde gebieden.Dit heeft de Bel-
r{je toxicoloog Aubin Heyn-
F^x gisteren verklaard.

B^drickx kwam zondagavond in
Nië aan na een reis van twee we-P door het zuiden van Angola.
F* veel burgers zijn omgeko-
q' als gevolg van het gas, zei hij.
Pc zones die UNITA controleert
n 400 tot 500 zwaargewonden ge-
il' In het hoofdkwartier van deP'TA in Jamba onderzocht hij
P twintigtal slachtoffers en deres-
J van twee bommen. Na analyse
r^ dat de bommen onder meer
!* giftig cyaanzout bevatten, waar
Pu geen adequaat tegengif bc-
"U.
$tens Heyndrickx gebruiken de
r-nen in Angola ook ander che-
?che wapens als mosterdgas en
r'wgassen als tabun en saronso-
*»-gas.

Pestaan grotere
gasreserve

tegengesproken
K N HAAG - Minister De Korte
fonomische Zaken) wijst berich-
teals zou er in ons land en onderF Nederlandse deel van de Noord-
P nog eens 260 tot 510 miljardkv-FJte meter aardgas zijn. De be-
rdsman heeft dat gisteren aan de. Kamer geschreven. De ge-
L^hs over de extra gasreserves
r »n de openbaarheid gebracht
r de Rijks Geologische Dienst

s*o), een onderdeelvan Economi-"e Zaken.

u Korte wijst erop dat het bij depreserves gaat om 'hoeveelheden-s die in de ondergrond aanwezig
kaften zijn en niet op winbare hoe-
'.^heden'. Volgens de bewinds-

-5j*ri is doorgaans maar 75 tot 80 pro-, JJ* van het gas in een veld win-
k£r- Bovendien hangt de uiteinde-. jp te vinden hoeveelheid gas sterk
(. yan de inspanningen die de indu-
lt- l& zich getroost om het gas daad-
I rkelijk te winnen. Ten slottestelt
k "ninister dat het om een eerste,
J7culatieve evaluatie van de Geo-
jjjpsche Dienst gaat. De komende

Leh moet meer duidelijkheid bic-

Aanslag
op Cyprus
Voorkomen

>h~PSIA- De politie heeft gisteren
ij Cyprus zes mensen met Libane-

Paspoorten opgepakt. Zij zouden
i OV, Plan zijn geweest met lucht-
i, Q

eiraketten een helikopter van een
lic?uaanstaande Libanees uit de

te halen.
■^'gens een veiligheidsbron in Bei-
|g ' zou het doelwit van de aanslag

generaal Aoun zijn.
b*e is Libanon verwikkeld in watjf noemt een gevecht tot de dood
|P volgt om de Syrische legereen-
den het land uit te krijgen,
j?^ politiewoordvoerder verklaar-

L^at de politie zondagtwee Sam-7
£* etten vuurklaar had aangetrof-
ra' hij het internationale vliegveld
Ij/1 Larnaca. De luchthaven wordt
l0?fr meer aangedaan door heli-
k Pters uit het christelijke Oost-
KLJ*oet. De gearresteerde mannen

tobben de raketten en diverse wa-
-jlB per boot uit Libanon gesmok-

I»
& Grieks-Cyprische minister van
j^ Zaken, Christodou-

kv Veniamin, uitte zijn boosheid
«_fr et comPi°t- „Het is duidelijk
tol onze vrienden de Arabieren
ril t

gastvrijheid misbruiken", zei
|T tegenover verslaggevers.

Ontdooien
In zijn nota noemt Braks als voor-
beeld de talrijke problemen met de
EG-regels voor de export van rund-
vlees. Volgens de regels moet be-
vroren vlees worden ontdooid om
vast te stellen welk produkt het hier
betreft. Alleen zo is effectieve con-
trole mogelijk. Een dergelijke me-
thode werkt echter zeer negatief uit
op de handel.

Daarom wil de EG nu de lidstaten
verplichten ten minste tien procent
van alle vlees te controleren. Vol-
gens Braks zal dat voorstel de kans
op fraude niet beperken. Eerst moet
de regelgeving duidelijker worden
en beter te controleren. Een project-
groep van de Nederlandse douane
heeft inmiddels een nieuw controle-
plan gemaakt. Intensievere controle
staat daarbij voorop. Overigens zegt
Braks dat hem geen concreet geval
van fraude op het gebied van rund-
vlees bekend is.

Ten aanzienvan tapioca wijst de mi-
nister erop dat er nu een zaak tegen
ons land loopt, aangespannen door
de Europese Commissie. Braks be-
strijdt dat er sprake is van fraude.

Avondklok
in steden
Bulgarije

WENEN - In een aantal Bulgaarse
steden is de avondklok ingesteld na
eerdere protesten van etnische Tur-
ken. Dit hebben diplomaten in So-
fia gisteren gemeld. Vorige week
kwamen drie mensen om bij ge-
vechten tussen Turken en veilig-
heidstroepen. De maatregel zou zijn
ingevoerd voor een aantal steden in
het noordoosten van het land, en
voor de stad Kurdzhali nabij de
grens met Turkije. In een stad in het
zuiden geldt een 24 uurs uitgaans-
verbod.
De avondklok zou zijn ingesteld na-
dat op 20 mei onlusten uitbraken.
Turkse kringen trekken het door
Sofia genoemde dodental in twijfel
en menen dat er toen dertigO Tur-
ken zijn omgekomen. Aanleiding
voor de onrust is hetBulgaarse assi-
milatiebeleid, dat de 900.000 Turken
verbiedt hun taal te spreken en hun
traditionele kleding te dragen. Zij
moeten onder druk hun Turkse na-
men in Bulgaarse veranderen.

Door oncontroleerbare regels en wetten

Braks verwijt EG
fraude te bevorderen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De regels en
wetten van de Europese Ge-
meenschap werken fraude in
de hand omdat ze onduidelijk,
vaag en daardoor nauwelijks
controleerbaar zijn. Daardoor
vormen ze een zware last voor
de controle-organen. De pro-
blemen zijn in Brussel be-
kend, maar tot nu toe niet of
nauwelijks succesvol bestre-
den. Aan een recent voorstel
om een commissie van des-
kundigen voor de EG-wetge-
ving aan te stellen, is tot nu toe
geen gehoor gegeven.
Dit schreef minister Braks van
Landbouw gisteren in een nota aan
deKamer. Het stuk is een reactie op
vragen over fraude met tapioca en
rundvlees. Braks meent verder dat
er binnen de EG veel te gemakkelijk
over fraude wordt gesproken. Elke
inbreuk op EG-regels die de EG fi-
nanciële schade berokkent of kan
berokkenen, wordt als fraude om-
schreven. Dat gebeurt dusook als er
interpretatie-verschillen over de
uitvoering van de regels bestaan
tussen de Europese Commissie en
een lidstaat. Braks noemt dat 'niet
juist. Hij wijst erop dat soms jaren
later blijkt dat regels onbewust ver-
keerd zijn toegepast. De overtre-
ding is dan veroorzaakt door de on-
duidelijke regels.

Leiders willen acties in Peking voortzetten

Studenten richten
vrijheidsbeeld op

Van onze correspondent
PEKING - Chinese demonstreren-
de studenten hebben op het Plein
van de Hemelse Vrede een levens-
groot Beeld van de Democratie op-
gericht. Het gipsen beeld lijkt op het
Amerikaanse vrijheidsbeeld, met
dit verschil dat de Chinese godin
van devrijheid haar toorts met twee
handen omhoog houdt. Het beeld,
dat door een vijfverdiepingen hoge
stellage overeind wordt gehouden,
staat recht tegenover het portret
van Mao Zedong, zon 60 meter van
de Poort van de Hemelse Vrede.

De vier delen van het beeld waren
op bakfietsen door de stad vervoerd
en op het plein rondgereden onder
begeleiding van de internationale
pers en vuurwerk. Zeker 50.000
mensen verdrongen zich om het
beeld te kunnen zien. Sommigen
konden hun emoties niet bedwin-
gen en barstten in tranen uit.
Militairen waren in geen velden of
wegen te bekennen, hoewel de
noodtoestand nog steeds van kracht
is. De oprichting van het vrijheids-
beeld is een initiatiefvan de studen-
tenunie van Peking. Studentenlei-
ders hebben verklaard dat zij het
beeld met hun leven zullen bescher-
men. Het initiatiefkomt op een mo-

ment, dat het enthousiasme van de
studenten begint te tanen. Vele stu-
denten hebben hun actie opgegeven
en zijn naar huis teruggekeerd.

Niettemin hebben de studentenlei-
ders aangekondigd, dat zij in elk ge-
val tot 20 juni door zullen gaan met
hun zitdemonstratie op het Tianan-
menplein. Op die datum komt het
Nationale Volkscongres (parle-
ment) bijeen om mogelijk over wij-
zigingen in de top van de partij te
praten. De studenten verwachten
dat partijleider Zhao Ziyang en zes
andere exponenten van de liberale
vleugel bij die gelegenheid uit de
partij zullen worden gestoten. Daar-
mee hebben de conservatieve groe-
pen onder Deng en Li Peng weer
vrij spel gekregen.

Rond Peking hebben zich naar ver-
luidt ruim 300.000 man troepen ver-
zameld. Ze zouden echter het con-
signe hebben gekregen om in de ka-
zernes te blijven. De troepen zou-
den in twee kampen zijn verdeeld:
militairen die loyaal zijn aan Deng
en bereid zijn om geweld te gebrui-
ken tegen de studenten, terwijl de
andere groep de studenten juist te-
gen hardhandig optreden van de re-
gering willen beschermen.

" Studenten werken aan het vrijheidsbeeld, dat na twee dagen
van onafgebroken arbeid gereed kwam.

Acties
Van Loon meent dat ondanks het
kleinschalige karakter van de be-
jaardenzorg 'acties in de 1600 be-
jaardenoordenzeker mogelijk zijn.

binnen/buitenland

Publiek kijkt
Werkeloos toe
bij aanranding
[^STERDAM - Vier jongeren
*bben zondag op klaarlichte
kg een 25-jarige vrouw in de

Polanenstraat
«tigerand met de dreiging dat
Jl bij verzet de baby van het
pchtoffer zouden slaan. On-
wïks hulpgeroep van de
*°uw staken passerende voet-
kftgers geen hand uit om de
"■ouw te helpen, zo maakte de

gisteren bekend. De
j?uy die bij het begin van de
branding een klap kreeg, is
*°g steeds onder doktersbe-

r^ daders zagen midden op
"h-at zelfs.kans om de vrouwNeeltelijk van haar onderkle-
J^g te ontdoen. De vier wisten'e benen te nemen naar een
J°ning in de Hembrugstraat.

de politie gaat het omJtie ongeveer 18-jarige jongens

"* een van circa 10 jaar.

CAO-akkoord
bejaardenzorg

opgezegd
DEN HAAG - De AbvaKabo heeft
het vorige week gesloten principe-
akkoord over een CAO-akkoord
voor de bejaardenoorden opgezegd.
De bond eist 5 procent loonsverho-
ging voor de 70.000 werknemers in
de bejaardenzorg, maar de werkge-
vers, samen de Vereniging van Ne-
derlandse Bejaardenoorden, willen
niet verder gaan dan 0,7 procent.
Het is nu aan de leden om te bepa-
len of het akkoord voldoende is of
dat de onderhandelingen moeten
worden heropend, aldus AbvaKa-
bo-onderhandelaar Pim van Loon
gisteren dag.Tot dietijd is het CAO-
overleg opgeschort.

Vorige week waren bonden en
werkgevers nog akkoord over een
systeem van functiewaardering, dat
op 1 januari 1990 van kracht zou
worden. Dit systeem zou op termijn
moeten leiden tot een loonsverbete-
ring van 8 tot 10 procent voor werk-
nemers in de bejaardenzorg, aldus
Pim van Loon. Hij vindt tegen de
achtergrond van het principe-ak-
koord een salarisverhoging van 0,7
procent voor 1989 echter 'volstrekt
onvoldoende. Zeker omdat het
functie-waarderingssysteem pas op
termijn verbetering van salaris bete-
kent.

Felle aanval PvdA
op CDA en Lubbers

Van onze parlementsredactie
UTRECHT- Fractievoorzitter Wim
Kok (PvdA) heeft gisteren in onge-
meen felle bewoordingen uitge-
haald naar het CDA, en met name
naar demissionair premier Ruud
Lubbers. Tijdens een spreekbeurt
in Utrecht verweetKok de minister-
president van „burgerzin en rent-
meesterschap te spreken, terwijl
zijn beleid de middelhoge en hoge
inkomens onevenredig laat profite-
ren van de belastingverlaging na
1990". Volgens Kok zijn de laagstbe-
taalden „het slachtoffer van nieuwe
vormen van armoede die in een rijk
land als Nederland niet behoeven
voor te komen".

De voorman van de sociaal-demo-
craten ging verder voornamelijk in
op het vorige week gepresenteerde
Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP). Kok noemde het NMP „een
belangrijke en positieve stap op
weg naar een beter milieubeleid.
Maar het gaat mank aan te weinigen
te gebrekkige middelen om het ge-
stelde doel te bereiken.
Bovendien achtte Kok het veelzeg-
gemd dat de lasten voor het milieu-
beleid in de plannen van het kabinet
verhoudingsgewijs het meest bij de
lage inkomens terecht komen.

CDA-minister Ruding op zijn beurt
verweet de PvdA gisteravond op

een verkiezingsbijeenkomst in Win-
terswijk de middeninkomens 'twee-
maal te pakken' door de belasting-
verlaging te willen terugdraaien en
door opnieuw te sleutelen aan de af-
trekposten. In een scherp getoon-
zette verkiezingstoespraak duperen
de PvdA-belastingplannen al men-
sen met een belastbaar inkomen
van 35.000 gulden per jaar of 2350
gulden netto oer maand.
De PvdA geeft de middeninkomens
een 'tweede dreun' doorvoor te stel-
len aftrekposten nog slechts tegen
het laagste belastingtarief te verre-
kenen. Bij een hypotheek van
100.000 gulden leveren de PvdA-
plannen de middeninkomens een
nadeel op van ongeveer 100 gulden
per maand door verminderde ren-
teaftrek, aldus Ruding.

CDA-fractievoorzitter Bert de Vries
nam in Winterswijk juist gas terug
in zijn kritiek op de PvdA-opstel-
ling inzake de gelijke behandeling.
Hij verweet de PvdA eerder dat zij
het grondrecht op gelijke behande-
ling belangrijkervindt dan de gods-
dienstvrijheid, maar accepteerde
gisteren een uitleg van PvdA-voor-
zitter Sint, die gisteren zei dat de
twee grondrechten tegen elkaar
moeten worden afgewogen in con-
crete situaties.

" Zie ook pag 5

Impuls
Als tegenwicht voor de ont-
wapeningsvoorstellen van
Sovjetpresident Michail
Gorbatsjov heeft het Ameri-
kaanse staatshoofd George
Bush thans op zijn beurt
plannen in die richting ont-
vouwd. Het wachten is nu
op een reactie van oostelijke
zijde.
De geste van Bush die moet

uitmonden in het terugbrengen van de troepensterkte tot 275.000
manschappen aan beide zijden op het Europese continent en ver-
der voorziet in het stellen van limieten betreffende vliegtuigen en
helikopters en aan dewederzijdse arsenalentanks en pantservoer-
tuigen, is inhoudelijk belangrijk en er op gericht het niet ongunstig
evoluerende Weense overleg over vermindering van de conventio-
nele bewapening in een hogere versnelling te loodsen.

Het Sovjetrussische overwicht aan conventionele bewapening in
Europa is onomstreden. Realisering van een evenwicht betekent
dus dat de Sovjets aanzienlijk meer concessies moeten doen dan
het westelijke bondgenootschap. Zo zou - om slechts één voor-
beeld te noemen - de Sovjetunie in de visie van Bush 325.000 mili-
tairen moeten terugtrekken tegen de Amerikanen iets meer dan
30.000. Of Moskou zo ver wil gaan moet nog blijken. De laatste tijd
was Gorbatsjov met menig spectaculair aandoend voorstel de
Noordatlantische alliantie steeds een stap voor; mede daardoor
sterk de indruk wekkend de kampioen van de hervormingsgezind-
heid te zijn. Met zijn voorstel heeft Bush de bal in de kamp van de
Russen gedeponeerd en stelt hij Gorbatsjov serieus op de proef. In
dat opzicht heeft Bush al meer gepresteerd dan zijn voorganger
Reagan, die het initiatief te lang en te nadrukkelijk aan zijn oostelij-
ke tegenspeler heeft gegund.

Bush' offensieve daadkan uiteraard niet los gezien worden van de
ruzie in de NAVO over de nucleaire korte-drachrwapens (SNF).
Onmiddellijk nadat de president van de VS zijn plan bekendmaak-
te, verklaarde de Britse premier Margaret Thatcher dat de periode
naar de verwerkelijking van de reducties er een zal zijn van geva-
ren en risico's, zodat het nucleaire arsenaal voor de korte afstand
op peil moet worden gehouden. Met deze opvatting, die gedeeld
wordt door de VS, staat zij diametraal tegenover West-Duitsland
dat zo spoedig mogelijk met Moskou wil onderhandelen over ver-
mindering en mogelijk zelfs afschaffing van deze wapens.
Bush verklaarde gisteren in Brussel dat de VS niet ongenegen zijn
dekwestie van de SNF met Moskou te bespreken, maar niet eerder
dan nadat er een conventioneel akkoord is bereikt. Op hun beurt
zullen de Russen zeer waarschijnlijk (blijven) aandringen op een
koppeling van beide vraagstukken. Tegengestelde opvattingen en
belangen zullen de pogingen om tot consensus te komen tot een
moeilijke operatie maken, maar dat is gegeven de materie aller-
minst iets om wakker van te liggen. Winstpunt nu al is dat de dia-
loog tussen de supermachten gisteren door de stap van Bush mo-
gelijk een nieuwe impuls in de richting van een vergelijk heeft ge-
kregen.

punt uit
Paus

Paus Johannes Paulus II heeft
een uitnodiging van president
Fidel Castro om Cuba te bezoe-
ken aanvaard.

Pitbull
Een pitbull-terriër heeft bij een
ruzie voor een café in Krimpen
aan den IJssel acht mensen ver-
wond. Dit gebeurde, toen voor
de deur van het café twee man-
nen uit Rotterdam ruzie kregen
met zon veertig cafébezoekers.
Zes personen moesten zich on-
der doktersbehandeling stel-
len.

Vrij
Het Amsterdamse gerechtshof
heeft gisteren een van doodslag
beschuldigde Amerikaanse mi-
litair op vrije voeten gesteld.
Het hof oordeelde dat het op
grond van het zogeheten NA-
VO-status verdrag geen rechts-
macht kan uitoefenen op de
Amerikaan. De rechtbank in
Utrecht veroordeelde de man,
de 34-jarige OS. vorig jaar tot
zes jaar gevangenisstraf en
TBS.

Grensoorlog
Salvadoraanse en Hondurese
troepen zijn zaterdag slaags ge-
raakt op Hondvrees grondge-
bied. Dit heeft een Hondurese
militaire woordvoerder giste-
ren gezegd. Bij de gevechten in
deHondurese provincie Intibu-
ca is een onbepaald aantal men-
sen omgekomen.

Bosbouw
De EG-ministers van landbouw
hebben gisteren in Brussel af-
gesproken dat zij de komende
vijfjaar 1,8 miljard gulden zul-
len steken in een programma
om de bosbouw in de EG te sti-
muleren. Minister Braks zei
gisteravond blij te zijn dat er nu
eindelijk een aantal maatrege-
len wordt genomen om de EG
te bebossen. De ministerraad
ging vorige maand al in grote
lijnen akkoord met de plannen
van de Europese Commissie.

Wachtlijsten
In het jaar 1991 zullen niet 1.500
maar 2.500 geestelijk gehandi-
capten op een wachtlijst staan
voor een plaats in een gezins-
vervangend tehuis (gvt). Dat
heeft de voorzitter van de ver-
eniging van dag- en woonvoor-
zieningen voor geestelijk ge-
handicapten FIAD, G. Augusti-
nus, gisteren gezegd.
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Proficiat

Personeel aangeboden

Sloopauto's

Onroerend goed te huur aangeboden

Personeel gevraagd

Spaarhypotheek
Laat U eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

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

Limburgs Dagblad

Hoensbroek Akerstr. Nrd.
326, eengezinswoning met
tuin. Huis is voorzien van
isolatie. Het pand heeft 4
ruime slpkmrs., badkmr., 2
toiletten. Pr. ’98.000,- k.k.
Bij 100% financ, zonder
aanbetaling, komt de netto
maandlast, op ca. ’ 500,-.
Landgraaf Nieuwenhager-
heidestr. 63, goed onder-
houden hoekwoning met 3
slpkmrs., badkmr. met lig-
bad en 2e toilet, tuin dubbe-
le garage. Ideaal voor hob-
by. Pr. ’ 102.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed
Tel. 045-728671
Landgraaf Nieuwenhager-
heidestr. 63, goed onder-
houden hoekwoning met 3
slpkmrs., badkmr. met lig-
bad en 2e toilet, tuin dubbe-
le garage. Ideaal voor hob-
by. Pr. ’ 102.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed
Tel. 045-728671
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel: 045-
-728671.
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CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Watersport
Te koop polyester zeil/
ROEIBOOT. Type middel-
landsezeejol. (3xl mtr.),

’ 1.500,-. Tel. 045-323291.

Sport & Spel
Te k. FITNESSAPPARA-
TUUR, uit voorraad lever-
baar, roeiapparaten, home-
trainer, compl. fitness-sta-
tions, halterschijven vanaf
’2,40 per kg. Intersport
Smash Theaterpassage 122
Kerkrade, 045-459230.

Caravans
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’ 1.000,- tot ’ 9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te k. CARAVAN Adria, 6
pers. Moet weg, vr.pr.

’ 1.250,-. Gouverneurstr.
33, Heerlen.
Te k. van part. VOUWWA-
GEN Trigano, bwj. '80, 4-6
pers. m. oplooprem en luifel,
i.z.g.st. pr. ’2.000,-. Tel.
045-242160.
Te koop BUNGALOWTENT,
4-6 pers., ’ 300,-. Tel. 045-
-271241.
Te k. stacarvan Chateau, op
mooie camping i.g.st. Tel.
045-222862.

Hypotheek
Centrale

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

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

wij bemiddelen graagvoor U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72

Geleen, tel. 04490-51544.
HEERLEN, Agaatstraat 14,
te koop zeer goed onderh.
tussenwoning met tuin, ge-
heel voorzien van rolluiken.
Ind: entree, toilet, open aan-
bouwkeuken mcl. appar.,
woonkamer met dubb. be-
glazing. 1e verd: 3 slaap-
kamers, douchecel met vas-
te wastafel. Vraagprijs
’98.000,- k.k. Inl. BAC,
Heerenweg 316A, Heerlen.
Tel. 045-210101.

~i' L imburgs Dagblad

®piccolo S
045-719966

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

Piccolo's en. Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10 00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter *
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

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

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

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. gemeub. kamers, ge-
stoft., eigen w.c, douche en
ingang. Tel. 045-719414.

Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.

Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; VW Golf
GTi, alle opties '86; Ford bus
9 pers. diesel type '88; Opel
Ascona 18 i '83; Mitsubishi
Galant '82; Opel Ascona 2
drs. diesel '83; Mitsubishi
Sapporo 79; Fiat Ritmo '82;
Citroen Charleston '84; Nis-
san Cherry '83; Golf 78; Re-
nault Fuego '81; Opel Corsa
'84. Autohandel P. FRANK-
EN, Ganzeweide 59, Heer-
len, 045-216475 of 727711.
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.
SeatRonda 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. ■Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
Te koop MINI bwj. 79, APK
3-'9O, pr. ’1.375,-. Tel.
04459-1473.
Mitsubishi COLT 1200 GL,
79, ’1.500,-. Tel. 045-
-721004, na 18.00 uur.
MITSUBISHI Colt GLX, 5
drs. 80, APK 6-90, als nw.

’ 3.350,- Tel. 045-453572
Te k. Opel ASCONA 1.6 D,
bwj. '83, vele extra's,

’ 7.990,-. Tel. 045-441316.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S '84, 83; Kadett 12
GLS '84 3x; Kadett 12S 81
2X; Rekord 20 LPG 78; Es-
cort 1.1 L Bravo '82; Fiësta
1.0 L '83; Kadett 1200 78.
Auto mobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Koopje! Opel ASCONA APK
'90, vr.pr. ’BOO,-. Gouver-
neurstr. 33, Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 1.9,
dec.7B, 4-drs., i.z.g.st.,
APK tot 4-'9O, vr.pr.

’ 1.250,-. 045-221463.
RENAULT 18 TS ('80); 4-
drs., APK 3-'9O, met of zon-
der LPG, ’ 950-,-. Tel. 045-
-726673.
SEAT Fura 3-drs., model
'85, i.z.g.st., zeer zuinig. Tel.
045-422891.
Te k. SUBARU Jumbo 750
cc, weg. aanschaf auto-
maat, 1 jr. oud, km. 8.360,

’ 11.200,-. Tel. 045-224171
Te k. 2x Toyota CARINA
met of zonder LPG, APK tot
5-'9O, bwj. 79 en '80, vr.pr.
’1.750,-. en ’2.250,-.
Gouverneurstr. 33, heerlen.
Toyota Carina DIESEL, 2.0
Itr., model '85, i.st.v.nw.,
veel access., gunstige pr.,
cv. inruil mog. 045-422891.

Mooie grote gem. kamer te
huur te VALKENBURG ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel
35 m2’999,-

U heeft keus uit vele soorten, meerdere kleuren en maten.

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen. Tel. 045-715544.

KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.

Te k. gevr. BETONMOLEN
na 17.00 uur 04490-55970.

Te k. Alu-SCHUIFPUI 2.35
hoog en 2.92 br. Garage-
kanteldeur hoog 213,5 br.
223. Tel. 04490-28364

Gay Onl)
Marcel en André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM extreem Meester Mal
06-320.323.0 S

Hete bliksem
06-320.322.06

(sex) Contact Club
06-320.322.0/
dag en nacht 0,50 p.rr

Op de Orgie box praten
nou eenmaal zo. Daaroi"

het toch de
Orgie box

Zo vind je die partne'
06-320.324.40 (50 et p/

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

Tel. 045-718067.

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

elkaar. Heet en verlange
naar meer. Voor echte s
contacten. 06-320.324.9

(50ct/p.m.)
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

praten ... Misschien ov<
een lekker soort huiswerk

het adres. 06-320.322.2
(50 ct/p.m.)

Last van droge lippen
Wij niet !!!

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Gelei
Tel. 04490-42313. J
Porno Box

Voor de heetste gesprekll'
Vreemd... Vooral dames

weten er raad mee.
Trouwens, wat gebeurt e'

zon box apart?
06-320.320.51 (50 ct/pj!:

Sex is sex maar
Super Sex

is voor sommige mensej
veel lekkerder. Ze hebttf
nog gelijk ook. En eh..J
kan ongezien meedoen;

06-320.324.30 (50ct■'p.rtVj

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw &
Anders, Heet, Recht vctf"
zn raap, Sex-Praat, Se*'
vrienden en vriendinnen

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50 ctp^!

40 plus Box
Het leven begint pas go*
bij 40. Ook het sexleven

Ontdek de rijpere partner'
de 40 plus Box. Strikt vC

volwassenen.
06-320.327.28 (50 et. p-5
De Jarrretel Bö'

Voor fijnproevers die geraj
neerd weinig mooier vin»1
dan 100% bloot. Met zn 2"

met een gezellig stel-
-06-320.326.27 (50 ct./pj!
Een man kijkt raar op alsl

vrouw met een
Lesbische

vriendin vrijt. Is hij boos,'
helpt hij een handje? ,

06-320.323.85 (50ct,p.rÜ>
De "Amsterdamse MeideJbox" maak 'n afspraak, W
leef waar jevan droomt Ü1

echt. 950 ct.pm.)
06-320.325.88

Vrouwen en mannen
vertellen hun vreemdga^

belevenissen aan
Anja & Mike
Luister mee 1

06-320.322.08]
0,50 pm. dag & nachjy
Gay oproep

Bel vandaatg tussen 12-]^
met Meester Martin en sp 6:
telefonisch een SM extre«p

spel (ook rubber) 020-
-204998 gratis via

06-320.323.05, 0,50 p.ty
Nieuwe meisjes aanw. "P.
en zond. 14:00-24.00
Ma t/m vr. 11.00-24.00 uU

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Gelee1'
Tel. 04490-42315.

Gevr. voor goedlopendeV
Buffetjuffrouw en bardame'

04492-5532
Voor Piccolo's

zie verder pagina 8^

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geléen. Tel.
04490-43985.

Lieve pappa en mamma
proficiat met jullie 30-jarige
TROUWDAG, Rosanna,
Wiel, Fonny, Wiek, Astrid,
Marco, Petra, Franco,
Jacqueline en Rico.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Reparaties

Sonja Lendi
Proficiat met je doctoraal

Papa, Mama, Marcel.
BRANDWEER ONDER-
BANKEN hartelijk dank voor
de enorme inzet. Restaurant
De Landgraaf Motel de
Brenkberg, Schinveld.

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

Bedrijven/Transacties
Karcher hoge DRUKREINI-
GER heetw. 120 Bar, 3 jr.
oud, i.pr.st. Tel. 045-422891

B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.

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

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.

FORD Escort bravo 1.1 Itr.
bwj.B4. 35.000 km. APK '90
’8.500,-. 045-444168.
FORD Transit bestelbus,
bwj. 80, APK 2-'9O, pr.
’1.350,-. Tel. 045-210435.
Te k. Ford ESCORT Estate,
bwj. '82, Inr. BMW 7-serie of
Opel Monza mogelijk. Tel.
045-353248.
Ford TAUNUS 1.6, 1979,
motor defect, ’350,-. Tel.
045-216047.
Te koop Ford TRANSIT,
benzine; Ford Transit met
gasinst.Tel. 04746-1266.
Ford TAUNUS 1600, '79,
APK eind jan. '90, ’900,-.
Hofstr. 32, Heerlen.
Ford TAUNUS 1600 L, 4-
drs., type '79, APK,

’ 1.250,-. Tel. 045-720951.
Te k. Honda PRELUDE EX
'83, APK '90, i.z.g.st.
’12.250,-. mr. evt. 045-
-316940
Te k. Honda CIVIC 1,5 GTI
86, rood, vr.pr. ’ 15.500,-.
Tel. 045-318034.
Van part. Honda CIVIC bwj.
'79, APK gek., i.z.g.st. Hol-
terweg 1, Amstenrade. Tel.
04492-4778.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
LADA 2105 1500, bwj. '86,
’4.950,-. Tel. 04499-1615
of 06-52107978.
LADA Combi 1500, 7-'B6,
puntgaaf, 29.000 km, vr. pr.

’ 7.900,-. Tel. 045-322424.
Te k. Toyota CELICA 2.0
liftback KT, km 34.000. Mo-
lenwei 125, Heerlen. Tel.
045-726424, na 18.00 uur.
Toyota TERCEL bwj. '79, i.
z.g.st., APK mrt. '90,
’2.150,-. Tel. 045-271851.
Te k. VW BUS bwj. 82 auto-
matiek m. kachel enz.
’4.750,-. Tel. 045-316940.
VW GOLF 1.3 de luxe m.'Bl,
APK, bijz. mooi, ’3.450,-.
Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'79, APK, t.e.a.b. boven

’ 1.000,-. Tel. 045-461266.
VW GOLF 1100, bwj. 79,
APK, i.z.g.st., ’ 2.450,-. Tel.
045-720951.
VOLVO 343 automatic bwj.
78, APK '90 ’1.350,-. Tel.
045-323178.
Te koop ex-dir. auto VOLVO
740 GL, bwj. '84, m. LPG,
’17.500,-. Tel. 04499-1615
of 06-52107978.
VOLVO 340 GL sedan '85, i.
pr.st. slechts ’10.900,-.
Tel. 04490-12138.
Stralen van autoplaatwerk,
velgen, chassis e.a. (meu-
bels). Bel voor informatie,
045-226000.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr. 110,
tel. 04405-2896 biedt te
koop aan een collectie au-
to's van ca. 60 stuks van
’1.000,-. tot ’18.000,-
-waaronder enkele superoc-
casions: Opel Kadett '87
12.000 km ’ 17.900,-; BMW
320 82 veel extra's
’9.250,-; BMW 320 '80
’4.750,-; Fiat Sport 1e eig.
70 PK ’ 3.950,-; MG Midget
blauw cabriolet ’9.750,-; 2
x MGB cabriolet perf. staat

’ 15.000,-; Suzuki Jeep SJ
410 '83 geel kent, ’8.750,-.
HOVAS t.o. Makro. Mitsu-
bishi Galant GLS '85 LPG;
Volvo 340 L 84; Escort 13 L
bravo '82; Mercedes 207 D
camper; Mercedes 608 D.
Tel. 045-243323.
HOVAS verkoopt ook uw
auto. Tel. 045-243323.

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

Landbouw en Veeteelt
WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 et/min

Sex-avonturen van
onschuldige meisjes

Eroslijn: 06-320.321.22
50 cent p/m

S EXS PEL
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!

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

50 et. p.m.

To be or not to be
bij Privehuis Michelle

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

Leuk meisje altijd welkom.

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

Tel. 045-311895

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.
FLIRT-AVONTUREN met zn tienen!

Flirt-Box 06-320.330.01

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

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

't hoogtepunt van je dag
moet je samen met

't Nymfomaantje
beleven op

06-320.325.12
zij is overal voor in en

probeert alles uit!!! 50 et p/m

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
Anita

privé m. escort ook
zaterdags. Tel. 045-352543.

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

Geleen, 04490-48448.

sweet-lips
50 et/min 0 sex

320.320.50
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.32028.... 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.

Anita Monika
Privé, escort 045-210590

b.g.g. 726740.

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

Privéadressen. 043-635264

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Moderne man voor
dame of echtpaar. Tel.
045-318413

’ 50,- all-in
045-423608

Vera
privé tel. 04754-85818.

Tippellijn
06-320.330.66

Spreek af met die meisjes
van plezier!! (50 et p/m)

Nu: vakantie-sex-partnersü
sex-contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Zoek je 'n lekkere boy
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)
Voor 'n triootje, paartje

"Erotische-Afsprakenlijn"
06-320.325.80
Direct snel sex-contact!!!
LI.V.E.-Afspreeklijnü!
06-320.320.55

Meisjes zoeken sex-contact
met jou !!!

Tippel-Box
(50cpm) 06-320.326.66

Opgelet!
Daar waar de meisjes zijn.

045-721759.

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

321.25 ... Vrouw belt vrouw
321.77 ... Horrorsex

322.00 ... Sexlijn Nederland
322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact

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

330.80 ... Buren gluren
325.70 ... SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

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

06-AMUSEMENT
320.04 ... Barianasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. spaan&vermeegen

NIEUW
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Meteen de beste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste gayboxen!
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste gouden Gids.

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, Sloop- en
Schade-auto's. De hoogste
prijs. 045-223357/ 420119.

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van
’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.
04490-43481.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll). ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Gevraagd vriendelijke WIN-
KEUUFFROUW full-time,
min. (ft. 18 jr., opl. niveau
mavo. Soll. na tel. afspr.,
045-714792. Luxe Bakkerij
Moonen-Savelsbergh,
Kruisstr. 8, Heerlen.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Aann.bedr. Vranken vraagt
BETONTIMMERLIEDEN '
omgeving Mönchenglad-
bach ml. 045-224548.
SERVEERSTER gevraagd
met ruime ervaring, Ift. tot
plm 30 jr., voor restaurant
Oase te Valkenburg. Bellen
tussen 18.00-19.00 uur, tel.
04406-13558.
METSELAARS gevr. v. werk
in Nederland. Zonder erva-
ring onnodig te soll. Tel.
045-443173.

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gevr. Part-time
Verkoopster

voor slagerij. Inl. na 19.00 u.
04490-34317. Knijnenburg

& Van Sloun BV, Arntzstr. 3,
6176 EG Spaubeek.

Haarverzorging
Henk Smeets

zoekt zelfstandig werkende
heren kapper ster voor 3
dagen p.week. Kan uit-

groeien tot vaste betrekking.
Dorpstraat 157 Brunssum,

tel. 045-273255.
Wilt u snel een FIJNE
BAAN? Vast en zeker werk?
Kiezen uit meer dan 250
goede vacatures? Wordt
dan rijinstructeur (m/v). Na
drie maanden kunt u al echt
aan de slag. Nieuwe oplei-
dingen voor het enige er-
kende Kaderschooldiploma
starten binnenkort en Best
en Utrecht. Nu nog plaatsen
vrij: Bel voor gratis studie-
gids (ook 's avonds) Kader-
SChOQI:O499B-99425.
Gevraagd met spoed een
ervaren FRITUURHULP Vr.
Friture-cafétaria-broodjes-
zaak Marktzicht in Bom. Tel.
04498-54750.

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

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Te koop SCOOTER Honda
Lead 80, bwj. 86. Stations-
straat 130, Hoensbroek.

Te k. HONDA XL 600 R,
bwj. '86, na 18.00 uur. Tel.
045-213434.

Motoren en scooters

(Bromfietsen
Te h. eenpers. APPARTE-
MENT all-in ’ 550,- p.mnd.
Tel. 045-725595.
Te h. aangeb. gestoffeerde
ETAGE te Heerlen-Zuid.
Tel. 045-422526.
Te huur WINKEL of show-
room met kantoorruimten,
tot.opp. 120 m2, indien ge-
wenst met idem kelderruim-
ten. Kerkrade, Pr. Irenestr.
2. Tel. 045-463621/453279.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. huis m. gr.
zitk., 4-5 slpks. of tweeblok
in Sittard of omg. Voork. v.
kleine tuin. Br.o.nr. B-0911,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Te koop gebruikte FIETSEN
alS nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
VESPA bromfietsen div. ty-
pes en modellen. Fa. H.
Plas en Zn. Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
Koopje! RENFIETS merk:
Rally vaste prijs ’ 275,- tel.
045-412484.
BROMSCOOTER te koop
gevraagd. Tel. 045-442588.
(van 9.00 tot 18.00 uur).
Te k. weg. behalen rijbew.
zeer mooie YAMAHA DT,
bwj. '87, kl. wit/rood. Tel.
045-312354.
Te k. Gazelle SPORTFIETS
renstuur en knijpremmen,
10 versn., ’225,-. Tel.
04490-46305.

Te k. in nw.st. TOMOS
sterw. en verz. Kuipershof
27 Geleen. 04490-53763.
VESPA Bromf. v.a.
’1.125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.
Te k. weg. omst. geweldig
mooie PUCH Maxi Starlet,
kl. antr. grijsmet., bwj. '87
met sterwielen, vr.pr.
’875,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Te k. HONDA MT 5, bwj. '85
i.g.st., pr. ’ 950,-. Tel. 045-
-460696, na 17.00 uur.
Te k. YAMAHA DT 50 bwj.
'85 zwart met extra's vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-273075.

Te huur goedlopende
Friture

te Kerkrade. ivm ziekte.
Reakties tel. tussen 11.00
en 12.00 uur 045-464095.
Übach o/ Worms: BENE-
DENAPPARTEMENT te h.
v. 1 of 2 pers. m. tuin. ’ 630
p.mnd. all-in. 043-642522.
APPARTEMENT te h.; zit/
slaapk., badk. met ligbad,
keuken en balcon, hr. pr.
’595,- per mnd. Inl. tijdens
kantooruren 045-722073.
Te h. in Hoensbroek Cen-
trum, 1-2 pers. APPARTE-
MENT. Inl. 045-212706, na
15.00 uur.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t.'Bs sportvelgen
’3.900,-. Mercedes 200 W
124, t.'B6, verl. sportvelgen,
alle extra's. BMW 520 i 183
m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-. Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo i.z.g.st.
’6.900,-. Volvo 340 2.0 t.
'85 ’ 8.900,-. Opel Manta i
200 uitv. t.79 ’5.900,-.
BMW 320-6 cyl. t.'Bl, nw.
sportvelgen, schuifdak
’7.900,-. Alfa Sprint t.'B2

’ 4.900,-. Audi 80 CL diesel,
nw. motor t.'B3 ’6.750,-.
Talbot Samba LS t.'B3
’2.900,-. Zastava Yugo t.
'84 ’2.900,-. 2x Datsun
Cherry t'Bl, '82 v.a.

’ 2.700,-. Honda Accord
Sedan t.'Bo ’ 2.900,-. Re-
nault 18 TS Stationcar t.'Bo
’2.900,-. Ford Fiesta 1100
S Ghia t.77 ’1.450,-. Audi
100 diesel t.'Bl ’2.700,-.
Golf t.76 ’900,-. Mazda
626 t.'Bl v. a. ’ 2.400,-. Golf
t.79 ’ 1.700,-. Ford Escort
2000 RS t.79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.79.
’2.200,-. Opel Kadett cou-
pe 1.6 Rally bwj. 79
’2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiesta t.79 ’2.100,-.
Volvo 345 DL t. '81 ’ 3.900,-
Honda Accord t.BO aut.
’2.100,-. Simca 1307 t.'Bo
’1.200,-. Allegro t.77
’900,-. VW Golf 1600 aut. t.
78 i.z.g.st. ’2.500,-. Ford
Escort 79 ’2.100,-. 2x
Honda Civic t.'B2 ’ 4.900,-.
Ford Capri t.'Bo uitgeb.
’2.900,-. Opel Manta 1900
HB t'Bo ’ 3.900,-. VW Polo
t'7B ’ 1.700,-. Citroen GS t.
'81 ’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t.79 ’2.600,-.
Opel Manta GTE bwj. 75 i.z.
g.st. ’7000,-. Div. goedk.
inruilers. Alle auto's met
APK. Geop. ma t/m vr. 10-
-19.00u. Zaterdag tot 17.00
uur. Inr. en financiering.

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

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Autohandel

De Hommert
Hommerterweg 77a te

Hoensbroek.
Tel. 045-227419

Heeft steeds plm. 20 occas-
sions voorradig va ’ 1.000,-
SUZUKI busje met ramen
bwj. '88, ’8.950,-. 04499-
-1615 of 06-52107978.
Karcher hoge DRUKREINI-
GER heetw. 120 Bar, 3 jr.
oud, i.pr.st. Tel. 045-422891
Koopje opel KADETT 74
APK, Volvo 66 GL, 76 APK,
te1.045-323796.
Tek. ALFA Sud 1500 Tl, bwj
'83. Te bevr. Dr. Schaep-
manstr. 12 A, Kakert-Land-
graaf, tussen 9.00-18.00 uur
Te koop BMW 520 I, bwj. '83
in nieuwst., ’11.500,-. Tel.
04499-1615 of 06-
-521077978.
BMW 316 bwj. eind 78, APK
3-'9O, pr. ’1.950,-. Tel.
045-422610.
Te k. CITROEN 2CV6, bwj.
'80, APK. Tel. 04455-2541.
Fiat X 1,9 BERTONE Ca-
briolet 1978, zeer mooie,
APK 30-5-90, vr.pr.
’6.500,-. Inr. mog. liefst
Mercedes. Tel. 045-422217.
FORD Escort 1300 CL '86,
vr.pr. ’ 12.950,-. Tel. 045-
-210942 of 215969.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. FORD Fiësta type
Festival, kl. rood, alles 100%
bwj. '81, vr. pr. ’3.750,-.
Ernst Casimirstr. 2, Kakert-
Landgraaf.
MERCEDES rev. motoren
en cyl. koppen. OM 314, 4
cyl., 80 pk, OM 352, 6 cyl.
130 pk. Auto Feyts 04759-
-1896.

Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.

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

Onroerend goed te koop aangeboden Te k. MAZDA 626 automaat,
op gas, APK, bwj. 79, i.z.g.
st. vr.pr. ’ 1.650,-. 045-
-713208.

Vakantie en Rekreatie

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

8e1..„045-724141.
.Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
CAMPING Klein Vamebroek
in Heiloo, ****, 3 vlaggen,
mooie grascamping, 4 km
van zee, zwembad en visvij-
ver tegenover. Vraag kleu-
renfolder aan, tel. 072-
-331627.
Voor uw zomervakantie zeer
comfortabele en voordelige
VAKANTIEWONINGEN in
Vorarlberg en Tirol. Voor
2-8 personen in boerderij of
chalet. Tel. 05910-22293.
YOEGOSLAVIË: Vodice, te
huur appartement. Ind.: 3
slaapk. (7 slaapplaatsen), 2
badk., keuken. OM 100 per
dag voor de periode 1/6 -1/10. Tel. Inl. 045-273048
tussen 18.30-19.30 uur.
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Hergroepering
Volgens Beinema is de Haagse om-
roeppolitiek er in geslaagd in de af-
gelopen jaren „tijdwinst voor het
publieke bestel te bewerkstelligen
door de komst van commerciële
omroepen zo lang als mogelijk was
tegen te houden. De omroepen heb-

ben de gelegenheid gehad zich te
hergroeperen."

Dat deze hergroepering minder snel
is gegaan daneigenlijk nodig was, is
misschien fout geweest, maar Bei-
nema denkt dat er nogvolop tijd en
mogelijkheden zijn om die fout te
herstellen. „Als de ATV-omroepen
commercieel waren gaan opereren,
was er meer STER-geld bij de rest
van de bestelomroepen verdwenen
dan nu."

D66 echter meent dat de CDA-poli-
tiek tot gevolg heeft gehad, dat „de
politiek de greep op de commercie
volledig verloren heeft. De gevolgen
zijn nu niet te overzien."

'Lege huls'
Volgens PvdA-woordvoerster Jeltje
van Nieuwenhoven is de „lege huls"

(zo noemde premier Lubbers het
WD-CDA-regeerakkoord over
commerciële tv) inderdaad leeg ge-
bleven. Met als gevolg de huidige si-
tuatie.

D66 meent dat de PvdA ook schuld
heeft aan de toestand van vandaag
door geen helder standpunt in te ne-
men. „De PvdA had het advies van
de Wiardi Beekmanstichting moe-
ten volgen en zich duidelijk moeten
uitspreken voor een half commer-
cieel, half publiek bestel, naar En-
gels voorbeeld," menen de Demo-
craten.

Minister Brinkman bestudeert nog
of er juridisch iets tegen TV-10 (de
Aalsmeerse programma's zullenstraks via Milaan naar een satelliet
worden opgestraald) en RT Veroni-
que (via Luxemburg) te onderne-men valt.

Peiling Interview:
Fors verlies
Voor de WD
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG -De VVD dreigt
j^n flink deel van haar kiezersJ^vijt te raken als gevolg van deval van het kabinet en de interne
'Msten rond milieuminister Nij-
Psls. Verschillende opiniepeilin-gen wijzen op een verlies van
yjer tot acht kamerzetels voor de

Vooral het CDA profi-
*ertvan de leegloopbij de VVD:
"e christendemocraten kunnen
JJU op ongeveer evenveel kiezers
lekenen als de PvdA.

combinatie van klein-links
*°u goed zijn voor ongeveer vier
Procent (zes zetels). D66 kan re-enen op een stabiele aanhang
y?n ongeveer 6 procent van delezers.
Dieptepunt
:*et onderzoeksbureau Inter-
'lew becijferde zondagavond dat
Qe VVD zou zakken van 17,4 pro-
J-eht bij de verkiezingen in 1986
laar 12,4 procent nu. De libera-
i^h zouden daardoor acht van de
7" zetels verliezen. In onderzoekan het Nipo, dat overigens eer-
der werd afgesloten, blijft het
J'erlies van de WD beperkt totP^geveer 2,4 procent (vier zetels),

dan de helft van de VVD-
uit 1986 twijfelt over dePartijkeuze. Bij de nieuwe kie-

*ers kunnen de liberalen slechts

rekenen op 9 procent van de
stemmen.
De VVD staat daarmee electoraal
op een dieptepunt sinds 1971.
Het is overigens nog maar de
vraag of de kiezers zich van de
partij blijven afkeren, of dat het
verlies de komende weken door
de liberalen makkelijk'ongedaan
gemaakt kan worden.

Naar CDA
De twijfelde VVD-kiezers geven
op dit moment in groten getale
de voorkeur aan het CDA. Die
partij kan vooralsnog rekenen op
minstens een even grote aan-
hang als in 1986, toen zij een his-
torische winst van tien zetels
boekte. Het onderzoeksbureau
Interview rekent er zelfs op dat
het CDA nog meer kan winnen,
maar het Nipo geeft een stabili-
satie aan. Bij het CDA hebben de
jongste cijfers tot een regelrechte
euforie geleid. Op de vergade-
ring van de partijraad in Hilver-
sum, afgelopen zaterdag, zongen
de CDA-jongeren zelfs dat de 60-
-zetelsgrens binnen bereik moet
komen.

PvdA
De positie van de Partij van de
Arbeid 'schommelt nogal. In de
peilingen van het Nipo krijgt de
PvdA de afgelopen weken 31 tot
35 procent van de stemmen,
maar bij Interview is de PvdA
goed door 36,1 procent van de
kiezers. De socialisten, die in
1986 nog 33,3 procent (52 zetels)
kregen, zouden daardoor flink
winnen.

Appèl
Het was een bijna surrealistische
gewaarwording afgelopen week-
einde in Middelburg. Na alle
straatgevechten in de liberale
partij, riep Voorhoeve vrijdag-
avond de WD'ers op als één
man de verkiezingsstrijd in te
gaan. ledereen rekende op een: uitvoerigeen felle discussie. Ein-
delijk konden de 'gewone' WD-
leden zich eens uitspreken over
de conflicten die de afgelopen
weken in de partij hadden ge-
woed. Echter, niets van dat alles
gebeurde. Ongeveer de helft van
de aanwezigen applaudisseerde
zo hard mogelijk na de oproep
van Voorhoeve de rijen te slui-

ten. De andere helft bleef be-
drukt zitten.
Er was dan ook nog een gesprek
van twee uur achter gesloten
deuren nodig om de machtige
voorzitters van de kamercentra-
les in het gareel te krijgen. Uit-
eindelijk erkenden zij het leider-
schap van Voorhoeve en zegden
toe de komende maanden hun
acties tegen milieuminister Nij-
pels te staken. Ofdat ook werke-
lijk zal gebeuren, moet in de ko-
mende weken blijken, wanneer
de kandidatenlijst vpor de Twee-
de-Kamerverkiezingen zal wor-
den samengesteld. Voorhoeve
heeft met zijn acties in het afge-
lopen weekeinde zijn positie in
de partij verstevigd. De roep om
leiderschap was bij de gewone
leden van de partij zo groot, dat
hij de macht wel moest grijpen
en zich hard opstellen.

JORIS VOORHOEVE
...ultieme poging...

Nervositeit in aanloop
Poolse verkiezingen

Goede moed
Van deredactie buitenland

WARSCHAU - De Poolse lei-
ders worden met de dag ner-
veuzer, naarmate de eerste
ronde van de parlements- en
senaatsverkiezingen - zondag
aanstaande - naderbij komt.

De verkiezingsstrijd is in volle gang.
Het straatbeeld wordt bijna volledig
beheerst door de onmiskenbaar

rode letters van het weer toegelaten
vakverbond Solidariteit. Voor de tot
campagnebureau omgevormde
kroeg op het Grondwetsplein in
Warschau lokt een reusachtige ban-
derol met als tekst 'Kom met ons -Solidariteit' de passanten. Voortdu-
rend verdringen zich groepjes men-
sen om de Gazeta Wyborcza (Ver-
kiezingskrant), het dagblad van So-
lidariteit, affiches en Solidariteit-
plakkers te bemachtigen.

Het vakverbond heeft de verkie-
zingstactiek 'volledig afgestemd op
het teamwerk van het Burgercomi-
té. Voor elke zetel - 161 zetels in het
parlement (35 procent) en 100 zetels
in de senaat - heeft Solidariteit tel-
kens een kandidaat gesteld. Foto's
van de Solidariteitkandidaat tesa-
men met Lech Walesa zijn in elk
kiesdistrict aan de muren geplakt.
Strooibiljetten herinneren de kie-
zers eraan wie „onze kandidaat" is.
In het stembureau wordt de kiezer
namelijk met verscheidene kandi-
daten geconfronteerd. Alleen al in
Warschau dingen 32 kandidaten
naar een van de drie zetels in de Se-
naat.

De niet-Solidariteitkandidaten roe-
pen om het hardst dat zij „op eigen
initiatief' meedoen. De communis-
tische partij en de met haar verbon-

den organisaties verwijten het vak-
verbond zijn kandidaten op de
geijkte, communistische manier
„centraal" te hebben aangewezen.

Van de 32 kandidaten, die in War-
schau naar een van drie zetels in de
Senaat dingen, geven slechts twee
toe dat zij lid zijn van de communis-
tische partij. In werkelijkheid zijn
het er veel meer. Enkel de drie kan-
didaten van Solidariteit geven dui-
delijk te kennen voor welke groepe-
ring zij meedoen.

Sedert enkele dagen gaan de media
tekeer tegen uitlatingen van woord-
voerders van Solidariteit dat de kie-
zers alle namen behalve die van
kandidaten van het vakverbond op
de kiesbiljetten rustig kunnen door-
strepen. Als namelijk de meerder-
heid van de kiezers de namen van
de kandidaten van de communisti-
sche partij doorstreept lopen de 35
topkandidaten, die op de zogenaam-
de „landelijke lijst" staan, een grote
kans niet te worden gekozen. Tot de
topkandidaten van de partij beho-
ren onder meer premier Mieczyslaw
Rakowski, minister van binnen-
landse zaken Czeslaw Kiszcak en'
minister van defensieFlorian Siwic-
ki.

Mochten hun namen door meer dan
50 procent van de kiezers worden
doorgestreept gelden zij als niet ge-
kozen. Zo zou voor hen de „veilige
weg" via de landelijke lijst wel eens
in een doodlopende steeg kunnen
eindigen. Vandaar dat de Poolse
staatstelevisie de afgelopen dagen
niet moe wordt de kiezers op te roe-
pen: „Kies naar eigen goeddunken"
en „Laatje niet voorschrijven, wie je
moet doorstrepen."

Het vakverbond Solidariteit is vol
goede moed. Uit steekproeven
blijkt dat 80 procent van de kiesge-
rechtigden daadwerkelijk gaat
stemmen. In het kiesdistrict War-
schau-centrum heeft de kandidaat
van Solidariteit, de toneelspeler
Andrzej Lapicki, een duidelijke
voorsprong op ex-regeringswoord-
voerder Jerzy Urban, recentelijk be-
noemd tot voorzitter van het comité
voor radio en televisie.

JERZY URBAN
—in 't nauw...

" Lecri
Walesa, op
verkiezings-
toernee door
Zuid-Polen,
nam afgelo-
pen zondag
in het stadje
Piekary
deel aan een
Mariapro-
cessie en
werd bij die
gelegenheid
luid toege-
juicht door
een grote
mensen-
menigte.

Beperkt
De startpositie van de VVD in de
verkiezingscampagne is door al
het geruzie echter ronduit slecht
geworden. De laatste opiniepei-

lingen laten zien dat de liberalen
bezig zijn een derde van hun ach-
terban te verspelen aan het CDA.
Het herstellen van de eenheid
was dan ook dringend noodzake-
lijk. Maar de vraag is of Voorhoe-
ve daarmee een slechte verkie-
zingsuitslag kan voorkomen. De
liberalen begeven zich immers
voor een groot deel op dezelfde
electorale 'markt' als het CDA.
En ook het CDA heeft door dat
het vasthouden van de winst van
1986 vooral op de rechterflank
bewerkstelligd moet worden.

Voorhoeves mogelijkheden om
zich ter rechterzijdevan het CDA
te profileren, zijn echter beperkt.
Kritiek op de razend populaire
Lubbers lijkt electoraal niet erg
lonend. Het belangrijkste wapen
voor de WD is deangst onder de
liberale en christen-democrati-
sche achterbannen voor een coa-
litie van CDA met de PvdA.
Voorhoeve zal hameren op de
tweeslachtige positie die het
CDA inneemt door geen voor-
keur uit te spreken voor een toe-
komstige regeringspartner.

Juist op dit punt is het CDA dit
weekeinde echter begonnen de
liberalen de wind uit de zeilen te
nemen. Met flinke kritiek op de
opstelling van de PvdA rond be-
lastingen en euthanasie, heeft
het CDA de afstand tot de so-
ciaal-democraten gemarkeerd.

De redenering achter deze op-
stelling is de volgende. Het CDA
hoopt de WD in de rechterhoek
dood te drukken en daarmee
veel stemmen van oorspronke-
lijk liberale kiezers naar zich toe
te trekken. Elke keer als Voor-
hoeve en de zijnen in schrille
kleuren de gevaren van een
CDA/PvdA-coalitie schilderen,
zal het CDA bovendien antwoor-
den met de mogelijkheidvan een
PvdA/VVD-coalitie. Verschillen-
de prominente liberalen hebben
zich daar immersvoor uitgespro-
ken. En het is tegenwoordig on-
duidelijk wie brj de WD de
dienst uitmaakt, zo zal de CDA-
repliek luiden.

RUUD LUBBERS
..een derde maal..?

binnen/buitenland

'Huidige Mediawet is niet meer te handhaven'

Kamermet in geweer
tegen TV-10 en RTV

Van onze rtv-redactie

'LVERSUM - Een meerderheid in de Tweede Kamer zal er
l\ minister Brinkman (WVC) niet op aandringen de comraer-"e tv-stations TV-10 en RT Veronique te verbieden. De me-
p-Woordvoerders van CDA, PvdA en D66 in de Tweede Ka-
!er achten het uitgesloten, dat de huidige Mediawet nog voor
'°ktober - de startdatum van TV-10 - kan worden gewijzigd.
* VVD heeft zich al eerder in die zin uitgelaten.

L. ,net VARA-radioprogramma
rJJkers met koppen' betoogden deK^a-woorvoerders Beinemat^A), Van Nieuwenhoven (PvdA)f Wolffensperger (D66) dat er snel
tüwe omroepregels moeten ko-
Lj om het niet-commerciële be-P (het publieke) overeind te hou-

Van Nieuwenhoven: „De nieuwste
Europese omroepregels hebben tot
gevolg, dat de huidige Mediawet
niet meer te handhaven is."
Beinema: „De Hilversumse omroe-
pen moeten nu ruime gelegenheid
krijgen zich te hergroeperen."

Wolffensperger: „Bestrijding van
TV-10 en Veronique zou een lachwe-
kend achterhoede-gevecht zijn. Er
moet zo spoedig mogelijk een afge-
slankte Mediawet komen, die het
publieke bestel overeind houdt. We
staan nu aan de rand van het failliet
van het publieke bestel."

Startpositie VVD in verkiezingscampagne slecht

Als het CDA de grootste
wordt, mag PvdA meedoen
Van onze parlementaire redactie
Het CDA verkeert in een
euforische stemming. De
christen-democraten zien
mogelijkheden op 6 sep-
tember opnieuw de grootste
partij in ons land te worden.
En dat is nadrukkelijk de
bedoeling. Lubbers kan dan
premier worden van een
CDA/PvdA-coalitie, en de
macht houden in ons land.
De euforie wordt ingegeven
door twee factoren. De VVD
verkeert intern zo hevig in
de problemen, dat een dra-
matisch electoraaj verlies
zich aftekent. Stemmen die
voor het grootste deel naar
het CDA zullen gaan. Mede
daardoor zien de opiniepei-
lingen er voor het CDA bui-
tengewoon gunstig uit.

VVD-leider Joris Voorhoeve
heeft afgelopen weekeinde dan
ook een ultieme poging gedaan
de crisis in zijn partij te bezwe-
ren. De partij lijkt de rijen geslo-
ten te hebben. Maar dat verliep
zonder enige discussie. Conflic-
ten verdwijnen niet door alleen
maar te zeggen dat ze weg zijn.
Ze moeten worden uitgepraat.

PvdA
De christen-democratenrekenen
er daarbij op dat zon campagne
op de linkerflank niet tot noe-
menswaardige verliezen zal lei-
den. Bovendien ziet het CDA
voorlopig rustig en geamuseerd
aan hoe de PvdA worstelt met de
opstelling jegens klein-links. Het
'gematigde' programma dat de
PvdA vorige week presenteerde,
zal door de nieuwe combinatie
van groen-links ongetwijfeld
aangegrepen worden om radica-
le stemmen bij de socialisten
weg te halen. Een fellere linkse
campagne kan de PvdA echter
wel degelijk stemmen in het cen-
trum en uiteidelijk regeerkansen
kosten.
Zaterdag zongen de christende-
mocratische jongerenLubbers al
toe, als hun leider, die de 'zestig-
zetelsgrens' misschien wel gaat
passeren. Het CDA waant zich
oö rozen. Voor PvdA en WD
biedt misschien die christende-
mocratische overmoed de beste
kansen.

(ADVERTENTIE)
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binnen handbereik.

Om te sparen hoeft u niet ver te gaan. Er is
immers altijd wel een Rabobank in debuurt.

Met overzichtelijke spaarvormen en een hoge
rente reikt deRabobank u duidelijk de hand.

Rabobank O y
Meerbank voor jegeld /" hoogste spaarrente van ditmoment /
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Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen j

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

■in
REUMABESTRIPNG

MÓÉTLXX)RGAAN
Sutenlaan 128,2582GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Wij verstrekke^aïïe
soorten leningen
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108.-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280.- 228.- 210,-
-15.000- 421,- 342.- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
*jneegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 6,9%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10.000,- 103.- 113,- 137.-
-20.000- 206,- 227,- 275,-
-30.000- 310.- 341- 413,-
-40.000- 413,- 455,- 551,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

/ \ \ 7" 1 Rekeningafschriften geven u als ondernemereen goed inzicht in wie erbetaald
\/\/£^| | heeft en wat het saldo op uw rekening is. Maar verzending en verwerking van

deze informatie vergen algauw enkele dagen.

Bjê i^^ ■ f"\ " Als snelheid voor u belangrijk is, dan biedt Rabobank Telebankieren
#XI "j* J^S l\^^,f if—^T I voordelen. Daarvoor heeft u wel een personal computer nodig.

* -I^T Betalingen die 's nachts door de computer van de bank zijn verwerkt,

m # verschijnen de volgende morgen vanaf'08.30 uur op uw scherm. Met deze infor-. \\ /IZ_____i Z_l___T^ §^""T1 /nar/é» /ca« uw administratie automatisch worden bijgewerkt.

I betaald heeft? Q—JB-p^p^ |
__________H_________L _-_-_----J-L. /"""^

___■_£: __P^ ___!mL VÉH---. -_-■ '/'' ' " "'" ""^V jamnimwmit»r

_________r i

____a^^ \N _____^^ Sv*^' #'"

(^^^iSPmi " \ _*:*<» - ' ’ /lil\ jfc f

7t?vé77.s /cw«f w Afie/RabobankTelebankierenrechtstreeks vanuituwcredi-
teurenadministratie betalingsopdrachten verzenden en laten uitvoeren op een
dooru gewenst tijdstip. Daardoorbepaalt u zélfhet moment waarop u betaalt.

n i i ■ mm~k Niet te vroeg, maar zeker niet te laat. MetRabobankTelebankieren bespaart u
nfIUUUOI In iMaW dustijdengeld.Wiltumeerweten?lnformeerdanbijdeßabobank.Daarzetten

Onderneem't met deRabobank. ze alles overzichtelijk en snel voor u op een rijtje. /

-■■■■ 'i i ■ i in i ■ ' ' '■■■ ' ' ' ■■■ ■

__1

Sittard Maastricht Galeen """" Heerlen Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2,
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463241

LEOLUX- I
BANG&OLUFSEN SHOW

t/m 10 juni, Ganzeweide 69, Heerlen-Nrd.

zitten beeld en geluid op niveau!
Interstudio bv Electro Bemelmans
voorheen J. Hermans bv Bang & Olufsen Center

Ganzeweide 69, Heerlen-Noord, tel. 045-212636 Wannerstraat 10-12, Heerlerheide, tel. 045-212330

Laat eef

*m mLimburgsDagblad piccolo nh*

gpiccolo s s
■H i^^A-----iMltl"n "^ Mvf*_r__-P -H doen B0

~, 045-71996^

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat

't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Limburgs Dagblad
Dagtocht naar

DELTA EXPO - NEELTJE JANS
- donderdag 8 juni -

Vanuit diverse opstapplaatsen in ’ Pri/S "^Limburg brengen wij u naar Zeeland om ’ jf mn Ë
dit uniek stuk waterbouw te bezoeken. U ’ / 0% §fl m
maakt een rondvaart ter plaatse en wordt ’ p.p_ Ë
via een diapresentatie en een rondleiding ■
volledig op de hoogte gebracht van de
gebruikte methodes en technieken. Aansluitend
brengen we nog een kort bezoek aan Zierikzee en op
de terugreis genieten we nog van een komplete warme
maaltijd in Nunhem.

Boeken voor dit dagje mt kan vanaf heden bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VVV Vaals
onder betaling van de reissom.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

I I

Tapijt - mooi, degelijk, betaalbaar.
Bij Schunck hebben ze precies wat u zoekt!

Zeker weten!
Intertest'Toüna» Tapnt tëMëia^j^ f^-*«A'*4lti^ Parade "Verona" Tapijt
100% synthetisch tapijt *t^^^l^^S^&?^ è^mWm^&m^^ 100% Pol*amide frisé
voorzien van juterug. MSa^X^f^W^llSs '^i^y(^x^2^^\^^^^4Y^. < M3& taPlJl voorzien van

Geschikt voor woon-en S^«__^SP_^SSfeSï^ stabilon rug. Geschikt
slaapkamers. 4 Kleuren. g -&^^&^ voor slaap-en woon-

-5 Jaargarantie. SlÖ^CTè;^_»^^_#?^ï^ :Z&WÈ>Ï'""_s__*Wt^Mp kamers. 12 Kleuren.

99.- \WSiSÊÊtÊBr ifes¥i#' 199.-
Gratis gelegd. W^ GratisB^fe

Parade "Padirac" Tap«t £^-^s^^^=^ I^T^"-tó;-V^>^s^\ 'FWZ^^i Desso "Tirano" Tapijt
100% synthetisch bouclé wISSpW^I-R?»^»^ 100% synthetisch tapijt

tapijt voorzien van f^^^^^S^^^X^ rC^S^^P^'^^S^W^ voorzien van juterug.
stabilon rug. Geschikt Kw^_li^i£_^fm Geschikt voor zwaar

voor zwaar gebruik. "2__^^>«s^ '■-V_}oï,i!^^ gebruik. 5 Kleuren.

daar winkel je voor je plezier !



DSM-topman in getuigenbankje

First Boston is
nog in opspraak

Van onze redactie
economie

Amsterdam - De
j*aam van Credit Suisse"irst Boston zal de ko-
kende jaren nog me-
nigmaal in Nederlandse
r?chtszalen klinken. De
eind vorig jaar ontsla-gen directeur drs

van Doorn, op
vermogen van*es miljoen gulden door

'-SFB beslag is gelegd
?*> die twee jaar lang het

niet mag uit-oefenen, laat het er nietbIJ zitten.

p'jn advocaat mr F. Sa-
"^rnonson heeft bij de
f^nsterdamse recht-
jj?nk het verzoek inge-
vend een groot aantal
functionarissen van de
pnk te mogen verho-en. Daarnaast wil hij

nog andere betrokke-
nen bij de eerste aande-
Jenemissie van DSM in
het getuigenbankje
hebben, omdat hij de
rol van de Amsterdam-
se vestiging van Credit
Suisse First Boston bo-
ven tafel wil hebben.
Om het aandeel van
CSFB-president Van
Marie bij de beursgang
van DSM vast te stellen
overweegt de advocaat
ondermeer een DSM-
topper uit te nodigen
voor een verhoor.

Van Doorn gaat zo te
keer, omdat hij bij de
verkoop van zijn bank
Jonas & Kruseman aan
CSFB had bedongen,
dat hij tegen een riant
salaris en een deel van
de winst directeur kon
blijven. Maar doordat
CSFB in Nederland di-
rect op grote schaal op
de beurs aan het dum-
pen sloeg en daarbij
grote verliezen leed,
schoot hij er aardig wat
geld bij in.
Toen hij de bank e- ver-

volgens openlijk van
beschuldigde dat ze de
Nederlandsche Bank
had voorgelogen, vloog
hij de laan uit. Zijn ad-
vocaat wil in dat kader
de hele top van CSFB
voor het hekje hebben.
Maar daarnaastkan ook
thesaurier-generaal drs
Cees Maas van het mi-
nisterie van Financiën
op een dagvaarding re-
kenen. Salomonson:
„Die moet maar eens
uitleggen hoe het nu
precies met de DSM-af-
faire zit. Wie zat er bij de
Staat aan tafel en aan
wie is honorarium be-
taald, aan Amsterdam
of Londen?" Ten slotte
wil hij directeur Hille-
nius van de Nederland-
sche Bank aan het pra-
ten krijgen over de
praktijkenvan CSFB.

beurs-overzicht
Vrees
*MSTERDAM - De scherpe strj-
j^gvan de dollarkoers en de daar-

oplaaiende vrees voor stijging
*n derente aan deze zijde van de

.?eaan domineerden maandag op-
?'euw de Amsterdamse effecten-Hrs.

e Amerikaanse munt handhaafde
'ch maandag op een niveau van
Igeveer vier cent boven de koers,an vrijdag en hoewel fondsen als!>oninklijke Olie daar enig voor-del van plegen te hebben was het'fêct nu vooral een verlammende

op de handel, die werd in-pgeven door devrees dat derente
en ons land verder zal

i.'jgen nu de dollar onstuitbaar

,Wall Streef en 'Londen' haddeneide een vrjje dag zodat ook elke
'phtinggeving vanuit deze belang-

"Alke beurzen ontbrak. Het DamrakRobberde dan ook bij een slappej^ndel wat rond de oude koersen11 maar zelden viel een aandeel tejjoteren dat enigszins afweek vanet slot van vrijdag. De algemene
,'ernmingsindex sloot dank zij en-*ele stijgers toch nog 0,4 punt ho-ger op 179,4.

jr| obligatiemarkt sloot gemiddeld
■3 Punt lager op de rentedreiging
"* ook hier was het evenals op de

r^ndelenmarkt bijzonder stil. In
bligaties werd niet meer omgezet

»ari f335 miljoen en in aandelen1 408 miljoen.
ïJpt dollargevoelige Koninklijke
j Jie wist f 1,30 hoger te sluiten op
■-*41,80, nadat eerder zelfs eenf°ers van f 142,50 werd bereikt,
-nilever verliet de markt f 1 hoger

f 139,10 en KLM werd f 0,70
?üurder op f48,50. Opvallend goed~ag ook Nationale Nederlanden, die.. I>3o hoger werd gewaardeerd op
,60,20.
*

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 95,70 96,30
Ahold 119,50 119,50
Akzo 146,20 146,40
A.B.N. 40,50 40,60
Alrenta 162,30 162,30
Amev 50,40 49,80
Amro-Bank 76,20 76,40
Bols 139,60 d 13.9,80
Borsumij W. 141,00 141,00
Bührm.Tet. 64,60 64,70
C.S.M.eert. 65,90 65,70
Dordtsche P. 257,00 259,00
DSM 136,50 136,50
Elsevier 67,80 67,50
Fokker eert. 42,00 41,80
Gist-Broc. c. 34,90 34,80
Heineken m,60 112,00
Hoogovens 100,40 100,80
Hunter Dougl. 105,70 106,20Int.Müller 88,10 89,50KBB eert. 75,00 75,10
KLM 47,80 48,50
Kon.Ned.Pap. 56,80 56,90
Kon. Olie 140,50 141,80
Nat. Nederl. 58,90 60,20
N.M.B. 216,00 216,50
Nedlloyd Gr. 428,00 427,00
Nijv. Cate 99,20 98,00
Océ-v.d.Gr. 300,00 300,00
Pakhoed Hold. 129,20 129,90
Philips 38,80 38,80
Robeco 105,90 106,60
Rodamco 165,10 165,50
Rolinco 104,70 106,10
Rorento 61,50 f 61,10
Stork VMF 35,80 36,50
Unilever 138,10 139,10
Ver.Bezit VNU 103,50 103,20
VOC 48,70 49,00
Wessanen 84,30 83,50
Wolt Kluwer 175,00 174,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,60 44,00
ACF-Holding 51,50 49,90 d
AhrendGr. c 298,00 a 297,00
Alg.Bank.Ned 40,30 40,40
Asd Opt. Tr. 23,50 23,50
Asd Rubber 8,50 8,30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold e 89,80 90,80
Aut.lnd.R'dam 79.00 79,00
BAM-Holding ' 430,00 e 445,00
Batenburg 89,50 89,50
Beers 134,00 d 134,00
Begemann 106,00 107,00
Beündo 372,00 374,00
Berkels P. 5,05 5,05
Blyd.-WUI. 23,40 23,50
Boer De, Kon. 451,00 451,00
deBoer Winkelbedr. 59,80 59,80
Boskalis W. 16,80 16,70
Boskalis pr 13,15 12,80
Braat Bouw 1015,00 1015,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft c 918,00 933,00
Calvépref.c 5150,00 5225,00

Center Parcs 74,50 74,70
Centr.Suiker 65,30 65,80
Chamotte Unie 11,60 11,60
Chamotte div.B9 11,20 11,20
Cindu-Key 114,00 114,00
Claimindo 364,00 366,00
Cred.LßN 78,80 78,40
Crown v.G.c 117,00 117,50
Desseaux 205,50 206,50
Dordtsche pr. 256,00 258,00
Dorp-Groep 52,90 52,20
Econosto 232,00 238,00
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 51,00 51,00
Eriks hold. 360,50 363,50
Frans Maas c. 67,20 66,80 d
Furness 125,50 127,00
Gamma Holding 80,50 84,80
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 26,70 26,90
Geveke 37,80 37,80
Giessen-de N. 228,00 230,00
GoudsmitEd. 272,00b 278,00b
Grasso's Kon. 92,50 92,00
Grolsch 125,00 125,00
GTI-Holding 185,50 185,50
Hagemeyer 90,00 90,00
H.BG. 209,00 208,50
HCS Techn 15,30 15,40
Hein Hold 93,80 95,50
Hoek's Mach. 184,00 187,00
Holdoh Hout 715,00 715,00
Holec 29,50 29,20
H.A.L.Tr. b 1659,00 1662,00
Holl.Am.Line 1665,00 1668,00
Heineken Hld 93,80 95,50
Holl.SeaS. 1,53 1,53
HoU. Kloos 425,00 420,00
Hoop enCo 12,40 12,40
Hunter D.pr. 5,90 5,80
ICA Holding 17,40 17,40
IGB Holding 54,80 55,20
IHC Caland 34,00 33,50
Industr. My 202,00 204,00
Ing.Bur.Kondor 530,00 531,50
Kas-Ass. 40,70 40,80
Kempen Holding 14,20 14,40
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 76,30 76,50
Kon.Sphinx 98,50 99,80
Koppelpoort H. 278,50 278,00
Krasnapolsky 192,00 194,00
Landré & Gl. 54,80 54,90
Macintosh 48,00 49,50
Maxwell Petr. 675,00 695,00b
Medicopharma 73,50 d 74,00
Melia Int. 7,10 7,10
MHV Amsterdam 23,50 24.00
Moeara Enim 1188,00 1200,00
M.Enim 08-cert 15250,00 15500,00
Moolen en Co 33,00 33,00
Mulder Bosk. 50,00 50,20
Multihouse 11,00 10,90
Mynbouwk. W. 447,00 446,00
Naeff 225,00
NAGRON 47,80 48,00
NIB 5525) 552,00
NBM-Amstelland 18,40 18,40
NEDAP 298,00 299.00

NKFHold.cert. 360,00 364,00
Ned.Part.Mij 37,00 37,00
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 815,00 830,00
Nutncia 237,50 240,00
Omnium Europe 17,00 17,00f
Orco Bank c. 80,00 78,50
OTRA 676,50 688,00
Palthe 136,80 136,80
Polynorm 94,00 d 95,50
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 54,00 b 54,80
Reesink 65,00 65,20
Riva 55,00 53,00d
Riva (eert.) 55,20 52,50d
Samas Groep 71,00 71,00
Sanders Beh. 98,00 99,00
Sarakreek 28,00 28,20
Schuitema 1600,00a1580,00a
Schuttersv. 121,50 121,80
Smit Intern. 40,80 40,50
St.Bankiers c. 25,90 25,60
Stad Rotterdam 152,50 151,50
TelegraafDe 445,00 443,00
TextTwenthe 248,50 248,50
Tulip Comp. 62,50 62,40
Tw.Kabel Hold 147,00 147,00
Übbink 114,00 115,00
Union Fiets. 15,60 15,30
Ver.Glasfabr. 270,00 272,00
Verto 70,00 69,80
Volker Stev. 61,50 61,50
VolmacSoftw. 61,70 63,30
Vredestein 19,40 19,10
VRG-Groep 61,50 62,00
Wegener Tyl 203,00 204,00
Westlnvest 31,30 31,40
Wolters Kluwer 174,50 174,00
Wyers 50,10 50,90

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,00 35,60
ABN Aand.f. 73,00 73,00
ABN Beleg.f 54,30 54,60
ALBEFO 52,70 52,70
AldoUar BF $ 20,90 21,00
Alg.Fondsenb. 234,50 236,00
AUiance Fd 11,50 11,20t
Amba 45,30 45,30
AmencaFund 313,00 325,00
AmroA.in F. 92,40 92,50
Amro Neth.F. 72,80 73,90
Amro Eur.F. 69,00 68,20
Amvabel 96,50 97,10
AsianTigersFd 61,30 63,20
BemcoAustr. 61,10 62,00
Berendaal 113,00 118,30
Bever Belegg. 23,50 24,20
BOGAMIJ 107,00 107,20
Buizerdlaan 41,00 41,00
DeltaLloyd 39,10 39,30
DPAm. Gr.F. 24,10 25,00
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H0U.8.T.1 9,80 b 9,80
EMF rentefonds 70,90 71,30
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,50 57,30

Hend.Eur.Gr.F. 190,90 191,10
Henderson Spirit 76,30 75,50
Holland Fund 69,70 70,90
Holl.Obl.Fonds 119,50 119,50
Holl.Pac.F. 113,50 112,00
Interbonds 562,00 563,00
Intereff.soo 40,50 40,80
Intereff.Warr. 300,20 302,00
Japan Fund 39,50 39,00
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1480,00 1505,00
NMB Dutch Fund 36,40 36,60
NMB Oblig.F. 36,30 36,30

1 NMBRente F. 102,20 102,20
i NMB Vast Goed 40,90 40,40

Obam, Belegg. 210,80 213,00
OAMF Rentef. 14,40 14,25
Orcur.Ned.p. 48,70 48,70

i Pac.Prop.Sec.f. 50,10 50.00
Rabo Obl.inv.f. 74,90 74,90
Rabo Obldiv.f. 49,90 49,90
Rentalent Bel. 1339,50 1339,70
Rentotaa) NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 107,50 108,00
Sci/Tech 17,95 18,60
Technology F. 16,00 15,70
Tokyo Pac. H. 248,00 248,50
Trans Eur.F. 74,20 74,00
Transpac.F. 580,00 578,00
Uni-Invest 115,00 115,00
Unico Inv.F. 84,50 84,90
Unifonds 27,90 28,20
Vast Ned 118,70 119,00
VentureF.N. 41,50 41,50
VIB NV 86,10 86,30
WBOInt. 77,70 77,80
Wereldhave NV 207,50 208,50

Buitenlandse obligaties
Bft EEGB4O) 101,90 101,90
3V2 EngWarL 36,20 35,80
5% EIB 65 99,30 99,30

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 33,80 34,50
Amer. Brands 68,80 68,20

e Amer. Expres 33,80 33,70
Am.Tel.& Tel. 35,25 36,00
Ameritech 59,30 59,70
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 27,50 28,10
Atl. Richf. 93,20 93,20
BAT Industr. 5,45 5,55
BeU Atlantic 86,20 87.70
BeUCanEnterpr 38,30 38,50
BeU Res.Adlr 1,10 1,10
BeU South 47,70 48,60
BET PubUc 2,55 2,55
Bethl. Steel 23,00 23,00
Boeing Comp. 78,70 77,90

1 Chevron Corp. 54,70
iD Chrysler 23,50 24,00
1 Ciücorp. 30,75 31,30
I Colgate-Palm. 51,00 51,70
ld Comm. Edison 36,00 36,50
I Comp.Gen.El. 437,00 437,00

Control Data 20,80 21,00
Dai-IchiYen 3340,00 3350,00
Dow Chemical 93,00 93,70
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 45,10 45,60
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00 224,00
Exxon Corp. 43,50 44,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 27,10 28,25
Ford Motor 47,00 48,00
Gen. Electric 52,40 54,00
Gen. Motors 40,40 40,50
Gülette 39.20 39,30
Goodyear 54,50 54,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell 76,00 76,25
Int.Bus.Mach. 109,30 109,75
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 58,30 59,60
K.Benson® 5000,00 5000,00
Utton Ind. 79,30 80,00
Loekheed 48,00 48,10
Minnesota Mining 73,10 73,50
Mobil OU 52,00 52,00
News Corp AusJ 14,00 14,00
Nynex 77,70 78,20
Occ.Petr.Corp 28,50 28,50
Pac. Telesis 40,00 40,50
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,10 53,10
Phiüp Morris C. 139,50 139,90
PhiU. Petr. 23,20 23,50
Polaroid 39,60 d 40,10
PrivatbDkr 264,50 262,40
QuakerOats 58,75 58,75
RJR Nabisco 85.00
St.Gobin Ffr 598,00 598.00
Saralee 54,00 54,00
Schlumberger 38,60 39,80
Sears Roebuck 47,10 d 47,10
Sony (yen)
Southw. Bell 51,50 52,00
Suzuki (yen) 920,00 920,00
Tandy Corp. 44.30 44,30
Texaco 55,80 55,00
Texas Instr. 43,50 44,30
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1370,00 1390,00
Union Carbide 27,90
Union Pacific 73,90 73,00
Unisys 25,40 26,00
USX Corp 34,50 34,70
US West 68,50 68,60
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 61,20 61,70
Woolworth 52,00 52,30
Xerox Corp. 65,00 d 65,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 57,50
Am. Home Prod. 214,00 210,00
ATT Nedam 76,50 79,50
ASARCO Ine. 54,00 54,00
AÜ. Richf. 217,00 217,00
Boeing Corp. 175,00 178,00
Can. Pacific 39,00 39,00

ChevronCorp. 119,00
Chrysler 50,00 51,00
Citicorp. 69,00 69.00
Colgate-Palm. 112,50 115,50
Control Data 42,00 42,00
DowChemical 206,00 211.00
Eastman Kodak 98.50 101,50
Exxon Corp. 96,00 97,50
FluorCorp. 61,00 f 61,50
Gen. Electnc 116,00 120,00d
Gen. Motors 182,00 182,00d
GUlette , 85,00 87,50
Goodyear 118,50 121.00
Inco 63,00 64,00
1.8.M. 239,50 244,00
Int. Flavors 121,00 b 123,00
ITT Corp. 128,00 133,00
Kroger 25,00 25,00
Loekheed 107,00 107,50
Merck & Co. 151,50 157,00
Minn. Min. 162,00 164,00
PepsiCo. 113,00 118,50
Phihp Morris C. 306,50 318,00
Phill. Petr. 49,50 51,50
Polaroid 80,20 83,00
Procter 4 G. 229,50
Quaker Oats 133,00 133,00
Schlumberger 84,00 88,00
Sears Roebuck 105,00 106,00
Shell Canada 80,00 81,50
Tandy Corp. 96,00 98,00d
Texas Instr. 94,00 98,50
Uruon Pacific 160,00 164,00
Unisys Corp 56,00 58,00
USXCorp 76,00 76,50
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 136,50 141,00
Woolworth 115,00 117,00d
Xerox Corp. 135,00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 525,00 519,00
Dresdner B. 325,00 309,00
Hitachi(soo) 1450,00 1450,00
Hoechst 306,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7180,00 7275.00
Siemens 531,00 534.00

Warrants
Akzo 36,70 36,20
AMROwarr. 1,45 e 1,50
Bogamij 5,00 5,00
Falcons Sec. 20,00 20,00
Honda motor co. 2490,00 2480,00
K.L.M. 85-92 155,00 163,00
Phibps 85-89 4,50 4,40
St.Bankiersa 0,95 0,75
Stßankiersb 2,55 2,30

Euro-obligaties & conv.
W/tAegon 85 100,10 100.10
Aegon warr 12,50 12,50
10V2 ABN 87 97,00 97,00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 95.75

10 AmevBs 100,50 100,50
UAmevB6 96,50 96,50
14',Amro87 97,60 97,00
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
lOV2Amro 86 97,00 97,00
10Amro 87 96,00 96.00

W< Amro 86 97,75 97,75
AmroBank wr 20,30 20,30
Amrozw 86 66,50 66,50
9BMHecu 85-92 99,10 99,10
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25
g^EIB-ecu 85 101,60 101,40
12V2 HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 100,00 101,00
11'/«NGUB3 100,25 100,25
10 NGU 83 100,25 100,25
2'/t NMB 86 83,00 83,50
NMB warrants 59,50 59.50
83/4 Phil. 86 95,25 95.25
63/« Phil.B3 96,00 96.00
11 Rabo 83 101.00 101,00
9Rabo 85 100.50 100,50
7 Rabo 84 100,75 100,75
12'AUnU. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5.90 5,90
Bredero eert. 4,50 4,50
11Bredero 2,70 2,70

Breev. aand. 13.50 b 15,00
Breev. eert. 13,20 14,80
LTV Corp. 2,20 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV eert 1,18 1,11
7'/BRSV69 92,00 a 92,00 a

Parallelmarkt
Alanhen 25,50 27,00
Berghuizer 67.50 65,20
Besouw Van c. 50,00 49,80
Comm.Obl.F.l 98,90
Comm.Obl.F.2 98,70
Comm.Obl.F.3 99,00
De Drie Electr. 28.30 28,40
Dico Intern. 119,00 116,00 d
DOCdata 33,00 35,00
Geld.Pap.e. 96,80 96,50
Gouda Vuurv c 86,30 85.50
Groenendijk 35,50 36,50
Grontmij c. 150,00 149,70
Hes Beheer 273,00 273,20
HighLDevel. 14,00 b
Homburg eert 4,60 4.50
Infotheek Gr 27,90 28,00
Interview Eur. 7,90 7,90
Inv. Mij Ned. 57.50 57,50
KLM Kleding 31,40 d 31,20
Kuehne+Heitz 34,00 34.00
LCI Comp.Gr. 41,50 41,30
Melle 253,00 252,00
Nedschroef 115,00 115,00
Neways Elec. 9,90 9,90
NOG Belfonds 28,80
Pie Med. 10,80 10,80

Poolgarant 10,25 10.25
Simac Teen. 17,60 17,80
Text Lite 7.30 7,20
Verkade Kon 239,00 235.50
Weweler 106,00 105.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k.

Abn c okt 40,00 302 2,70 2,50
abn p jul 40,00 852 0,70 0,80
abn p jan 45,00 373 5,80 5,80
akzo c jul 150,00 226 2,90 2,80
akzo p jul 150,00 243 5,00 5,10
amev c okt 50,00 242 3,90 3,30
d'fl c jun 225,00 575 1,70 2,95
d/fi c dcc 230,00 500 4,20 a 5.10
d/fl c mrt 220,00 503 9,80 11,00 ■d/fi p jul 225,00 845 6,30 a 4,80
dsm p okt 135.00 333 4.50 4,50
els p okt 65.00 225 2,50 a 2,00 "coc c jun 290,00 231 7,70 7,80
coc c jun 295,00 302 4,40 4.50
coc p jun 300,00 240 7.10 6,80 a
hoog c jul 105,00 232 3,40 b 3,20
hoog p jul 95.00 263 2,50 2,00
hoog p jul 100,00 205 4,20 3,90
kim c jul 40,00 204 8.00 9.00
kim c jul 45,00 670 3,80 4,30
kim c jul 50,00 670 1,00 1,40
kim c okt 40,00 226 8.40 9,40
kim c okt 45,00 259 4.00 5,00
kim c okt 50,00 304 2,00 2,30
kim c 091 40,00 314 11,60 12,40
nlz p nov 100,00 250 5,60 a 5,75
natn c jul 55,00 208 5.50 a 6,60
natn c jul 60,00 255 1,80 2.60
natn c jul 70,00 234 0,30 a 0.30
natn c okt 60,00 720 3,00 3,90
natn p okt 65.00 360 7,00 5.80
obl p mei 95,00 300 1.10 1,20
phil c jul 40,00 1414 1,20 1.20
olie c jul 130,00 655 11,80 12,70
olie c jul 150,00 24" 0,80 1,00
olie c okt 140,00 542 6,00 6,70
olie c okt 150,00 813 2,40 2,70
olie c 092 135,00 255 19,00 19.60
oüe p jul 120,00 202 0,30 a 0,20
obe p jul 130,00 421 0,60 0,70
olie p jul 140,00 383 2,80
obe p okt 140,00 339 6,00 5.20
unU c jul 140,00 428 2,50
umi c okt 140,00 400 550 5.80
voc p okt 45,00 314 3,00 a 2,30
xmi c jun 470,00 200 22/00 22/04
xmi c jun 475,00 200 17/14 18/00
xmi c jun 500,00 200 3/02 3/02
xmi c jun 505,00 201 1/13 2/02 _

——___—____

aflaten g=bieden +ei-di».
b=bieden h=laten+ei-i«.
c=ex-clain k=gedaan+h
d ex-dindend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers verige dag -f-gedaanblaten sk - slotkoers gisteren

------------______________________________________

NOB Wegtransport:
milieumaatregelen
nader uitwerken

DEN HAAG - Het vrachtverkeer is
bereid zijn bijdrage te leveren aan
een vermindering van de uitstoot
van giftige stoffen. Striktere milieu-
maatregelen mogen echter niet lei-
den tot een aantasting van de inter-
nationale concurrentiepositie van
het wegvervoer. Dat stelt het NOB
Wegtransport in een gisteren uitge-
geven verklaring.
Het NOB hoopt op afzienbare ter-
mijn met de ministeries van Milieu
en Verkeer om de tafel te zitten, om
de maatregelen die in het vorige
week gepresenteerde Nationaal Mi-
lieubeleidsplan (NMP) zijn voorge-
steld, nader uit te werken.
In het NMP is een zogenoemde
emissie-reductie voor vrachtwa-
gens voorzien van 35 procent in 1994
en 75 procent in 2010. Bij het aan-
scherpen van milieu-eisen vraagt
het vrachtverkeer om een 'gewen-
ningsperiode' en een 'stimulerings-
regeling' voor investeringen in mi-
lieu-zaken.
Het NOB wil dat afspraken over
vermindering van uitstoot in inter-
nationaal verband tot stand komen.
Daarbij denkt de organisatie op de
eerste plaats aan de landen van de
Europese Gemeenschap. Zodra ge-
meenschappelijke afspraken zijn
gemaakt, dientde controle op de na-
leving hiervan in andere landen
even streng te zijn als in Nederland
gebruikelijk is.

Wonderlijk
Het was ook wat wonderlijk dat
Credit Suisse First Boston deze
tweede kans van het ministerie van
Financien kreeg. Vlak nadat deze
bank, die in Londen het hoofdkwar-
tier heeft, vorig jaar was ingehuurd
om de eerste partij aandelen van
DSM naar de beurs te brengen, was
er over de Nederlandse vestiging
heel wat vuile was buiten komen te
hangen. Al snel bleek dat de direc-
tieleden vechtend door hun vertrek-
ken rolden. Dat leidde tot het ont-
slag van een van hen, drs. Ph.S.B.
van Doorn, die prompt voor de
rechtbank alle registers opentrok.
Hij beschuldigde zijn werkgever er-
van de voorschriften van de Neder-
landse bank niet te hebben opge-
volgd en op grote schaal te zijn gaan
dumpen op de beurs om zo snel een
marktpositie te veroveren in Neder-
land, een beleid dat hij onomwon-
den karakteriseerde met 'een arglis-
tige en bedrieglijke wanprestatie.
De Nederlandse banken zagen han-
denwrijvend hun kansen op een be-

langrijke rol al toenemen, maar Fi-
nanciën trok zich daar niets van aan
en huurde Credit Suisse First Bos-
ton gewoon weer in, hoewel het de-
partement niet lang geleden nog
had laten doorschemeren danig met
deze instelling in de maag te zitten.

Over die beslissing vielen bij de va-
derlandse bankiers sombere woor-
den. „Schrijft u maar rustig dat de
verontwaardiging zeer groot is",
wordt ons van verschillende zijden
toegevoegd. „We vinden het alle-
maal onbegrijpelijk".

economie

NCW-voorzitter Andriessen: overheid overvalt ondernemingen

Bedrijfsleven verontrust door
schadeclaims bodemvervuiling
fN HAAG-Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de ma-
k waarop de overheid de kosten van schoonmaak van ver-
Wde bedrijfsterreinen op ondernemingen tracht te verhalen.
:t gaat om zeer hoge bedragen, die door het rijk nogal eens

1 gerechtelijke procedures worden ingevorderd. Dit leidt in
ftmige gevallen zelfs tot faillissement en dus verlies van
'rkgelegenheid. Dit zei dr J. Andriessen, voorzitter van het
"derlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), gisteren in

Haag.

fessen nam maandag van prof.L. Bouchez, oud-voorzitter vanMaatschap Houthoff, een bro-
[Jre over bodemverontreiniging
P.ntvangst. Het boekwerkje bevatrezen voor bedrijven die te ma-

-1 krijgen met vervuilde bedrijfs-
reinen. ■niessen is van mening dat deJrheid de ondernemingen over-J fnet hoge eisen van schadever-
Ming voor verontreinigde be-
rsterreinen. Bovendien komen
Rjven door de publikatie van de
'echtelijke procedures vaak in
f onnodig kwaad daglicht te
pL De voorzitter van de werkge-

versorganisatie wil dan ook beter
overleg met de overheid en zo mo-
gelijk afspraken met de pers.
Het schoonmaken van alle ruim
70.000 vervuilde bedrijfsterreinen
gaat 23 miljard gulden kosten. Het
bedrijfsleven verwacht steeds vaker
voor tenminste een deel van de kos-
ten aansprakelijk te worden gesteld.
Nu al heeft het rijk meer dan een
halfmiljard gulden bij bedrijven ge-
vorderd ter dekking van de sane-
ringskosten.

In veel gevallen, zo zei Andriessen,
realiseren ondernemers zich niet

dat zij ook na lange tijd aansprake-
lijk gesteld kunnen worden voor in
het verleden ontstane bodemver-
ontreiniging en dat zij bij grond-
transacties die aansprakelijkheid
over kunnen nemen van derden. Di-
recteuren weten dikwijls niet dat zij
in veel gevallen ook persoonlijk
aansprakelijk gesteld kunnen wor-
den voor de schade.

Nederlandse banken gepasseerd bij privatisering

Omstreden bank houdt
rol bij emissie DSM

AMSTERDAM - T)e Nederlandse
bankwereld is woedend omdat de
Nederlandse overheid voor de grote
privatiseringsoperaties vooral
steunt op de kennis van buitenland-
se banken. Voor het ministerie van
Financien blijkt de victorie vooral
uit Londen te komen. Daar geves-
tigde financiële instellingen verde-
len bijvoorbeeld de buit bij DSM en
DAF Trucks.

De woede van de Nederlandse ban-
ken richt zich vooral op de keus van
Credit Suisse First Boston als advi-
seur van de Staat bij de aandelenuit-
giftevan DSM. De Nederlandseves-
tiging van deze bank is het laatste
jaar danig in opspraak-gekomen. De
banken haddenverwacht dat Finan-
ciën CSFB daarom bij de tweede
aandelenemissie in september opzij
zou schuiven. Maar dat is niet ge-
beurd.
In verschillende statige directieka-
mers van Nederlandse banken
vroeg men zich dezer dagen watver-
bijsterd af hoe het in hemelsnaam
mogelijk, is dat de Nederlandse
Staat voor die tweede aandelene-
missie alweereen beroep doet op de
adviezen van de Credit Suisse First
Boston. In sommige financiële krin-
gen waarde dan ook al snel het ge-
rucht rond, dat daarvoor met steek-

penningen zou zijn gestrooid. Ran-
cuneuze achterklap weliswaar,
maar het tekende zeker de bittere
stemming onder de krijtstreeppak-
ken.

" De 1.400 ambtenaren
van de provincie
Noord-Holland verhuizen
komende maand uit
verschillende
kantoorgebouwen in
Haarlem naar een nieuw
gebouwd kantoorgebouw
aan het plaatselijke
Houtplein. Op het
binnenplein van het
nieuwe gebouw staan
enorme bloempotten.

Londen
Steeds weer blijkt in de praktijk dat
'Londen' de voorkeur krijgt, wan-
neer er mooie zaken mogen worden
gedaan. Het treffende is, dat de Lon-
dense banken die zo in de smaak
vallen van de Nederlandseregering,
allemaal Nederlanders in de top
hebben. Zij verlieten ons land, om-
dat hier 'te provinciaal' werd geban-
kierd. Dat steekt nog eens extra.
„De branche is verbitterd". En dat
op het moment dat Amsterdam als
financieel centrum moet worden
'verkocht. Maar het wordt uiteinde-
lijk deemoedig toegegeven: „De
Londense kennis hebben wij niet
royaal voorhanden".

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 29-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, aUes in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.200-/26.700-,
vorige ’ 25.880/ 26.380 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.300, vorige ’ 27.980 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 345-/ 415 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,20 2,32
Brits pond 3,43 3,68
Can. dollar 1,82 1.94
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,61 1,73
Jap. yen (10.000) 155,75 160,75
Ital. Ure. (10.000) 14,85 16,25
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1.28 1,46
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 126,50 131,00
Zweedse kr. (100) 32,00 34.50Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
OostschiU.(lOO) 15,71 16,31
Spaanse pes.(lOO) 1,71 1,86
Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 49,00 52,00
Joeg. dinar (100) 0.01 0,06 'Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,26425-26675
Brits pond 3,5535-5585
Duitse mark 112,685-735
Franse franc 33,265-33,315
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 128.895-945
Japanse yen 158,74-158,84
Ital. lire 15,550-600
Zweedse kroon 33,550-33,600
Deense kroon 28,920-28,970
Noorse kroon 31.295-31,345 -
Canad. dollar 1,88075-88325

ost. schill 16,0110-0210
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,7820-7920
Gr. drachme 1,2750-3750
Austr.dollar 1,6700-6800
Hongk.dollar 29,10-29,35
Nieuwz.dollar 1,3125-3225
Antill.gulden 1.2525-2825
Surin. gulden 1,2525-2925
Saudische nal 60.30-60.55
Ecu gulden 2,3415-3465

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 189,80 190,90
id excl.kon.olie 181.70 182,40
internationals 192.60 194,10
lokale ondernem. 188,10 188,80
id financieel 132,30 133,20
id niet-financ. 243,10 243,80
CBS-Herbeleeeinirsindex 11983=100)
algemeen 243.60 245,10
id excl.kon.olie 223,10 224,00
internationals 255,60 257,60
lokale ondernem. 229,60 230,60
id financieel 168,70 169,70
id niet-financ. 288,10 289,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 179.00 179,40
internation 186,50 187,30
lokaal 177.70 178,10
fin.instell 139,00 139,50
alg. banken 135,60 136,00
verzekering 141,40 142,20
niet-financ 190,20 190,40
industrie 178,40 178,30
transp/opsl 230,80 232,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In ver-
band met Memorial Day in-
de Verenigde Staten is er
gisteravond geen telefo-
nisch avondverkeer ge- £
weest.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - In verband j
met Memorial Day in de
Verenigde Staten was de
beurs van Wall Street gis- .
teren dicht en zijn er dus (
ook geen gemiddelden op-
gemaakt volgens de Dow
Jones Index.

(ADVERTENTIE)

Nu is overstappen op de monitoren-
techniek van morsen extra aantrekkelijk! _MMP ÉÉWant de NEC MultiSync II blijft u trouw, M
ongeacht de PC, grafische kaart of toe- ||
passing die u in de toekomst zult gebru
ken. Maar het extra attractieve is dat wij §||1
tot 30 juni as. voor uw "oude" monitor I
Koop daarom nu een NEC MultiSync 11. ________________________|
MultiSync II f 2.695,--incl. B.T.W. _ !_ "afinruilpremie 900,- JJÜÜMffIi
U betaalt f 1.795,--incl.B.T.W. 14" Meuren beeldscherm

(t/m 30-6-'B9) compatibel van CGA t/m VGAUw MultiSync dealer: max. resolutie 800 x 560

Burotronic Nederland BV. >*_r^t_^%
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal. 7w _H _T
Telefoon (045) 752469. I ____/ W

Dinsdag 30 mei 198!7
limburgsdagblad



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.

sterpoIis
schadeverzekeringen

eowieei en voordelig
Een betrouwbare verzekering voor u en uwgezin, voor uw huis en vooruw inboedel is een noodzaak.

Sterpolis Schadeverzekeringen biedt u een compleet en voordelig verzekeringspakket.

aaaaa\ maaam m m^ ■ a#-l-k De 9ez'nsaansPrakellikheidsverzekerin9 dekt schadet^^^ I | H___H die u, uw echtgenoot, uw kinderen of uw huisdieronge-
_I_VFh l^__l^_b _r wild aan anderen of aan goederen van anderen

en" eze onmisbareverzekering is in de helewereldvan
AANSPRAK LI JKHEIDS kracht en u bent tot f. 1.000.000- (één miljoen gulden)

j\T per gebeurtenis verzekerd.VERZ_E_.^
De inboedelverzekering verzekertal uw spulletjes tegen -M-T^-T3^~_— l J_T— I
brand, rook- en waterschade, diefstal, vandalisme etc. ■■ maw^ '^Qj^maw ___■___■
Ook de inhoud van uw koelkast of diepvriezer is bij on-
voorziene stroomuitvalverzekerd. Bovendien kunt v uw £)[£ n
tuinmeubelen tegen extra premie meeverzekeren. > 13 3 1

i 1 übptMlruig
WOONHUISy^m ■%_f l^-P Met de uitgebreide woonhuisverzekering verzekert uuw

y^C=^|Jjf|y eigen huis.Brand, blusschade, gesprongen waterleiding,
<LJEÏ22|or storm, blikseminslag... Sterpolis dekt de schade. Bij het

verzekeren van uw eigen huis is zon veelomvattendeWb^^N verzekering van groot belang.

Een ongevalkan grote gevolgen hebben. De gezinsonge- __L_H ft-B W^Mvallenverzekering geeft u en uw gezin 24 uur per dag ze- ___________|_B'_ 9 I^__|^b9
kerheid. Uw kinderen zijn dus ook verzekerd als ze naar j-^ ~ - _-^ a^Tmja^ a a r"__lschoolgaan. Deze verzekeringvergoedt tevens tand- IMClï_lV/jl\_L iNheelkundige kosten van uw kinderen tot f. 2.000,-per l/\\^
on9evai I VFP7FKERING

M" I yI IWI ' De gezinsrechtsbijstandverzekering verzekert u van_^^l l^ifl^hV deskundige juridischehulp. Mocht u onverhoopt proble-mw men krijgen met uw huisbaas, uw werkgever of met een

REOHT^^IüSTAND leverancier dan nemen wij de financiële gevolgen van
ll* Vp^ rechtsbijstand voor onze rekening.

LAGE PREMIES | VER__bBERING 1 PAKKETKORTING
Sterpolis Schadeverzekeringen is een regionaal werken- Bovendien kan onze pakketkorting extra voordeel ople-
de, onderlinge verzekeringsmaatschappij zonderwinst- veren. In het algemeen geldt: Hoe meer verzekeringen u
oogmerk. Daardoor zijn de premies laag. bij Sterpolis onderbrengt, hoe hogeruw pakketkorting.
Dat u zo per jaarflink wat kunt besparen ziet u in de
premievergelijkingstabel.

I _."1 MT^T^^^l^^^^^^Tir^T^^lVPiSViPffPfPll^fPl!!--! Ja: Stuur mij vrijblijvend informatie over:

premie gemiddelde uw D Gezinsaansprakelijkheids- D Autoverzekering W
sterpolis premie voordeel verzekering g Levensverzekering W

vanaf: elders vanaf: kan zijn: □ inboedelverzekering O Surfplankverzekering
Gezinsaansprakelijk- a O Woonhuisverzekering a Pakketkorting Q|[
heidsverzekering ’ 50- ’ 93- ’ 43,- I A\ □ Gezinsongevallen- D Hypotheken
..,...» ■ ' verzekering O(nieu^waVdtTeo.OOo!9 ’9O- ’174- ’ 84,- L D Gezinsrechtsbijstandverzekering

Woonhuisverzekering Kl mW ~ . ...
(herbouwwaarde/150.000) ’ 97,50 ’ 172,50 ’ 75,- NAAM:
Gezinsongevallen- s**s STRAAT:
verzekering ’6O- ’llO,- ’5O,- M g^ ¥± POSTCODE/PLAATS:
Gezinsrechtsbijstand- A\ Vam ïÈL TELEFOON-
verzekering | ’ 100,-1’ 150- ’ 50,- £\ JMU |^ ' £
Uw Sterpolis-voordeelper jaar \f 302,-4 Stuur de bon (zonder postzegel) naar Sterpolis, |

" In dewoonplaatsenApeldoorn. Arnhem, Maastricht, Nijmegen. Kerk- k^VI Antwoordnummer 283, 6800 WC Arnhem. oo
rade, Heerlen en Venlo gelden afwijkende tarieven en voorwaarden. Of bel voor informatie 085-572727. O

sterpolisvollezekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen,Roermondsplein 20, Arnhem. 085- 57.27.27

Mode Totaal

Bel de Vakman

Wonen Totaal

TV/Video

Te k. 4-pits BUTAGASSTEL
en stofzuiger en 4-pits gas-
stel. Tel. 045-214619.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ I_s,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.

KANARIES te koop en bas-
taarden. Tel. 045-727693.
Yorkshireterriertjes en
BOEMERTJES Walem 11A,
Schin op Geul 04459-1237.
Weggevlogen grijze ROOD-
STAARTPAPEGAAI sinds
19 mei. Tegen beloning van
/200,-t.t.b. 045-721986.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

prijzen v.a.
’798,-, ’899,-, ’999,-, ’1.099,-, ’1.199,-, ’1.249,-,

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Muziek
Met spoed gevr. prof. ZAN-
GER en 2e toetsenman, stijl
Amerikaanse rock. Tel. 045-
-243654.

Foto/Film
Te koop MINOLTA 7000
met opjectief AF 50 mm
F/1,7 en programmaflitser
1800 AF en cameratas CF
70 L, ’ 1.250,-, na 18.00 uur
Olmenstr. 32, Landgraaf.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
Gezellige KAMERS te huur
om te relaxen. Tel. 045-
-229680.

Kachels/Verwarming Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Defecte video's gevraagd
VHS. 04406-12875.
Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666.
Te k. gevr. BETONMOLEN
na 17.00 uur 04490-55970.

KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

(TUIN)HOUT, blokhutten,-
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
Eiken SPOORBIELZEN 2V2
m v.a. ’2O,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
Te k. TROTTOIRTEGELS
60 m2a /0,25/st. Tel. na
18.00 uur 045-325429.

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
Geïmpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.

Huwelijk Kennismaking
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest New
Team (4 pers). Tel. 045-
-252304.
Wedn. zoekt kennism. met
DAME 60-70 jr. Om samen
nog een fijne tijd te maken.
Br.o.nr. B-0936, LD. 3100,
6401 PP, Hrl.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer geen

chaos geen bandjes wel
meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.
Bij de slager trok ze een

nummertje. Wat kocht ze?
06-320.323.55. Jouw
Sexverhaal

inspreken: 010-4297085.
Contactbureau
Yvonne

bemid. en privé. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard.
Nieuwe meisjes bij

privé Yvonne
lichaamssexm. ’ 50,-. v.

Jeanny, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie

sexy meisjes ma-zat. 11-23
u zo. 15-23u. 045-425100

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

West. Tel. 045-412762.

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

Peggy
privé ma. t/m vr. 11-18 u.
Tev. assistente gezocht.

Tel. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

** 06-320.321.03"*
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

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, Gódron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.
Jonge vrouw, 22 jaar, vlot
type, lang haar, zoekt met
medeweten van vriend, 'n
sexuele relatie, om het com-
pleter te maken! Ik bel vaak

naar
box

06-320.325.43 - 50 ct/p.m.
Bel ook 'ns! Misschien kun-
nen we afspreken.

De Gulpenbox
06-320.325.31 - 50 et p/m

De dames die bellen snak-
ken naar 'n echte vent!!

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

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

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

06-320.330.60
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.
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.

Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.

Winkelcentrum

Point
"Daar krijg ik best 'n middag om"!

(Bep oet Obbich)

Excl. Second-hand
DAMESKLEDING. Ook
Haute Couture. Topmerken
o.a. Iceberg, Krizia en vele
andere. Inl. 045-454231.

Te k. 1.000 prachtige ZO-
MERJACKS in een koop, pr.

’ 17,50 per stuk. Fa. Lemo-
tex, Laurastr. 28, Eygelsho-
ven. Tel. 045-462000. Fax.
045-464040.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- err KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 service binnen 24 uur
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
vrijblijvende prijsopgave,
tuinaanleg, tel. 045-423699.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, 045-
-316238.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
TV DEFECT? Wij bieden U:
"Gratis halen en brengen
"Gratis leentoestel "Prijsop-
gave vooraf. Audio Video
Centrum Heerlen. 728130.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

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

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

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

Te koop 2de hands BANK-
STELLEN, z.g.a.n. Tel.
04406-15970.
Te k. leren BANKSTEL, 3-2
zits, donkerbruin, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-326312 na 15.00
uur.
Te k. 3-zits bank en club,
lichtbr. met wit streepje,
weinig gebr., vr. pr. ’ 450,-.
045-315858, na 18.00 uur.
Weg. omstand. klassiek
BANKSTEL wolmohair, vr.
pr. ’ 1.650,- (5 mnd. nw. pr.

’ 4.200,-), massief eiken
eethoek, 6-hoekig uitrekb.,
6 stoelen, vr. pr. ’1.675,-,
eiken vitrinehoekkast vr. pr.

’ 975,-. 045-323830.

Te koop
Bankstellen
Steeds op voorraad

leverbaar.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis

’ 95,-; camping koelkast
’150,-; koelkast-diepvries
combinatie (nieuw) ’ 450,-.
045-725595.
SLAAPKAMER wit ’375,-;
leefhoek modern ’ 350,-;
bankstel eik. ’275,-; eet-
hoek ’ 150,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek

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

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur

■ 045-215113
Donna Maria

met haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hemel

van het genot!! 045-22734/
228738 Tev. ass. gevr.

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.
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.
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-
Wil je vreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16-50 cpm
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

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

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

rijkste? bel de
Friemelbox

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

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

daar heb je geen taal
bij nodig!!

Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 et p/m
Wil iedereen op zn beurt
wachten!? Ik raakte over
m'n toeren en gleed van

mijn kruk!! Ja, nu ik!!
06-320.325.33 - 50 et p/m

de beurtlijn.
Voor 'n echt livegesprek bel

je de
Peepbox

06-320.325.14 - 50 et p/m
Harde sex gesprekken, alles

mag, alles kan!!
Lekkere meiden.

Sexcomputers? ha, ha, ha !!
Dat doe je toch niet per
computer!! Als je jonge

domme blondjes zoekt? Bel
Callcutta

06-320.320.13 - 50 et p/m

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

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

harder, hardst, da's
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et p/m

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.

Buro Elvira
Voor een privé adres

1 meisje aanw. 045-419384.
Janny

’5O,-
Lichaamsmassage

045-425100

Privé en escort
045-220866

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

Nieuw escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
v.a. ’ 100,-all in

06521-27896
Jonge vrouw, lange benen,

volslank ontvangt
privé

van ma t/m do v. 12 tot 20.00
uur Tel. 04406-41916.

Een opleiding hebben de
meiden in de

maak van sex je
hobbybox

niet gehad
06-320.325.13

Ze hebben er werk van
gemaakt!!

06-320.325.13 - 50 et p/m
Ze vinden 't gewoon lekker!
Als het aan dekat lag belde

hij
't stoeipoesje

06-320.325.11
't lekkerste snoepje

wat lekker lang meegaat., 50 et p/m

(Huis)dieren

Dierenhotel
Den Dekker

Het gehele jaar geopend,
het vacantieadres voor alle

huisdieren. Ook voor
paarden of paardeboxen te
huur. Sittarderweg 5, Bom.

Tel. 04498-57944.

Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

STEREO-TOREN te koop
en Akai video, stereo 045-
-727669. «

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

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Te koop org. VIDEOFILMS
op het systeen VHS en VCC
(Video 2000), VHS films alle
genres ’ 25 per film, VCC
films ’ 10,- per film, andere
films ’ 25,- per film, tevens
te koop en i.g.st. verkerende
VCR T702 met 26 banden
’200,-, 2e hands kleuren
TV's met 3 mnd garantie
vanaf ’ 75,-, natuurlijk bij
Radio TV 70, Kasteellaan 81
Heerlen-Meezenbroek. Tel.
045- 720036.

Gevraagd Ijskast, Gasfor-
nuis en Diepvries. Tel. 045-
-725595.

Limburgs Dagblad

Kontakten'Klubs

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

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

Effecl. rente vanal 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijsl

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en o
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervO
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

I» Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 jjaar. &
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair j

In en om de tuin

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

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

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

Voor al uw tuinmaterialen
_4£ £_-_#-

Aroflor bloembakken
v.a. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Arnold Opreij
Heerlen Heerlerbaan 275
Maastricht Beatrixhaven

Dinsdag 30 mei 19898
Te koop ijzeren TRAP, 14
treden. Te bevragen 043-
-649055.
Deze massage is en blijft
een gave VERONIQUE de
enige echte. 045-228481.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Te koop KANTELPOORT,
h. 2.10 x br. 2.34. Tel. 045-
-259877.
SCHILDERSEZEL te koop,
schilderijlijsten, paletjes.
Tel. 045-412636.

Giro
55055

Astma Fonds



Buitsland 1
45 ZDF-info Verbraucher. Tips.

Het hele jaar verse groen-

t Heut*-
ï 3 (TT)Reporter. Serie. Afl. 7: Der

:-° ARD-Sport extra. Open Franse> nniskampioenschappen . Rolandarros. Commentaar: Volker Kott-
TjTjP en Hans-Jürgen Pohmann.
7* Die Trickfilmschau.
j;5 Spass am Dienstag. Kinder-
Afamma met Goofi; Alias, dem
"'narren; Lola en Castor uit Tele-

' * Tagesschau

17.25 Das Nest. Serie. Afl.: So lernt
man sich kennen.

18.00 Urlaub - nicht nach Katalog.
Auf Frankreichs feuchter Nase.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.:

Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau. Aansl.: Die

Parteien zur Europawahl.
20.15 Dingsda. Quiz met Fritz Egner.

Aansl.: Die Parteien zur Europawahl.
21.05 Kontraste. Aansl.: Die Parteien

zur Europawahl.
21.55 Dallas. Amerikaanse serie met

Barbara Bel.Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Krieg und Liebe.

22.40 Tagesthemen.
23.10 ARD-Sport extra. Open Franse

Tenniskampioenschappen Roland
Garros, samenvatting. Commentaar:
Volker Kottkamp en Hans-Jürgen
Pohmann.

23.30 Kulturwelt. Bücherjournal. Pre-
sentatie: Dieter Zilligen.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

I%OW Fischer in 'Erzhertog Johanns grofie Liebe'.
(Duitsland 2-20.15 uur)

TV-KANAKEN,
GOLFLENGTEN

Viwe'" en CAI-abonnees:kanalen zie schema exploitant

i * zwart wit programma
Q ~ stereo geluidsweergave
w = tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
er land 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

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

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

Belgié/TV 1
rj'e F|'PPer. Amerikaanse jeugdse-
X Afl. 31; Flipper cupido.
f'*® Juke Box.
r"fP Arnold. Amerikaanse jeugdse-
ce- Afl. 59: Dc eerste schooldag, met
Borirad Bain, Gary Coleman, Todd
> e.a. Herh.j'r^ Nieuws.
jT0 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 185.
«o 'k';J 5 Dagboek van een clown*. Ver-
l^'enserie. Afl. 11: Dc witte leeuw.
5 5^v. Luc Philips. Herh.
r^° Carlos en Co. Magazine waarin
jJ°Ppen vertellen wat kinderen willen

fj|'en- Vandaag: Belastingen. Herh.
Sps Jan zonder Vrees. Tekenfilm-
f,4cc van Jef Cassiers. Afl. 5.
fjj5 Op het terras. Seniorenmagazi-
-6 ■ 9epresenteerd doorConnie Neefs
J 1 Jan Borms. Vandaag: Gesprek
?jj

et Frans Dirickx over dc bouw van
Jn opamobiel; Gesprek met Catheri-
(jl|. Hardyns over dc brochure Jong
rJven met een gezonde voeding;
k^Prek met Jos Hoeyberghs over

Vlaams Filmmuseum; Gesprekve\ Chantal Nijssen over marketing -leeftijd.
g*° Lotto-winnaars, mededelin-

I?, _JJ en programma-overzicht.
irj'^° Nieuws.
j"° Argus. Praatprogramma waarin
'n van Rompaey dc media doorlicht.

Gastvrouw is Jessie de Caluw.é.
21.00 50 Prijzen van Jos Ghijsen.

Spelprogramma waarin drie duo's
spelen rond 26 letters van het alfabet.
De kandidaten kunnen letters winnen
waarmee ze woorden kunnen vormen
die verwijzen naar een prijzenset.
Presentatie: Jos Ghijsen.

21.45 Modem. Nieuwe Vlaamse ar-
cheologie.

22.30 Nieuws.
22.45 Draad van Ariadne. Relatiepa-

tronen, gesprek over de veranderen-
de relatiepatronen in onze maat-
schappij.

23.35-23.40 Coda. Esterella, van Villa
Lobos, uitgevoerd door het BRT-Koor
o.l.v. Vic Nees.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
751: Een jaloerseBeryl drijft Caroline
tot het uiterste. Craig gedraagt zich
onverantwoord.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Koningin Elisabethwedstrijd

1989 voor Viool. Rechtstreekse re-
portage vanuit het Paleis voor Scho-
ne Kunsten. M.m.v. het Nationaal Or-
kest van België 0.1.v. Georges Octors.

Presentatie: Fred Brouwers. Vaste
panelleden: Theo Olof en Wim de
Moor.

23.15-23.45 Thuiszorg. Serie die de
verschillende mogelijkheden voor de
thuisverzorging van bejaarden, ge-
handicapten en zieken belicht. Afl. 3:
A.D.L. (activiteiten dagelijks leven).
M.m.v. Kathy Lindekens.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
°"13.05 Nieuws voor doven en-
fchthorenden.IV
* James Herriot. Engelse serie.,: The playing field. Een vroegere
''ooivriend komt om de trouwdagn James en Helen te vieren. Hij
W goeie ideeën te hebben.
0 Ander Nieuws. De hand aan de

Ontwikkeling van land en men-
n in het Zimbabwe van Mugabe.
6rh.). '

16.49 Muzikaal intermezzo.
17.30 Journaal.
17.45 Eindexamenjournaal. Nabe-

schouwingen van de vandaag ge-
maakte eindexamens. Vandaag o.a.
Filosofie. Presentatie: Pieter Jan Ha-
gens.

18.00 Rowena en de zeehond. En-
gelse serie naar het gelijknamige
boek van Rowena Farre. Afl. 3. Ro-
wena sluit vriendschap met een na-
tuuronderzoeker, die Lora mee wil la-
ten doen aan een concert.

18.25 De Ducktales. Tekenfilmserie
van Walt Disney. Afl.: Gevaarlijke
ogen. Donald wordt van spionage be-
schuldigd en Dagobert en de neefjes
belanden op huntocht naar de daders
in Singapore.

18.48 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.19 Kerkepad. Serie van negen af-

leveringen over de erfenis van eeu-
wen godsdienst. Afl. 2: Belgisch Bra-
bant.

19.45 Zo vader zo zoon. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Gerard
van den Berg.

20.10 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: She's only a bird in
a guilded cage. Whitley krijgt moeilijk-
heden met haar pleegmoeder, die
haar bezoekt.

20.42 (TT)Ja, natuurlijk. Presentatie:
Karin de Groot, Antoon van Hooff,
e __

21.35 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.14 ""Adempauze. Organist Jan

van de Laar speelt werken van Boëly
en Bach.

22.30 Journaal.
22.40 Liever sportiever. 1. Verslag

van de Van Berg tot Berg Race, een
jaarlijks loopspektakel. 2. Tewaterla-

ting van het jacht de Endeavour. 3.
Watersport-op-stap-dagen. 4. Spa-
regatta. 5. Surf-circuit IJsselmeflr.

van de Berg in 'Zo
. vader zo zoon.
Nederland 1 - 19.45 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 TROS Dinsdagmatinee. Surro-

gaat vader, Amerikaanse tv-film uit
1981 van Russ Mayberry, met Tony
Randall, Lorna Patterson, David Huff-
man, e.a. De eenzame vrijgezel Sid-
ney Shorr heeft de taak opgenomen
voor het jonge meisje Laurie Morgan
te zorgen. Dan blijkt zij echter zwan-
ger te zijn van een getrouwde man.

17.37 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Vandaag: De Afrikaanse rivier.

18.25 (TT)Eten uit eigen tuin. Infor-
matieve serie. Afl. 2: Het tuinplan; bo-
dem en bemesting, grondbewerking
en zaaien. Presentatie: Wim Ouds-
hoorn en Mireille Bekooij. (Herh.).

18.55 De eerste de beste. 13-delige
serie met hoogtepunten uit 8 jaar de
Eerste de Beste. Presentatie: Joost
'Cohensius. Afl. 1. Gast: Bennie Hul-
tink (Herh.).

19.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Bang in het donker.

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

Afl.: Fatale fietstocht. Voordat hij de
Officier van Justitie in München kan
spreken, overlijdt Arno Tucher aan
een hartstilstand. Wanneer echter de
volgende ochtend een lijk in de rivier
wordt gegooid waarschuwt een getui-
ge de politie.

21.40 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.10 (TT)De fabriek. Serie. Afl. 9: De
explosie. Dries besluit terug naar Hol-
land te gaan, alwaar hij de fabriek
door sabotage in chaos aantreft. De
politie blijkt hem hier echter van te
verdenken. (Herh.).

23.10 Jong muziektalent Nederland.
Acht jonge hoomisten en pianisten
doen mee aan een wedstrijd van het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag.

00.06-00.11 Journaal.

# Walter Renneisen en Heïke
Faber in 'Fatalefietstocht.
(Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Verbraucher. Het

hele jaarverse groenten.
10.00 Heute.
10.23 (TT)Reporter. Serie. Afl. 7: Der

Königsmörder.
10.55 Armes reiehes Madehen. Afl.

1. Herh.
12.55 Presseschau.
13.00 Heute.
13.15 Neues Denken - alte Geister.
Documentaire. Afl. 3: Kolonisten und
Planetarier. Herh.

15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus? Spelprogr-
mamma.

15.55 Heute. -15.58 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Der Wald ohne Namen.

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

de roman van Peter Conradi. Afl.: Ein
Scheck auf den Schreck. Met: Tommi
Ohmer, Heide Keiler, Klaus Kindier
e.a.

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

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

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl. 1: Der Umzug. (1). Aansl.:
Mem Butler und ich. Duitse serie. Afl.:
Modegeflüster.

18.20 Ein Heim für Tiere. Afl.: Der
Umzug. (2).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.30 Die Reportage. Arbeiten für

Deutschland. Documentaire over de
economische rol van de buitenlandse
werknemers in Duitsland.

20.15 ■Erzherzog Johanns grosse
Liebe. Oostenrijkse speelfilm uit
1950 van Hanns Schott-Schöbinger,
met O.W. Fischer, Marte Harell,
Franz Pfaudler e.a.

21.45 Heute-journal. Aansl.: Parteien
zur Europawahl.

22.15 Apropos Film. Filmmagazine.
22.45 Das kleine Fernsehspiel. ■

Ungewiss ist die Zukunft der Leib-
wachter. TV-spel van VolkerEinrauch
en Lothar Kurzawa, met Martin Lütt-
ge, Andrea Bürgin, Charlie Rinn e.a.

00.00-00.05 Heute.

" Ulrike Kriener, Ron Williams, Carlo Thranhardt, Fritz
Egner en Claudia Losch in 'Dingsda'.

(Duitsland 1-20.15 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-gynnastik. (38) (herh).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

34. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche. Muziekprogram-

ma met Frank en Helga. (herh.).
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Ich mache

Tanze: Susanne Linke, portret.

22.45 Initiativen. Entwicklungshilfe =
aus der Reisekasse, reportage.

23.00 In Zukunft.: ...Vater, Mutter, =
Kind, was sonst?

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba,
nouba, gevarieerd kinderprogramma.
18.30 Jamais deux sans tol, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.25 Lotto en Joker. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Actualités a
la une. Herh. 20.05 Mussolini dans l'in-
timité, serie. Afl. 7 en slot, met Georges
O Scott, Lee Grant, Mary Elisabeth
Mastrantonioe.a. 1944-1945; De twaalf
'verraders' worden berecht en velen
van hert, waaronder graaf Ciano, met-
een ter dood gebracht. Edda is diep ge-
schokt en vlucht met haar kinderen
naar Zwitserland. Intussen vallen de
Amerikanen het land binnen. 21.00 Iné-
dits. Vandaag documentaire over de
Tour de France 1955. 21.55Atletiek, de
20 km van Brussel. Commentaar: Pier-
re Depré. 22.10 Laatste nieuws en
weerbericht. 22.45-00.15 Ciné-Club de
minuit: Carré Blanc: La petite allumeu-

se, Franse speelfilm uit 1987 van Da-
nièle Dubroux, met Roland Giraud,
Pierre Arditi, Alice Papierski e.a. De bij-
na 15-jarige Camille is vastbesloten
Jean-Louis, de 40-jarige vriend van
haar vader, te verleiden. Nadat hij zijn
aanvankelijke weerstand heeft over-
wonnen, krijgt hij de smaak te pakken
en ondergaat een complete verjon-
gingskuur.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00-
-23.30 Koningin Elisabeth Muziek Con-
cours voor Viool. Nationaal Orkest van
België 0.1.v. Georges Octors. Op het
programma staan een speciaal voor dit
concours geschreven Belgisch viool-
concert, een sonate voor viool en piano
en een vioolconcert, gekozen door de
kandidaten zelf.

TV5
16.05 Bréves. 16.10Tournoi De Tennis
De Roland-Garros. 17.55 Brèves et
Météo Européene. 18.00 Les Fortifs.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Ciel mon
Mardi. 21.30 La chance aux chansons.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Ciné Club. 00.00-
-01.00 Cinéma Cinémas.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.
10.00 Boekenbuis. Les 4.
10.30 Geef mij maar een boek. Les 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en j

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

groep II: Offal wer brüke (gr. 7/8).
17.15 Nieuws voor doven en slecht- j

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Palermo. Anti-maffia, tweeluik j

over een beweging tegen de maffia.
Deel 2.

18.30 De twaalf provincies. Afl. 9: j
Zuid-Holland: Superlatieven.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.55 Politieke Partijen. Centrumde-

mocraten (CD).
20.00 Journaal.
20.27 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal magazine.
21.03 Muziek uit Nederland. Afl. 5.

Emmy Verhey, viool en Frédéric
Meinders, piano. 1. Sonata nr. 2, deel
1, 2 en 3, Willem Pijper. 2. Sonatina,
Ton de Leeuw.

21.28 (TT)Nabij - veraf. Documentai-
re over de gevolgen van zelfdoding
voor het gezin.

22.20 Politieke Partijen. Democraten
'66 (D'66). .

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport Treiben - fit bleiben. Afl. =

10. I
08.30 Telekolleg 11. Mathematik Ana- =

lysis, cursus wiskunde. Les 2.
09.00 Schooltelevisie.
17.00 Erdkunde Italien. Vulkanismus j

in Süditalien.
17.30 Telekolleg 11. Mathematik Ana- j

lysis, cursus wiskunde. Les 2. (herh.). j
18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse- j

rie. Vandaag: Flamingos.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Das Picknick.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. ;

Europabrücke.
19.30 Vis a vis. Duits/Frans tv-maga-

zine.
20.15 Chronist mit der Kamera.

Filmportret van de fotograaf AJfred
Eisenstaedt.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Hitchcock-Reihe in Südwest
3. «lm Schatten des Zweifels, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1943 van Alfred
Hitchcock, met Joseph Cotten, Tere-
sa Wright, MacDonald Carey e.a.

23.00-00.00 Die Kreuzzüge. Docu-
mentaire. Afl. 6: ...befördert sic ms
Feuer der Holle - het tegenoffensief.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Auf-
schub. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Daumelinchen, (1). 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Killer killt Killer. 10.50 teletip
Haushalt. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Popsy Pop. Franse speelfilm uit 1970
van Jean Herman, met Claudia Cardi-
nale, Henri Charriere, Stanley Baker
e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Kimba, der
weisse Löwe. Afl.: Tödliche Feind-
schaft. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der Ele-
fant. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: Fairoaks macht
Schlagzeilen. 15.50 Teletip Natur.
16.00■ Pat und Patachon. Afl.: Rauch-
loses Pulver/Spione in der Falie. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Die Geheimnisvlle Hafenbar. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Space - der Mensch greift
nach den Sternen. Amerikaanse mini-
serie. Afl. 8. 18.45 SAT 1 Bliek 19.00
Glücksrad. 19.30 Cannon. Afl.: Das
letzte Pokerspiel. 20.25 SAT.I Wetter.
20.30 Special Squad. Afl.: Mórd im Sta-
dion. 21.25 SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Fünf gegen Casablanca.
Duits/ltaliaans/Franse aktiefilm uit
1967 van Umberto Lenzi.met Ken
Clark, Carly Hintermann, Horst Frank,
Hardy Reichelt, Fabiennen Dali, Ho-
ward Ross e.a. 23.00 SAT.I Bliek.
23.10 Das Madehen am Ende der Stra-
fte. Frans/Canadese politefilm uit 1976
van Nicolas Gessner, met Jodie Foster,
Martin Sheen, Alexis Smith, Mort Shu-
man, Scott Jacoby e.a. 00.35-00.45
Programmaoverzicht.

SSVC
13.05 Children's SSVC. Afl.: Stoppit

and tidyup.
13.15 Playbus. The Playgroup Stop.

13.35 Give vs a clue. Terugkeer van
een spelshow gepresenteerd door
Michale Parkinson.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. Janekomt

alles te weten over Henry en Tony's
laatste beslissing.

14.50 Madhur Jaffrey's far Eastern
Cookery. Afl.: Indonesië.

15.20 Getting ready for Chelsea.
15.40 Children's SSVC. Afl.. Thomas

the tank engine and Friends.
16.00 Caterpillar Trail. Gepresen-

teerd door Stuart Bradley en Nick Da-
vies.

16.15 The Bubblegum brigade.
Nieuwe serie. Afl.: Abigail's Party.

16.40 Young Krypton. Nieuwe serie.
Een quiz voor 12- tot 13-jarigen met
als gast Ross King.

17.00 Boss Cat. The golden fleecing.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The Fighter.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Spelpro-

gramma met Sarah Kennedy.
19.20 Brush Strokes. Terugkeer van

komische serie met Karl Howman.
19.50 Brookside. Serie.
20.35 Wildlife on one. Serie. Afl.: Un-

der the Weather.
21.05 The Heroes. Deel 2.
22.00 News and Weather.
22.30 The Thatcher factor. Afl.. The

way we live now.
23.00-23.50 Film '89. Barry Norman

als gids bij het Film Festival in Can-
nes.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-Maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nieuws 7.33 Echo-Magazine. 8.45
Kruispunt. 9.06 Met de KRO, met
Hans van Willigenburg. 10.06 M/V-
Magazine. 11.06 Echo-Magazine.
12.06 KRO's Schone Kunsten
12.55 Meded. t.b.v. Land- en
Tuinb. 13.09 Echo-Magazine.
14.06Veronica Nieuwsradio. 19.03
Veronica nieuwsradio extra. 20.03
BORAT, gespeld 8.0.R.A. accent
aigu T. 21.03 De radiovereniging.
22.03 De Vlaamse connectie.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Nagapen. 2.02 Muziek in de nacht.
5.02-7.00 VARA's Ochtendhu-
meur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radioiournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.04 Soortgenoten; 14.48 De jazz
van Pete Felleman; 15.04 Het
spoor terug: De Duitse inval. Afl.s:
Zeeland vecht door; 15.50 Mar-
greet Dolman; 16.04 Ischa; 16.53
Vrije geluiden. 17.04 De Plantage,
met om 17.04 Plantage magazine.
18.30 Meningen; 19.03 Plantage
magazine. 20.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARAs Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 Holland wordt wakker! 9.04
Rigter. 11.04 Angelique. 12.04 VA-
RAs Steen & Been Show. 14.04
Twee meter de lucht in. 16.04 De

verrukkelijke vijftien. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03
Popkrant. 21.03 VARA's Vuurwerk.
22.03 VARA's poppodium. 23.03-
-24.00 Tracks

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Louis Andriessen. (8.00 Nws.).
9.00 Continu klassiek. 11.00TROS
Concertzaal: Radio Symfonie Or-
kest met viool. 12.30 Nieuwe klas-
sieke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.30 Belcanto-
rium: opera met Christina Deute-
kom. 16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00
In kleine bezetting. 18.00 Nws.
18.02 Lied van de week. 18.15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd. 19.30 Kamermu-
ziek uit de Barok. 20.00 Nieuws.
20.02 Vocaal. Kernkoor uit Neder-
lands Symf. Koor met sopraan.
21.30 Literama. 22.20 Orgelcon-
cert. 23.10-24.00 Kamermuziek.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 1992. 10.00 De
wereld zingt Gods lof. 10.50 Tekst
en uitleg. 11.00 Studio 55. 12.00
Nws. 12.05 De verdieping. 13.00
Nws. 13.10 Nederland en zijn bu-
ren. 13.30 Rondom het Woord
14.00 NCRV-Leerspiegel, met om
14.00 Leerhuis; 14.10 Dagvaardig.
14.30 Rechtswijzer. 15.00 Schone
wereld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman.

17.35Postbus 51 Radio-magazine
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20Regenboog. 18.30Vertel me
wat. 18.40 Taal en teken. 19.00
Progr. voor buitenl werknemers.
20.30 You're welcome. 21 00 Op
zoek naar de Trojaanse oorlog.
21.30 Van quantum tot quark.
22.00-22.30 Andiamo.

BRT 2
6 00 Nws. 6.05 Sjapoo. (6.30, 7.00
Nws., 7.30 Nws en RVA-ber.) 8.00
Nws 8.12 NV hoop doet leven
10.00 Nws. 10.03 Broccoli. 11.55
Mediatips 12.00 Limburg 1989.
13.00 Nws. 13.10 Muziekboetiek.
14.00 De gewapende man. 17.00
Focus. 17.10 Het Algemeen Be-
lang. 18.00 Nieuws. 18 10 Rock-
ola. 20.00 Lukraak. 22.00 Nws.
22.05 Je weet het maar nooit
23.30-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00
en 5.30 Nws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, informatief programma.

08.30 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

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

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

10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

11.00 Der Chef. Misdaadserie.
11.45 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie.

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget, tekenfilmserie. Afl.: Raub
des Riesendiamanten.

13.10 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

14.15 Hektor, der Ritter ohne Furcht
und Tadel. Frans-Italiaanse speel-
film. Herh.

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

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Braut und Brautigam.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Tod aus der Spray-
dose.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Weisser Vogel. Herh.
20.15 Der Bose. Frans-Canadese

speelfilm uit 1985 van Alexandre Ar-
cady, met Jean-Paul Belmondo, Guy
Marchand, Kim Cattral, e.a.

22.00 Explosiv - Der heisse Stuhl.
Magazine met Olaf Kracht.

22.45 RTL aktuell.
22.55 Eine Chance für die Liebe.

Partnerbemiddeling met Erika Ber-
ger.

23.20 Töte Django. Italiaans-Spaan-
se western uit 1966 van Guilio Questi,
met Tomas Milan, Piero Lulli, Milo
Queseda, e.a.

01.20-01.25 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Een ont-

spanningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelprc-

gramma.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoon-
lijk advies.

13.00 Another World. Amerikaanse
dramaserie.

14.00 Landscape Channel. Sfeer-
beelden metmuziek.

15.00 As The World Turns. Drama-
serie.

16.00 Loving.
16.30 Family Affair. Komische fami-

lieserie.
17.00 Countdown. Pomuziek.
19.00 Eurosport!
20.00 What a week!
21.00 Tennis in Parijs.
23.00 Golf.
00.00 Motorracen in Mexico.
01.00 Basketball.
01.30 Arts Channel Programmes

from Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto.
16.30 Hot Line.
18.30 The New Music Show.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Super Sports Night.
21.45 World News.
22.00 Super Sports Night.
23.00 NBA Baketball.
00.00-03.00 The Mix.

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

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

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck 7 15Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin 9.05
Musikexpress. 10 00 Gut Autge-
legt 12.00 Musik bei Tisch 12 15
Veranstaltungskalender 1230
Presseschau. 13.00 Frischauf
14.05 Schulfunk: Neues aus WakJ-
hagen. Unbezahlte Heller. 14.25
Musikzeit heute: Orchesterklange
aus aller Welt.15.00 Nachtmittags-
studio. 16.05 Spotlight 17.05 Ol-
diekiste. 18.00 Regionalnachrich-
ten: BRF-Aktuell. 18.40-20.00 Mu-
sikjournal.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00'Treft nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva
16.00 Entenjagd. 17.00 Musikduell
17.50Sportshop. 18.00 Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Rampenlicht; 20 00 Open house;
21.00LP-Charts; 22.00-0.00 Musik
Non-Stop

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express 2005 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-405
Nachtexpress
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'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.7

'Onze oude auto was helemaal op. We wilden dolgraag
At een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nogeen vrij groot

bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
H' CMVBank En noggeen twee dagen laterkonden we deauto

|HL % JÊÊS^ttk a' bestellen'
lp £Ê Een PersoonlijkeLening ofeen DoorloopKrediet Van de

-\* ____»__ **_» CMVBank is er nietalleenvoor de nieuwe auto. Ook voor de
ÉÊaHÊÊÈ r_____M _B* > Sif caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We

I "* >__Ék werken snel,discreet en berekeneneen schappelijkerente die
X __r _mI& 'ager 'sc'an u denkt

jf V ___ u weten hc-evee' u kunt lenen? En wat het kost?
m B|HL I Bel dan nu voor meer informatie.

afl B:i fk\.y -'-.W '*;Éflr Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan9.00-13.00uur:06-0227272.
afl I t 'y JjH _^ Een voorbeeld?
_fl ___*' __«"*&¥ WÏ ' H-_v _&ü Voor f 12.000,-betaalt u6O maandelijkse termijnen van

lij!-■*■-s-jfj- s' $Ef f263,73.Effectievejaan-enteisl2,l%.Kwijtscheldingbijoverlijdentot__T~_____^^; PÏ!^:.''. M r f 20.000.-. Wij verstrekken leningen van f 2.000,-t/m f 50.000,-.
_____3i _K_ ■ _fc^

fIW .■ WW w
V _■ mm1!' J. . V!f_Pi-f

É| Kerkstraat 294, Brunssum.

Mededeling

Navordering van
benzine-accijns

Met ingang van ljuni1989 wordt een tijdelijke
toeslag op de accijns van gelode benzine ingesteld.
De toeslag bedraagt/2,23 per hl.
Over aanwezige voorraden gelodebenzine wordt
de toeslagnagevorderd.

Navordering
Eigenaars van minerale oliën in
opslagplaatsen - andere dan
entrepots - waarin bij de aan-
vang van 1 juni 1989 voorraden
gelode benzine aanwezig zijn,
dienen hiervoor aangifte te doen.
Dit geldt ook voor de hoe-
veelheden welke op 1 juni 1989
naar die opslagplaatsen in
vervoer zijn.
Deze aangifte in tweevoud
dient uiterlijk op 5 junibij de
inspectie invoerrechten en
accijnzen te worden ingediend.
De navordering bedraagt f 2,23
per hl gelode benzine.
Navordering blijft achterwege
als het na te vorderen bedrag niet
hoger is dan f300,-.
Opslagplaatsen die in gebruik
zijn bij een zelfde persoon wor-
den als één opslagplaats
aangemerkt.
De aangifte moet worden inge-
diendbij de inspecteur die
bevoegd is over de plaats waar
de benzine zich bevindt. Indien
meer dan één inspecteur bevoegd
is, wordt de aangifte gedaan bij
de inspecteur die bevoegd is
over de plaats waar belang-
hebbende woont of is gevestigd.
In dat geval dient tevens een
afschrift van de aangifte in twee-
voud te worden gezonden aan de
inspecteurs diebevoegd zijn
over de andere plaatsen waar de
benzine zich bevindt.
In de aangifte worden vermeld:
- de naam;
- het adres en de aard van het

bedrijf;- de soort en de hoeveelheid
benzine;

- een nauwkeurige aanduiding
van de plaats waarde benzine
zich bevindt;- en indien een pompinstallatie
is voorzien van een telwerk, de
stand daarvan bij de aanvang
van 1 juni 1989.

De inspectie invoerrechten en
accijnzen zal desgevraagd nadere
inlichtingen verstrekken.

Belastingdienst

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

liwool-»-;;*£ Sri
8m.0001936,-1165-- l9Wj" 1

ÓVERUJDENSRISICOIS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk

HNANCIERINGSKANTnoH

100
Sch-rrwrweg 108 Maastricht

Bljkmtoor:
Hoofdttnat 9, Hoernbroek

■ TM. 045-225000-

HOE "VRIJ"
IS EEN

GEHANDICAPTE
MET TEVEEL

VRIJE TIJD?
AVO Nederland bemiddelt

bi| en zoekt werk voor men-
sen met een handicap. Al 60
|aar Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVO-
Nederland maalschappeli|k
ontplooien. Bij een bedrijf of
als startende onoernemer.

Daarnaast geeft AVO-Ne-
derland financiële ondersteu-
ning voor bepaalde aanpas-
singen, recreatie on oplei-
dingen Want AVO-Neder-
land helpt waar wettelijke
voorzieningen echt te kort
schieten Voor iedere
gehandicapte

Wilt u meer informatie
over de mogelijkheden die
AVO-Nederland u kan bie-
den, neem dan kontakt op
met ondersiaand adres

AVONEDERLAND

bescriermvrouAe HM de Koningin

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

TeJ 033-63 5? 14

Steun de collecte
GIRO 625000

HEEFT ü lETS TE VIEREN
familiefeest, scholierenfeest, personeelsavond of reünie?

KOMPLEET VERZORGD met b.v. 11
BARBECUE II
KOUD BUFFET ijïfi
FRANSE HAMMEN -T*-cSö
FONDUE OF GOURMET fjLjrlJÊi
Ruitersportcentrum De Prickart
te Bocholtz kan u dit in samenwerking met
Slagerij A. Fahner-Berghuis
te Bocholtz in ruime sfeervolle lokatie tegen zeer scherpe
prijzen aanbieden.
Voor verdere informatie:
045-444833 of 045441491 ,94060

van een bepaald merk of in een
bepaalde prijsklasse?

Neem dan contakt opmet ELADAB en geef uw wensen
door aan onze elektronische telefoniste. U ontvangt snel
en geheel GRATIS de door u verlangde informatiethuis

in de brievenbus. U bent verzekerd van debeste
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

Eerste Limburgse Auto Da tabank
Occasions met gemak

/Algemene vergadering van de
Rabobank te Brunssum

Hierdoor roept de
CoöperatieveRabobank
B.A. te Brunssum haar
leden op tot het bijwonen
van de algemene
ledenvergadering die
gehouden wordt op dinsdag
13 juni 19X9om 20.00 uur in
zaal J.M.A. Keulen. DgRabobank isSchinveldei straal 3 te een coöperatieveBrunssum. ■ . ribank. Dus een
~ , bank met leden.Verkorte agenda , . ~ ,_ " Leden diedoor_°pen,'ng middelvan leden-" Notulen vonge vergadering vergaderi m" Jaarrekening 988 het door hen" Verkiezing leden Bestuur en kmm bg

Raad van Toezicht " ■ . ■_~ . .... invloedkunnen" Mededelingen en rondvraag. op het
De volledige agenda, de be}eid vf", hu" ,
notulen van de vorige plaatselijkebank.
vergadering alsmede de Dat 's een
jaarrekening I9KK liggen garantie voor u,

vanaf heden op het da' bJJ *'* "_""?
hoofdkantoor van de bank da' de,Rabobank
voor de leden ter inzage. geeft het belang

van de leden en
Het bestuur. cliënten zwaar

weegt.

Rabobank Q

■ i] *_■ W I ’ ' [ *m ê __B

Vanaf 19
fBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f
IBRUNNEN senlodg 499.-1
■LUGANO 7dg 749. ff DIANO MARINA 10 dg 1079,-If NICE MONACO 7 en 10 dg 599.-f’PARIJS 2.3.4 en 7dg 139,-fILONDEN 4 dg 449,-f

f BERLIJN 3 en 4 dg 299, fIKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-f
IPORTOROZ ADRIA 10 dg 945.-f
fMERANO DOLOMIETEN Bdg 799,-ffTORBOLEGARDAMEER 10 dg 889. f

fZELLAMSEE 8 dg 779,-ffVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-f
IWENEN 7 dg 789.-1IROME-FLORENCE 10 dg 989. fILOURDES 7 dg 699, ffARNSBERG SAUERLAND sdg 499, fINORMANDIE LOIRE sdg 499,- >=--,

FJORDEN Bdg 1289, /&ir&mE
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ZIT UER DEZE VAKANTIE WEL t

EEN BEETJE BEHOORLIJK BIJ?
E

/v^«________r __P_^t_v_r___T m //__\__r -______■-______> _P^_B ___»

■■__. ___r __S_HMR-fl__fl P'^^

B^ _jj| B_»"""^""^
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Omalvast indestemming tekomen, heeft 'HEERUjKOPvakantie.Lekkerwegineigen de Renault-dealer een aardigheidje n
land of buitenland. Lekker weg van voor u.
de sleur; zorgeloos genieten van het Een leuk adressenboekje in de vorm van
vrije,blije leven. En zeker weten datje een ligstoel (zolang devoorraadstrekt). \
goed uitgerust op vakantie gaat. Handig bij de hand wanneer u het

Ineen nieuweRenault bijvoorbeeld, want thuisfront wilt latenweten dathet wel „
elke Renault is kompleet uitgerust goed zit!
voor komfortabel en zorgeloos rij- i . -"^■%!_f)W. »
plezier. f 1 °P "'dt'r(' -''//'f*fËÈka*^ k

tr ~r.. .. \ m /fi nieuwe /// _r f# _r w&Kom daarom eerst naar ons. Wij zijn na- V__^ /\J R,.na uit .">. f£ffAYmÊ&7)
meiijk al helemaal in de vakantie- RENTE -y¥\ m/m/mè^^^
stemming en onthalen u op zonnige ' Tm^mJwJWm///' *"

DE ZONNIGE AANBIEDINGEN 'K~mÊÊÊ dó£%4M\
VANRENAULT. Rs^^^V
" Zomerse versies van de Renault 5: de /§*> ~^/^i~~~-^1'Tonic en de Tiga. Voorzien van vele <&£ u^^^/y

extra's, tegen een extra lage prijs. XX /^y
"De renault 21 Symphonie en de 21 nv /// ''_ Nevada. Oogstrelende uitvoeringen

van de Sedan en de Break, nu ruim #\ sé KfcrUrllJLl
indeextra's. W GEEFT JE LEVEN KLEUR
I
I
!
1

* Wanneer u nu eenRenault 5koopt, hoeft u 'm pasover 12 maandente betalen. Of ukiest vooreen zeer gunstige financiering: OU rente bij 24 maanden.Financiering op basis l
van huurkoop via Renault Financiering. Deze aktie loopt tol en met 17 juni l!)8i). Aanbetaling 2.5%. Vraag uwRenault-dealer naarde financieringsvoorwaarden.

ONTDEK HET NU BIJ DE RENAULT-DEALER!____ , I

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel. 045-452424. Maastricht; Autocentrum G.M.R dejonghe B.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043-616288.

Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
is 113

L — A

H 5 Theaters, Geleenstraat 9, Heerlen
Gevraagd met spoed

KASSIÈRE
op afroep, min. leeftijd 30 jaar.

Tel. 045-713030 vragen naar dhr. Winkens.
194056

Giro
55055

ry-7

Astma Fonds
I

EXTRA VOOR U INGEKOCHTI KAMERHOOG SATIN EXTRA MQ f|f]
280 hoog in 4 prachtige kleuren, per meter HrV ■ WW

KAMERHOOG WEEFSTOF
270 hoog, per meter %J «_P ■UU I
OVERGORDUNSTOFI 120 breed, 3 kleuren, per meter v.a. O■«JU

■■■■■■■■■■■■■■■■■-^^
VITRAGES 180 hoog, per meter v.a. O■ wW

Enorme keuze VALLETJES O QCo.a. geschikt voor uw caravan per meter v.a. -_■ ■vv

LOSLEGVINYL TIWH^400 breed, gratis gelegd, per meter f «# «, UU
VLOERBEDEKKING TnTm|
400 breed, gratis gelegd per meter v.a. UviUU I

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Ligt uw hart in Limburgs natuur? J

jjL Bel of schrijf:
/jjU Stichting het Limburgs Landschap

*W£a Kasteel Arcen
(iWvjèj postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM



Van onze verslaggeefster

" Kunstenaar Paul Driessen uit Rimburg en burgemeester Hans Coenders
van Landgraaf ondertekenen het contract voor een beeld op de markt van
Schaesberg. Op de voorgrond een kleine versie van het uiteindelijke kunst-
werk. Op de achtergrond P. Gröters en M. Bruis van de Schaesbergse winke-
liersvereniging. Foto: CHRISTAHALBESMA

een ander stukje historie", zegt P. Gröters,
voorzitter van de Schaesbergse winke-
liersvereniging. Het waren de onderne-
mers die het initiatief namen voor dit
kunstwerk. Twee weken terug bereikten
gemeente, ondernemers en Driessen over-
eenstemming over het beeld, gisteren
werd het officiële contract getekend. Het
beeld, in totaal zon twee meter hoog,
wordt als het even kan op 27 augustus ge-
plaats, tijdens de traditioneleFranse Jaar-
markt.

In Waubach wordt gewerkt aan de plaat-
sing van een' beeld op de markt van Dik
van Wijk. De buitenkant van de muziek-
school zal worden opgeluisterd door een
wandplastiekvan de Landgraafse kunste-
nares Arme Vossen. Ook deze projecten
'ijn mogelijk door de subsidieregeling.

De plaatsing van kunstwerken is mogelijk
door de zogeheten 50 procent subsidiere-
geling van de provincie. De helft van de
kosten, in het geval van de bokkerijder
tienduizend gulden, wordt gedragen door
de provincie. De winkeliers leggen twee-
ëneenhalf duizend gulden bij, de gemeen-
te de overige zeveneneenhalf.

Irritatie over 'jeugdbendes'
Politie: 'De verdraagzaamheid is sterk afgenomen, PvdA-raadslid

Ars stapt op

Zijn opvolger wordt André Werjers
uit Klimmen.

VOERENDAAL - Omdat hij bin-
nenkort verhuist naar Heerlen stapt
het PvdA-raadslid Cor Ars (37) op
uit de Voerendaalse raad, waar hrj
drie jaar geleden zijn opwachting
maakte. Bovendien blijkt Cor Ars
vanwege zijn functie van chef-expe-
ditie bij de Glasmij in Heerlen nog
nauwelijks tijd te hebben voor het
raadslidmaatschap.

Van onze verslaggever

Bronzen bokkerijder
op markt Schaesberg

die in zijk nachtrust
gestoord, wees op zijn

CXhoofd en besloot de volgen-
l?a9 (zondag) de regelgeven-
l lT»stanties eens aan de strop-
r* te peuteren.
r een keer of vijfhonderd

en doorverwe-? te zijn kwam er uiteindelijk
Lp geen bevredigende oplos-
i_?' *■**' moment maakt een
*coboer op het pleintje gebruik
J 1Max' kraantje. Max vind
J verder allemaal prima,
iS°tT" e kennis-uitbaters lopen
i*t echt over van tevredenheid.

Water (3)

Vandaar dat de kermis-jon-i"8 afgelopen vrijdag bij Max■Mjn sportzaak aanklopten.
V heeft namelijk aan de zijp-
nt van zijn winkel, annexVenhuis, een kraantje. Max,
** de beroerdste, vond het oké
ffais gevolg dat sindsdien de

op de stoep
r^-n voor water. Eén der at-
~fties had zelfs liters water
!?t9 om zijn ballast-tanks te
''en. Het toppunt kwam ech-

afgelopen zaterdagnacht
iemand van het reizende

om 01.30uur ('sr^Jtts dus) aanbelde met het
voor water.

Water(2)

"zt water van sporthande-
lr Max Munnichs raakt lang-en op. Omdat de gemeente
ierlen en de Waterleiding-

Limburg maar
tot een fatsoenlijke oplos-

'o kunnen komen, hebben de
in het Heerlense

geen water. De ge-
!e*Ue legt namelijk geen wa-

aan omdat
| Pleintje aan de Sarolea-aat toch bebouwd gaat wor-!■ En de waterleiding-clüb
*tf niet akkoord met primitie-
vrandweer putjes.

Water

neemt de verdraagzaam-
heid in de wijken af waar-
door de mensen veel eerder
geneigd zijn de politie in te
schakelen.

Van onze verslaggevers

KERKRADE - Nu door het
mooie weer veel opgescho-
ten jongeren al wekenlang
's avonds in de wijken
rondhangen, neemt de irri-
tatie bij veel omwonenden
toe. De jeugd crosst met
brommers, gooit in het erg-
ste geval bierflessen in
bloembakken, vrijt op
straat en stookt zo af en toe
een vuurtje. Een jaarlijks
terugkerend verschijnsel.
Maar volgens verschillende
politiewoordvoerders

IJverig

Taalprijs voor
Kerkradenaar

Hans Combecher

Toch krediet van
ton voor verbouw
van 'Kunderhoes'

De paden op,
de lanen in...
" Om precies te zijn 681 men-
sen uit nagenoeg heelEuropa
hebben gisteren te voet de Ron-
devan Limburg afgelegd, leder
jaarrond deze tijd vertrekken
vele wandelaars vanafhet
HKB-gebouw in de Heerlense
wijkEikenderveld deLimburg-
se heuvels in. Zaterdag liep
men over de Brunssummerhei-
deen Strijthagen, zondag in de
buurt van Mechelen en giste-
ren, op de laatste dag vertrok-
ken de wandelaars in negen
bussen naar Eyserheide om
vervolgens te voet terug te ke-
ren naar Heerlen. De tocht over
in totaal honderd kilometer
wordt jaarlijks georganiseerd
door de Limburgse Wandel-
sportbond. Ondanks de concur-
rentie in het Luxemburgse Die-
kirch en Zeeland liepen toch
veel buitenlanders mee.

Foto: DRIES LINSSEN

hij bijna een steen op zn hoofd,
die door een jongen vanaf het
dak van het scoutinggebouw in
zijn tuin werd gegooid.

VOERENDAAL- Na een langdurig
debat heeft een krappe meerder-
heid van de Voerendaalse raad gis-
teravond besloten de reeds eerder
opzij geschoven ’ 10Ö.000 tot de
laatste cent toe te schuiven aan de
stichting Trefcentrum Kunderhoes.
Met dit besluit, dat gesteund werd
door de PvdA, het CDA, WD-wet-
houder Hermans en de
eenmansfractie Moonen, kan de
stichting haar gemeenschapshuis in
Kunrade aanpassen en verbouwen.
Wel was de raad unaniem in zrjn
oordeel over de noodzaak van een
zogeheten multi-functioneel tref-
centrum dat te zijner tijd zal verrij-
zen in de kern Voerendaal en dat
open zal staan voor de gehele ge-
meenschap. Een motie van de
PvdA, waarin uitdrukkelijk om een
dergelijk steun werd gevraagd, was
dan ook overbodig.

Van onze verslaggever

Brommers, bier en
vrijen in Heilust

Zomeravonden met veel 'relatieve' overlast

Er zijn ook extremere geluiden:
„Meneer, dat is nog erger dan een
pornofilm, wat die hier voor je
ogen op straat doen. Dat zijn
geen kinderen meer. Bij een me-
neer daar hebben ze in de garage
een vuurtje gestookt. Hij durft
zijn huis nauwelijks uit te ko-
men".

KERKRADE - Geen normaal
mens gaat op die prachtige zo-
meravonden van de afgelopen
tijd binnen zitten. De jeugd dus
allerminst. Waar gaan de 15- tot
18-jarigen naartoe? De straat op.
Overal in de wijken tref jeze aan
op trottoirs, op verlaten school-
pleinen, groenstroken, onder
lantaarnpalen. En wat doen ze
daar? Alles wat jongerenvan die
leeftijd leuk vinden. Scheuren
met brommers, bier drinken, wat
balorig met steentjes gooien, lek-
ker opzichtig vrijen en zo af en
toe voorbijgangers jennen met
schunnige opmerkingen.

Van onze verslaggever

Volgens de Kerkraadse politie-
woordvoerder klagen de mensen
veel sneller en lopen ze onmiddel-
lijk naar de politie. „De sociale con-
trole in de wijken is veel minder ge-
worden. Men probeert de proble-
men niet intern in de wijk op te los-
sen. En dat terwijl het feitelijk hun
eigen kinderen en die van de buren
zijn. De verdraagzaamheid neemt
af, hoewel het meestal niet om straf-
rechtelijke feiten gaat. Vernielt de
jeugdechter iets, dan meldt men datzonder aangifte te willen doen. Zo
kan de politie dus niet optreden."

Sneller

Het Algemeen Maatschappelijk
Werk in Kerkrade spreekt van der-
tig groepjes alleen al in de diverse
wijken van die plaats. In de ge-
meenten Landgraafen Heerlen wor-
den niet zulke hoge aantallen ge-
noemd. De politiewoordvoerders
spreken daar van drie tot vier plek-
ken waar veel jongeren samenscho-
len. In die omgeving wordt, zoals
ook met de wijkbewoners is afge-
sproken, vaker gepatrouillerd naar-
mate het weer mooier wordt. De langdurige discussie had alles te

maken met de opstelling van het
college, dat (eindelijk) duidelijkheid
wenstevan de raad over een pijnlijk
besluit dat eind oktober 1988 was
genomen. Toen kapte de Voeren-
daalse 'oppositie' onverwacht een
ton af uit het investeringsplan en
bestemde dit geld voor meerge-
noemd trefcentrum. Toen het stich-
tingsbestuur onlangs deze ton
kwam 'opeisen', wilde het college
eerst van de raad weten of het be-
drag zondermeer voor de verbou-
wing beschikbaar kon worden ge-
steld, of dat het slechts ging om een
reservering.

joos philippens

Zowel de fractie Camps, als die van
Mertens en de Ransdaalse fractie
betoogden dat de stichtingeerst een
onderbouwde aanvraag moest in-
dienen alvorens de reservering kon
worden aangesproken. Uiteindelijk
koos de raad met als voortrekster de
CDA-fractie toch voor een afgeron-
de kredietverlening van ’lOO.OOO.

Aangifte doen, daar is men hui-
verig voor. Politie-woordvoerder
Van Daatselaar: „Kijk, er is spra-
ke van 'relatieve overlast. Straf-
rechtelijk is er weinig aan de
hand. En als iemand echt vernie-
lingen meldt, durft men het niet
aan om aangifte te doen. Zo kun-
nen wij niet ingrijpen."

sen: hechtingen
De buurtbewonersreageren una-
niem klagend, maar in verschil-
lende hevigheid. „Je durft niets
te zeggen, bang dat jeeen grote
mond krijgt. Maar het bezoek
stapt wel op, omdat ze de herrie
te erg vinden. Er zijn na de reno-
vatie van deze mijnwerkersbuurt
veel vreemde mensen bij geko-
men. Er is nooit rekening gehou-
den met de opgroeiende jeugd.
Ach, ik ben óók jong geweest",
zegt een man. Vorige week kreeg

De Heilust-jongeren, aangevuld
met een paar schoolvriendjes uit
Heerlen, zijn het over één ding
eens: school is niks. We lopen
met zn allen naar een onafgeslo-
ten, open ruimte achter het scou-
tinggebouw. Ideale plek voor
kattekwaad. De glasleverancier
heeft hier een goudmijntje,
klinkt het. Scherven van bier-
flessen, asVesten in bloembak-
ken, urine. Verleden week zijn
twee kleine kinderen aan hunl
hoofd geraakt door lege bierfles-

Ook de Brunssumse woordvoerder
kan dat beamen. Dit korps propa-
geert over het algemeen toch 'be-
grip opbrengen voor elkaar. In
overleg met de jongeren wordt veel-
al geprobeerd een andere plek te
vinden waar ze terecht kunnen. Eén
waar ze minder overlast veroorza-
ken. „Dat lukt meestal ook wel,"
meent de woordvoerder.

Getto-blaster

Zijn Landgraafse collega consta-
teert een algemene afname van de
tolerantie. „Met dit mooie weer leeft
iedereen, jong en oud, meer en lan-
ger buiten. Dan krijg je snellerwrij-
vingen omdat men nu eenmaal
dichter op eikaars lip zit. De een
heeft last van de barbecue van de
ander, devolgende heeft last van de
luide muziek van weer iemand an-
ders, en ga zo maar door. Brommer-
rijdende jongeren zijn daar een on-
derdeel van."

Buiten

In Kerkrade zijn er zon dertig
grotere en kleinere groepjes die
in de lente de kop opsteken en
bij het dalenvan de temperatuur
een zachte dood sterven. We ne-
men als voorbeeld de situatie in
de wijk Heilust, waar de overlast
nogal groot schijnt te zijn. Dertig
jongeren van opgeschoten pu-
berleeftijd hangen op doorde-
weekse dagen rond in de buurt
van het scoutinggebouw in de
Ons Limburgstraat. In het week-
einde is er de disco.

Opgeschoten

De buurtbewoners, die na geda-
ne arbeid rustig in het achter-
tuintje willen zitten, raken na
verloop van tijd geïrriteerd door
geluidsoverlast. Sommigen
wordt het teveel, ze stappen op
de jongeren toe en krijgen een
brutale mond terug. De politie
wordt erbij gehaald, die na enige
woorden over en weer de jeugd
maant iets verderop te gaan zit-
ten, staan en liggen. En datvindt
de man die daar nou net woont
niet zo leuk. Etcetera. Met zon
langdurige mooiweer-periode
stijgt de irritatie zo langzamer-
hand naar het kookpunt.

IJverig (2)
waren onze ijverige

ï^apen actief in Weiten. Dit
J êr niet om handtekeningen te
Jrzamelen, maar om in hetka-

-7^r van de 'zure-regen-week' te
l lJzen op het sterven van de
°$sen. Gewapend met een blik

f.erfen kwast en in specialeout-
l' (zie foto) trokken de jongens
sn9s de bomen in de buurt vane Open Universiteit om elk
t^mmetje dat ten dode is opge-
dreven, te voorzien van een

kruis. „Vervuilers,
k

s automobilisten, kunnen zq

' len wat ze aanrichten,"foeter-
VYen de jongens. We voegen daar
ijselijk niets meer aan toe.

HOENSBROEK - „Mijn landgeno-
ten zijn blijkbaar te dom om in de
Nederlandse taal niet meer te zien
dan een afvalproduct van het
Duits", liet de Visser-Neerlandia-
prijswinnaar Hans Combecher zich
zaterdagmiddag in het kasteel van
Hoensbroek ontvallen. De in Kerk-
rade woonachtige Duitse leraar Ne-
derlands ontving uit handen van
ANV-voorzitter dr H.J.G. Waltmans
een bedrag van vijfduizend gulden
en een oorkonde die aan de prijs
verbonden is. Ook de Belgische ver-
eniging Zannekin uit leper mocht
zich verheugen op een culturele
prijs.

Van onze correspondent

Combecher heeft zich er jarenlang
voor ingezet om het Nederlands op
middelbare scholen in Duitsland als
leervak te introduceren." De jeugd van de Heilust, net zoals heel veel leeftijdsgenoten in zomers conflict met naar

rust snakkende buren. De jongerenhebben heel andere wensen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Afgelopen vrijdag hebben om-
wonenden een petitie verstuurd
aan burgemeester Mans. Ze wil-
len dat dejeugdeen eigenruimte
krijgt en dat wil de jeugd zelf
ook. „We slepen er oude meubels
naartoe en maken er een disco".

Wat betreft geluidsoverlastvan 'get-
to-blasters' en dergelijke hanteert
de Brunssumse politie een striktbe-
leid. „De eerste keer waarschuwen
we alleen, de tweede keer volgt een
proces verbaal en de derde keer ne-
men we de apparatuur in beslag.
Dat geldt overigens ook voor ande-
ren die muziek te luid hebben
staan."
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t fidgar van Nimwegenen Ebe
L7n Eek van het Herlandcollege
l Heerlen blijven zich schrap
n ten voor het behoud van de

luur. Eerder dit jaarwistene lcte 'natuurfreaks' al dekrant
i "lalen omdat ze in plaats van
*l volgen van lessen de straaty trokken om handtekeningen

6°°r het behoud van het tro-
Jschregenwoud te verzamelen.

at moeten we met een diplo-
a als we de lucht om ons heen

(^ let meer kunnen ademen,'
j^cUe destijds de verklaring...

hebben Edgar en Ebe
rj *on 15.000 krabbels binnen,

Qarmee ze de internationaleJj°'itiefc uiteindelijk hopen te
zodat in toekomstJ*kbijlen, kettingzagen en wat

J*s meer zij uit de regenwou-
n geweerd worden.

Visvijver niet
opzettelijk
vergiftigd
Van onze verslaggever

VOERENDAAL - De visvijver 't
Broek in Voerendaal is niet opzette-
lijk vergiftigd. Ook vervuild slib op
de bodem is uitgesloten als 'bron'
van de massale vissterfte die enkele
weken geleden plaatsgreep.
„Waar de vissen danwel aan gestor-
ven zijn, is echter nog altijd een
raadsel," verzuchtte wethouder Uit-
terhoeve gisteravond bij het be-
kendmaken van de resultaten van
het onderzoek naar het kwelwater,
waarmee de visvijver gevoed wordt.
In de watermonsters zijn geen fluo-
ride, fosfaat, nitriet noch sporen van
bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
Wel was het nitraatgehalte iets ho-
ger, maar dat is waarschijnlijk het
gevolg van dierlijke mest. Kortom,
het kwelwater is* van goede kwali-
teit.
Vandaar dat er inmiddels alweer ge-
vist wordt in de weer langzaam vol-
lopende 't Broek. Ook de vissen die
destijds tijdig uit het dodelijke wa-
ter zijn geschept, voelen zich weer
als een vis in het water.

Het kunstwerk, dat vervaardigd wordt
door de Rimburger Paul Driessen, stelt
een bok-met-rijder voor. Dat heeft alles te
maken met de geschiedenis van Schaes-
berg, omdat verhalen de ronde doen dat
vroeger een groep bokkerijders de omge-
ving onveilig maakte. Ook de plaatselijke
carnavalsvereniging heeft een bokkerij-
der in haar wapen opgenomen. Aan de
sokkel van het beeld zal tevens het wapen
van Schaesberg worden bevestigd.
„Vroeger zat in de bestrating van de markt
het wapen geklonken. Maar dat is helaas
verdwenen. Daarom willen we het nu in
deze vorm laten terugkeren, samen met

LANDGRAAF - Om de vele reconstruc-
tie- en renovatieprojecten in Landgraaf
helemaal af te maken, heeft de gemeente
besloten wat harder te trekken aan haar
kunst- en cultuurbeleid. Door een subsi-
dieregeling van de provincie is er ruimte
om hier en daar kunstwerken te plaatsen.
Op het gemeentehuis werd gisteren daar-
om een contract getekend voor de realise-
ring van een beeld in brons op de markt in
Schaesberg.



Sittard, 27 mei 1989

Dankbaar en gelukkig
geven wij kennis van de

geboorte van ons
tweede kindje en

broertje.
Wij geven hem de

namen:

Johan Peter
Nicolaas
A. Ruiters
P. Freens
Milouke

Merovingenstraat 72
6132 EA Sittard

194289

t
Met diepe droefheid, maar in grote dankbaarheid
voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, gevenwij
ukennis dat heden toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 57 jaar, mijn lieve en zorg-
zame man, onze goede broer, schoonbroer, oom en
neef

Hein Kals
echtgenoot van

Toos van Vugt
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefdefamilie:
Vaals: Toos Kals-van Vugt
Vaals: Elly Bosten-Kals

t Wiel Bosten
Owen Sound (Can.): Henk van Vugt

Corrie van Vugt-Luckuys
Enschot: Riet Vorselaars-van Vugt

Harrie Vorselaars
Tilbftrg: Ad van Vugt

Els van Vugt-Bindels
Riel: Joke Vermeer-van Vugt

Drongen (België): Jan van Vugt
Els van Vugt-Verhoeven
en al zijnneven en nichten
Familie Kals
Familie van Vugt

6291 BT Vaals, 27 mei 1989
Gemmenicherweg 28
Dr plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 1 junia.s. om 11.00 uur in de St.-Paulus-
parochie te Vaals, waarna om 13.30 uur de crematie
plaatsvindt in het crematorium, Imstenraderweg te
Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Woensdagavond zal er om 19.00uur een h. misvoor
de zielerust van de overledene worden opgedragen
in eerder genoemdekerk te Vaals.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de St.-Pauluskerk te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annnonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze gewaardeerde medewerker

Hein Kals
Hein was een fijne collega.
Wij verliezen in hem een vriend.
Wij wensen zijn echtgenote en familie alle sterkte.

Directie en medewerkers
Reken Centrum Limburg
Kerkrade

t
Met droefheid geven wij ukennis dat,na een werk-zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, geheel onverwacht van ons isheengegaan, mijn lieve vrouw, moeder, dochter,
onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Toke Kohlen
echtgenote van

Nico Smith
Zij overleed in de leeftijd van 46 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kakert: Nico Smith
Kevin
Familie Kohlen
Familie Smith

6371 CA Landgraaf, 27 mei 1989
Krijgers berglaan 15
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wordenop donderdag 1 juni as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de St.-Barbara te Landgraaf-Kakert,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 31 mei as. om 19.00 uur in voornoem-de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijksvan 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige kennisgeving
26 mei 1989 overleed op 92-jarige leeftijd te Heer-len, onze lieve moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

Geertruida CJ. de Zee-Geursen
weduwe van

ir. P.F. de Zee
Namens onze moeder danken wij ieder die haar tij-
dens haar ziekte met zijn zorg en vriendschap heeft
omringd.

Marbella: Joop Couthinho-de Zee
Epe: Margreet van Deventer-de Zee

en familie
Corr.adres: Nieuweland 7, 8162 HL Epe
De crematie heeft plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Het uur is aangebroken om te gaan.
leder van ons volgt zijn eigen weg;
ik om te sterven, jullieom te leven
Wat beter is, dat weet God alleen.

Bij deze geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader,
opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Petrus Johannes
Lambertus Eggen

echtgenoot van

Johanna Geertruida Zimmer
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Brunssum: J.G. Eggen-Zimmer
Merkelbeek: W.H. Eggen

G.H. Eggen-Pantekoek
Landgraaf: M.J.H. Janssen-Eggen

J.M.N.R. Janssen
Buchten: L.W.G. Eggen

M. Eggen-Grasmeijer
Bom. J.H.C. Eggen en Hilde

en zijn kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Eggen

6441 VL Brunssum, 29 mei 1989
Europalaan 381
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 1 juni a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Geest te Brunssum-Noord,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

Wegens sterfgeval is onze slagerij

Janssen-Eggen
Maastrichterlaan 15 te Landgraaf

op donderdag 1 juni as. de hele dag gesloten.

—
Tot ons groot verdriet, moesten wij heden afscheid
nemen van onze dierbare moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Luise Maassen
weduwe van

Martin Jozef de Pijper
Zij overleed in de leeftijd van 62 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Annie Fischer-de Pijper
Huub Fischer
Pascal

Heerlen: John de Pijper
Marian de Pijper-Habets
Chantal en Maurice
Familie Maassen
Familie de Pijper

Kerkrade, 27 mei 1989
Elbereveldstraat 250
Corr.adres: Keekstraat 37, 6413 HN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 1 juni as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Pastoor van Ars te Kerkrade-Hopel,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 31 mei om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-tuarium St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerk-
rade, gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar bedroefd om het scheiden, delen
wij u mede dat heden, in de leeftijd van 88 jaar,vanons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, mijn grootmoeder,
mijn zus en onze tante

Arme Marie Hubert
Sylvie Fouquet

echtgenotevan

mr. Emile Bernard
Herman Marie Nève

Maastricht: E.B.H.M. Nève
Beek-Nijmegen: P.L. Nève

M.Th. Nève-Bogman
Claudine

Breda: S.A.M. Meijers-Nève
F.J.F. Meijers

6224 XX Maastricht, 29 mei 1989
Oranjeplein 239
Eucharistieviering in de parochiekerk van het H.
Hart Koepelekerk, Scharnerweg, Maastricht, op
donderdag 1 juni as. om 11.00 uur, waarna begrafe-
nis op het r.-k. kerkhof aan de Tongerseweg.
Bijeenkomst in de kerk om 10.45 uur, waar gele-
genheid is tot condoleren.
Avondmis woensdag as. om 19.00 uur in de dagka-
pel van de kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrumSassen, Sint-Maartenslaan 44-48, Wyck-Maastricht;
bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

I f
Als na een poosje lijden
de dood mij Icomt bevrijden
dan dank ik U mijn God en Heer
voor het leven hier op aarde
en alle mensen om mij heen
die lief en leed met mij aanvaardden.

Dankbaar voor al het goededat zij ons schonk en de zorgen diezij aan onsheeft besteed, hebben wij heden, na voorzien te zijn van het sacrament derzieken, afscheid genomen van onze lieve en goede mamma, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Mientje Bosch
echtgenote van wijlen

Salvius Schmeitz
Zij werd 83 jaar oud.

In dankbare herinnering:
Nieuwstadt: Mia Hennen-Schmeitz

Leo Hennen
Stan en Mariëlle
Mareen en Valdo

Limbricht: Christian Salden-Schmeitz
Pierre Salden
Ralph
Odette

Guttecoven: Jeanne Moonen-Schmeitz
Henk Moonen
Frank

Guttecoven: Jos Schmeitz
/ Tilly Schmeitz-Gelissen

Joep
Marion

Guttecoven: Jean Schmeitz
Familie Schmeitz
Familie Bosch

6143 AV Guttecoven, 28 mei 1989
Dorpsstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op vrijdag 2 junia.s. om
11.00 uur in dcc parochiekerk van de H. Nicolaas te Guttecoven, waarna
de begrafenis plaatsheeft op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Voor haar zielerust zal op donderdag 1 junia.s. om 19.00 uur in voornoem-
de kerk een avondmis worden opgedragen.
De overledene ligft opgebaard in derouwkapel van het ziekenhuis te Sit-tard. Bezoekuren van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen annonce mochten ontvangen, gelieven deze ad-
vertentie als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is ons bedrijf op vrijdag 2 juni 1989
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Moonen
diervoeding

Einighauserweg 4a Guttecoven

Ie bin al moede, ie wil gaen rusten.______ . Tot onze grote droefheid, maar dankbaarvoor het vele dat
zij voor ons betekend heeft, delen wij u mede dat op zon-
dag 28 mei is overleden

Johanna Catharina
Maria Goris
★ Beek 28 juni 1939 t Sittard 28 mei 1989
echtgenote van

Frans Canton
F.M.G. Canton
Mieke en Maurice
Erik
Familie Goris
Familie Canton

28 mei 1989
Molenaarlaan 11, 6132 BA Sittard
De plechtige uitvaarttdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatshebben op donderdag 1 juni 1989om 11.00 uur in
deparochiekerk van Chr..Hemelvaart te Vrangendael-Sit-
tard. *Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondwake van woensdag 31 mei a.s. om 19.00
uur in bovengenoemde kerk.

I t ;
Groot was het kruisje
toen wij het ontvingen,
maar hoe deden wij
het met zorgen omringen;
wij stelden geen vragen
maar telden de dagen,
totdat de vreugde
de angst zou verdringen.

In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na een langdurige ziekte,
en met geduld gedragen lijden van ons is heengegaan, onze lieve en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Borjans
weduwe uit het eerste huwelijk van l

Lambert Jozef Schunken
weduwe uit het tweede huwelijk van
Johan Jozef Hanzen

Zij overleed op 71-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in de ver-pleegkhniek te Heerlen, paviljoen 5, voorzien van het h. sacrament derzieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Venlo: Ed Schunken ,
Sophie Schunken-Papenborg
Ralph

Nieuwenhagen: Bertie Borghans-Schunken
Jo Borghans
Edith

Waubach: Marianne Hanzen
Ger Vrocmen

Berg en Terblijt: Ricky Bekkers-Fox
Ben Bekkers
Roel èn Judith
Familie Borjans
Familie Schunken
Familie Hanzen

Heerlen, 28 mei 1989 j
Corr.adres: Hovenweiden 5, 6373 LW Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op vrijdag 2 juni as. om11.00 uur in deparochiekerk van de H. Familie te Schaesberg (Veldstraat),'
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium teHeerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake donderdag 1 juni as. om 19.00 uur in voornoemde parochie-kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-vaartcentra, Beuteweg 32, Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce alszodanig te willen beschouwen.

Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil,

~~~~~" ~""—~ wij zeggen: Heer het
is Uw Wil.

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochtenhebben, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij umede, dat na een werkzaam leven in Gods vrede is overle-
den, in de leeftijd van 91 jaar, onze lieve vader, schoonva-der, groot- en overgrootvader, zwager, oom en neef

Pieter Joseph |
Ploum
echtgenoot van wijlen

Maria Gertrude Franssen
Kerkrade: Mia en Leo van Esburg-Ploum

Paul en Annemie
Yvon en Henry
Iny en Arnold Schroeder-Ploum
Corry en Hans Dautzenberg-Ploum
Jos en Carla, Desirée
Familie Ploum
Familie Franssen

6466 EC Kerkrade, 28 mei 1989
Kleingraverstraat 169
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op don-derdag 1 juni as. om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide, waarna de begrafenis zalplaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Woensdag, 31 mei tijdens de avondmis van 19.00 uur,
wordt de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen
dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

tjos Timmermans, 68 jaar, echtgenoot van Maria
Carbijn, Bosstraat 29, 6071 KR Swalmen. De

plechtige uitvaartdienst zal heden plaatsvinden om
10.30 uur in de parochiekerk Het Woord Gods te
Swalmen.

tPeter Meeuwissen, 83 jaar, echtgenoot van Ma-
ria Oelers, Houtstraat 50, 6102 BK Pey-Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 31 mei om 10.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.

4- Sebastiaan van Dijck, 70 jaar, echtgenoot van
1 Miep Gubbels, Schoolstraat 25, 6041 GT Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden
worden op woensdag 31 mei om 11.00 uur in de
Munsterkerk te Roermond.

tWullem Bogie, 71 jaar, weduwnaar van Truus de
Baere. Corr.adres: Fam. Slangen-Bogie, Rozen-

straat 41, 6101 NA Echt. De plechtige uitvaartdienst
zal heden plaatsvinden om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pius X te Echt.

tToon Simons, 63 jaar, echtgenootvan Door San-
ders, R. van Splintersingel 2, 5954BM Beesel. De

plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
woensdag 31 mei om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Gertrudis te Beesel.

tWilhelmus Rbumen, 99 jaar, Verpleeghuis Hom-
erheide, Hom. De plechtige uitvaartdienst

vindt heden plaats om 10.30uur in deparochiekerk
van de H. Lambertus te Haelen.

t Pierre Cox, 63 jaar, weduwnaar van Ida vanWegberg, Dijkstraat 3, 6065 AT Montfort. De
plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 31 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Montfort.

tJan Schenk, oud 74 jaar, echtgenoot van Maria
Hafner. 6224 CH Maastricht. Pres. Rooseveltlaan

1318. De uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 31 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van Lourdes, W.V.V.-Maastricht.
Er is geen condoleren.

t Mientje Hendriks, oud 83 jaar, weduwe van Jef
Buschgens. Maastricht, Herculeshof BD. Corr.-

adres: Lage Kanaaldijk 42, 6212 AH Maastricht. De
uitvaartdienst zal gehouden worden woensdag 31
mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pe-
trus, Villapark-Maastricht. Er is geen condoleren.

tMimie Massot, oud 85 jaar. Weduwevan Walthèr
Narings. Maastricht. Corr.adres: Celestastraat

16, 6217 XJ Maastricht. De uitvaartdienst is heden
dinsdag 30 mei om 14.00 uur in de parochiekerk
van de VierEvangelisten te Malberg-Maastricht. Er
is geen condoleren.

-■

tJosephina Stallenberg, oud 101 jaar. Maastricht
Corr.adres: Pres. Rooseveltlaan 198, 6224 Ö

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehoudeil
woensdag 31 mei om 11.00 uur. Er is geen condole
ren.

4. Maria Pleumeekers, oud 85 jaar. MaastrichtI Corr.adres: Gebr. Walpot, Withuis 24-26, 624!KB Eijsden. De eucharistieviering is heden dinsdag 30 meiom 11.00 uur in de parochiekerk van d'
H. Theresia te Maastricht.

"j-Carlo Bulte, oud 11 jaar, 6212 XD Maastricht
f Mergelweg 191. De uitvaartdienst is heden dm*

dag 30 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van d*
H. Petrus, Villlapark-Maastricht. Er is geen condtf
leren.

tDavy Vaessen, 3 maanden, Prinsesselaan 1*
6042 JA Roermond. De engelenmis zal worde<

gehouden woensdag 31 mei om 10.30 uur in de p»
rochiekerk van de H. Laurentius te Maasniel, Roef
mond.

tCoen Janssen, oud 83 jaar, echtgenoot van Els«
Haufs. 6221 SR Maastricht, Mgr. Poelsplein 37^

De uitvaartdienst zal gehouden worden 1 juni orfl
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Don Bosco
Akerpoort-Maastricht. Er is geen condoleren.

4- Regina Luijten, oud 63 jaar. 6215PW Maastricht
I Palatijnhof 14D. De uitvaartdienst is heden dins-

dag 30 mei om 14.00 uur in de parochiekerk vaf
San Salvator te Daalhof-Maastricht. Er is geen con-
doleren.
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Wat de commissarissen zelf betreft: zij behoren ook niet van alle
blaam gevrijwaard te worden. De kern van de problematiek was
immers bekend en zij hebben jarenlangverzuimd om daarop strikt
toe te zien. Dat zowel binnen de raad van commissarissen als de
Liof-top de laatste jarenvele wisselingen hebben plaats gevonden,
is daarvoor maar een matig excuus.

Afdragen beloning
Liof wel geregeld

Oud-directeur: 'In 1975 al vastgelegd'

(ADVERTENTIE)

75
Hotel Restaurant

Prinses Juliana
Reünie

voor oud-medewerkers.
Graag willen wij het 75-jang
jubileumvan Hotel Restaurant

Prinses Juliana extra luister
bijzetten met een feestelijke

reünie van oud-
medewerk(st)ers.

Deze reünie vindt plaats op
maandag 26juni a.s. van 16.00
tot ca. 20.00 uur. Plaats. Hotel

Restaurant Prinses Juliana.
Broekhem 11,

Valkenburg a/d Geul.

U kunt zich tot 20juni a.s.
opgeven door f 17,50over te
maken op N.M.B,rekening
67.98.16.887 of Bankgiro

105.70.74 t.n.v. Jos Brouwers,
onder vermeldingvan.

Reünie Juliana.
Wij verheugen ons op uw

komst

HetReüniecomlté
"75 JaarHotelRestaurant

Prinses Juliana".

ft is benoemd B. Clemens, in de
'etrus Bandenparochie in Heer
pussen, in de parochie H. Johan-
|de Evangelist te Hoensbroek
G. Mesters en in de parochie
[stus Koning in Nieuw-Einde
Feishaupt.

SRMOND - Het bisdom Roer-
tö heeft vier kapelaans be-

In de H. Odaparochie in

'vier kapelaans ontvingen kort
Pen in Roermond hun priester-
Ng en waren totnutoe in hun

werkzaam als diaken-as-
6nt.

In het rapport van Moret & Limperg
wordt bevestigd dat vooral in dat
jaar de reis- en representatiekosten
sterk opliepen, een dikke 150.000
gulden méér dan in voorgaande ja-
ren. Maar dekosten worden niet per
directielid gespecificeerd. In totaal
blijkt het driemanschap die kosten
voor meer dan de helft voor 'zijn' re-
kening te nemen: in 1988 declareer-
den ze voor 350.000 gulden, de man
gemiddeld naar schatting zon 2.500
gulden per (werk)week.

Ook het organisatiebureau Van de
Bunt, dat met bijna iedere Liof-
werknemer gesprekken voerde,
komt in zijn rapportage met beteke-
nisvolle opmerkingen. Onzekerhe-
den over de toekomst van het ont-
wikkelingsinstituut, gepaard gaan-
de met het verlies aan glans (de mis-
sie van het Liof in Limburg lijkt te
zijn volbracht), hebben het instituut
geleidelijkuitgehold.

Uitstraling

Over het algemeen, meldt het ac-
countantsbureau Moret & Limperg,
hebben directie en medewerkers
zich aan de richtlijnen gehouden.
Op één regeling na: personeel dat
namens het Liof een commissariaat
vervulde, hield de vergoeding daar-
voor in eigen zak. Dat gebeurde al
vanaf 1986, maar toen was er nog
geen officiële richtlijn over uitge-
gaan. Die richtlijn kwam er in mei
1987, maar desondanks zijn in dat
jaaren ook in 1988 geen beloningen
afgedragen.

en wandel, met name met betrek-
king tot de declaraties van de direc-
tieleden, was een zaak die in de
tweede helft van vorig jaar diende
bij de kantonrechter in Maastricht.
Tijdens de behandehng van een ont-
slagverzoek werd openlijk geklaagd
over de hoge declaraties van de di-
rectieleden. Met name directeur
Bullens zou in het eerste jaar dat hij
bij het Liof werkte (1987) 160.000
gulden aan woon-werkverkeer ver-
goed hebben gekregen.

De kosten die de directie declareer-
de werden voor verreweg het groot-
ste deel in het buitenland gemaakt.
Werd in 1985 (vóór de komst van
Bullens) hieraan iets minder dan
100.000 gulden uitgegeven, vorig
jaar zijn de uitgaven aan buiten-
landse reizen verdubbeld.

Rechtszaak

Dit zijn enkele opmerkelijke gege-
vens in de rapportage van het ac-
countantsbureau Moret & Limperg.
Vorige week leidde dit rapport en
(vooral) dat van het organisatiebu-
reau Van de Bunt over de interne
Liof-problemen tot het vertrek van
algemeen directeur Bullens, die be-
sloten heeft per 1 juniop te stappen.

De aanleiding voor een nader on-
derzoek naar de financiële handel

gen. Deze regeling, die niet tot we-
zenlijk hogere kosten leidde, is dit
jaar op verzoek van de commissaris-
sen weer ingetrokken.

daarmee de afspraak herbeves-
tigd is," aldus Niessen.

Unie BLIIP over samengaan AZM en CZF:

'Fusie vier Limburgse
ziekenfondsen is beste'

Aanleiding voor zijn opmerking
is hetrapport van een externe ac-
countant waarin staat dat drie
jaar lang (in '85, '87 en '88) geen
vergoedingen voor commissaria-
ten zijn binnengekomen, maar
dat in 1987 pas duidelijke afspra-
ken zijn gemaakt.

Doodzonde

MAASTRICHT - Directie en
werknemers van de Industrie-
bank Liof blijken jarenlangbelo-
ningen voor commissariaten te
hebben getoucheerd, terwijl ze
wisten dat dit geld aan het Liof
afgedragen moest worden. Vol-
gens de voormalige algemeen di-
recteur, ir P.Niessen, is deze af-
spraak al bij de oprichting van
het Liof in 1975 gemaakt. „Er is
wel eens een discussie over ge-
voerd, maar het is een regel ge-
bleven om dat geld ten gunste
van het Liof te laten komen," al-
dus Niessen gisteren.

Van de Bunt wijst er bovendien op
dat in 1984 al een rapport is gemaakt
waarin voor het verval van het Liof
werd gewaarschuwd. „De intensi-
teit van de toen al geconstateerde
problemen is alleen maar toegeno-
men. Het gevolg van een voort-
schrijdend proces. De directie van
het Liof is niet in staat gebleken dit
proces te stoppen, laat staan in posi-
tieve zin om te buigen," constateert
Van de Bunt. Kortom, het Liof mist
vitaliteit, uitstraling en de werkne-
mers missen het 'wij-gevoel', zo be-
sluiten de externe deskundigen.

De chauffeur met dienstauto was
overigens geregeld via de arbeidso-
vereenkomst met drs Bullens, en
daarvan wisten de commissarissen
dus af (een regeling die ook al ten
tijde van ex-directeur ir P. Niessen
gold, maar die daar naar zijn zeggen
nooit gebruik van heeft gemaakt).
Niet op de hoogte waren zij van de
wijziging van de standplaats van
een van de beide andere (titulaire)
directeuren. Dat was gebeurd 'om
de vergoeding voor woon-werkver-
keer fiscaal te kunnen rechtvaardi-

Fiscaal

Volgens hem zijn personeelsle-
den van het Liof niet altijd be-
loond voor hun commissariaten,
zeker niet als het noodlijdende
activiteiten betrof. Maar over de
uit '75 daterende afspraak kan,
aldus Niessen, geen misverstand
bestaan. Zijn verklaring staat
haaks op die van de raad van
commissarissen die vorige week
liet weten dat deze richtlijn pas
in 1987 gemaakt is. „Mogelijk dat

Ir Niessen, tegenwoordig werk-
zaam bij een Dureau voor inte-
rim-management in Amsterdam,
betreurt het dat 'zijn' Liof (hij
was de eerste algemene direc-
teur) nu in opspraak is geraakt.
„Dat is doodzonde, dat weet nie-
mand beter dan ik. Dit doet het
aanzien van de club geen goed en
het zal verrekte veel moeite kos-
ten om de schade te herstellen.
Ik hoop dat het noodverband de
club weer snel op de rails kan
zetten," aldus Niessen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Unie BLHP is van
mening dat een fusie tussen de vier
Limburgse ziekenfondsen beter
was geweest dan de huidige, be-
perktere fusieplannen van het AZM
(Heerlen) en CFZ (Sittard). Die sa-
mengang is niet voldoende om tot
een verantwoorde schaalvergroting

te komen, aldus Frans Hol, regio-
voorzitter van de Unie, gisteren tij-
dens de themadag rond 'wijzigingen
in het stelsel van ziekenfondsen en
ziektekostenverzekeringen', in de
Stadsschouwburg Heerlen.
Door het zogenaamde plan Dekker
zullen de concurrentieverhoudin-
gen tussen de ziekenfondsen en de
commerciële verzekeringsmaat-
schappijen sterk veranderen.
„Ziekenfondsen kunnen alleen
overleven als ze sterk genoeg zijn.
Ik betwijfel of het Algemeen Zie-
kenfonds Oostelijke Mijnstreek en
het Centraal Ziekenfonds samen
sterk genoeg zijn. Maastricht (Zie-
kenfonds Zuid-Limburg) en Venlo
(Ziekenfonds Noord-Limburg) had-
den er ook bij moeten zijn", zei Hol
van de Unie BLHP, vakbond voor
administratief, technisch en com-
mercieel personeel.

het Rijk van Nijmegen en Limburg
meedoen.

Volgens Mon Pieters, ook van de
Unie, zullen de fusiepartners in de
mamoetorganisatie met de VGZ in
Nijmegen nauwelijks iets in de
melk te brokkelen krijgen. Aan die
fusie zouden oorspronkelijk negen
ziekenfondsen uit Noord-Brabant,

Negen

examen '89
Taaie vragen bij maatschappijleer

Pieters: „Ik heb de verschillende
statuten bekeken, maar als je in die
mamoetorganisatie komt te zitten,
zal alles centraal vanuit Nijmegen
worden geregeld. Als afzonderlijk
ziekenfonds heb je niets meer te
zeggen. Het beste was geweest als
die vier Limburgse fondsen waren
gaan samenwerken."

Van onze verslaggever

- Firma's in Parijs
1«Ö het Duitse Metzingen met in-
[^ationale bekendheid op het ter-
'J* van sport- en vrijetijdskleding
*ben samen met een in Frankfurt

onderneming in cosme-
aProducten. en een vanuit Parijs

groothandel op het ge-
*d van horloges, sieraden, cosme-
a en luxe accessoires een kort ge-

aangespannen tegen zaken en
genheden in Maastricht en Sim-
,}veld die zij ervan beschuldigen

'breuk te hebben gemaakt op hun

'*rkrechten en daarmee verbon-

den auteursrechten. Het geding
dient morgenvoor de president van
de rechtbank in Maastricht.

Op het in Zutendaal gelegen woon-
adres van een der Maastrichtse fir-
manten legde de Belgische Rijks-
wacht op 13 maart van dit jaar be-
slag op 50.000 exemplaren van het
merkteken van de Parij se produ-
cente van sport- en vrijetijdskle-
ding. Drie weken later trof de Eco-
nomische Controle Dienst op een
adres in Simpelveld een partij van
tweeduizend plastic zakken aan
waarop datzelfde merkteken valse-

lijk was aangebracht

Herkomst
Volgens de eisers in het thans aan-
gespannen geding zou in die plaats
ook in opdracht van een der be-
schuldigde Maastrichtenaren kle-
ding zonder toestemming zijn voor-
zien van merktekens van de firma's
in Parijs en Metzingen. Voorts wer-
den in Maastricht grote partijen al-
dus 'bewerkte' kledingstukken,
parfums en lederen aktetassen aan-
getroffen en in beslag genomen. In
deze zaken is thans een strafrechte-
lijke vervolging in gang gezet.

Eisen

Vooruitlopend op het verdere ver-
loop en de uitslag daarvanwillen de
zich benadeeld voelende buiten-
landse firma's nu reeds vernemen
van wie de Zuidlimburgse zakenlie-
den logo's en neklabels hebben be-
trokken.

Aan de president van de rechtbank
wordt gevraagd de gedaagde zaken-
lieden met onmiddellijke ingang
het verkopen van de gewraakte goe-
deren en het gebruik van ander-
mans merktekens te verbieden.
Voor elke overtreding wordt een
dwangsom van 100.000 gulden ge-
vraagd.

Ervan uitgaande dat te zijner tijd
langsrechterlijke weg zeker schade-
vergoeding zal worden toegekend,
vragen de eisende firma's de ge-
daagde Zuidlimburgers reeds in
kort geding te veroordelen tot het
betalen van een voorschot ten be-
dragevan 150.000 gulden.

Voorts willen de eisers binnen twee
dagen na betekening van het rech-
terlijk vonnis te horen krijgen van
wie de in geding gebrachte kleding,
parfum en aktetassen alsmede losse
merkjes, logo's en etiketten van na-
gemaakte merken zijn betrokken.

Firma's op zoek naar
herkomst Valse' logo's

kort geding voorpresident van Rechtbank Maastricht

Van onze verslaggeefster waardig vak, dat niet gemakke-
lijker is dan andere vakken en ze-
ker ook niet minder tijd kost."
Hetfeit datzeven meisjes het vak
hebben gekozen omdat ze het
voor het vervolgonderwijs goed
konden gebruiken, zegt wel wat.

examen deelgenomen. VWO-
leerlingemevrouw Kok vond het
een moeilijk examen in vergelij-
king met teksten van examens
uit het verleden. Met name een
tekst over het onderwijs in Span-
je was taai en erg moeilijk. Arti-
kelen over de schrijver Federico
Garcia Lorca en martelingen in
Zuid-Amerika waren veel inte-
ressanter.

GELEEN/ECHT - Waarom is de
WD niet voor een controlerege-
ling voor persfusies? Die vraag
op het mavo D-examen maat-
schappijleer was een hele moei-
lijke, vonden de leerlingen van
de St. Anna Mavo in Geleen.
Maar ook de andere 43 vragen,
waarvan acht open opgaven, wa-
ren moeilijk dan wel pittig. Ook
al kwamen de vragen wel over-
een met de leerstof, aldus Linda.

Leraar Frans van Mulken vond
dat het examen opviel door de
grote hoeveelheid leeswerk.
Werd op C-niveau vooral de fei-
tenkennis getoetst op D-niveau
moesten de leerlingen hun in-
zicht tonen. In de vragen werden
de drie jaarthema'spolitiek, mas-
samedia en arbeid vaak gecom-
bineerd waardoor iemand die al-
les alleen maar uit het hoofd had
geleerd niet altijd uit de voeten
kwam. Onder de leerlingen ont-
stond overigens wel wat verwar-
ring over de dubbele antwoor-
den die voorkwamen in de vra-
gen 37 en 43.

Leeswerk

De 22 scholierenvan de St. Anna
Mavo zijn de enigen in Limburg
die het Mavo-examen maat-
schappijleer hebben afgelegd.
Dit examen is nog een experi-
ment, waaraan de Geleense
Mavo vooralsnog als enige in de
provincie meedoet. Een stuk of
negen leerlingen geven toe het
vak onderschat te hebben. Han-
nelore: „Ik dacht dat je niet zo-
veel hoefde te doen." Maar dat
viel tegen.

Desalniettemin zaten er wel
moeilijke vragen bij. Op het
VWO moest bijvoorbeeld wor-
den uitgelegd waarom het 'ge-
vaarlijk' is politieke partijen op
grond van sociaal economische
uitspraken onder te verdelen in
links of rechts. De Havo-leerlin-
gen kregen een vraag over het
ontbreken van politiekeen maat-
schappelijke achtergronden van
de hoofdfiguren in series als de
Cosby-show. Ze moesten uitleg-
gen op welke wijze daarin bij-
voorbeeld conflicten tussen
hoofdfiguren worden verklaard.
Een aantal leerlingen begreep
niets van die vraag, aldus Dirks.

doen. De open vragen toetsten
voornamelijk het inzicht van de
leerlingen, alhoewel ook een be-
roep werd gedaan op de feiten-
kennis. Netals op de Mavo vorm-
den massamedia, mens en arbeid
en politieke besluitvorming de
centrale thema's.

" Deze leerlingen van de St Anna mavo moesten er lang op wachten, maar gisteren was
het dan toch eindelijk hun laatste examen. Foto: peter ROOZEN

Maatschappijleer is geen 'pret-
vak', geen 'opvullertje' voor het
examenpakket, meent ' leraar
Van Mulken. „Net als de expres-
sievakken, moet maatschappij-
leer zich bewijzen. Het is een vol-

Maatschappijleer wordt sinds
vorig jaar ook experimenteel op
Havo- en. VWO-niveau geëxami-
neerd. Zowel de Havo- als VWO-
leerlingeh én leraar G. Dirks van
het Bisschoppelijk College in
Echt vonden het examen goed te

Mavo maatschappijleer (c):
lc, 2b, 3c, 4c, sa, 6c, 7a, Bd, 9c,
10 open vraag, lic, 12b, 13c, 14
open vraag, 15a, 16b, 17c, 18
open vraag, 19d, 20b, 21b, 22d,
23 open vraag, 24b, 25c, 26c,
27b, 28d, 29c, 30 open vraag,
31f, 32a, 33c, 34 in de Grond-
wet, 35c, 36 open vraag, 37b,
38a, 39d, 40c, 41 open vraag,
42c, 43b.
Mavo maatschappijleer (dl:
lc, 2d, 3c, 4a, sd, 6c, 7a, Bd, 9f,
10 open vraag, 11e, 12b, 13c,
14c, 15d, 16 open vraag, 17b,
18e, 19 open vraag, 20b, 21
open vraag, 22b, 23c, 24d, 25
open vraag: 26a, 27f, 28d, 29c,
30 open vraag, 31c, 32 open
vraag, 33c, 34b, 35a, 36c, 37f,
38 open vraag, 39b, 40e, 41
open vraag, 42f, 43e, 44d.

Spaans
Gisterochtend stond bij Havo en
VWO ook Spaans op het exa-
menprogramma. Alleen leerlin-
gen van het Zuidlimburgs
avondcollege hebben aan dit

" De colbertjasjes allemaal netjes over de leuning van de stoel
tijdens de themadag van de Unie BLHP in de Heerlense
schouwburg. Foto: CHRISTAHALBESMA
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Liiof- directie kwistig
Intensiteit van problemen alleen maar toegenomen'
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ejaardevrouw
verongelukt
WSVELD - De 77-jarige me-
pv M. Curvers-Sluijsmans uit
isveld is, toen zij met haar fiets
Rijksweg even buiten haar
pplaats overstak, door een auto
Ppen en korte tijd later aan haar
rondingen overleden. De auto,
[aar schepte en die kwam uit de
mg Maastricht, werd bestuurd
F. uit Margraten. Het ongeluk
Urde zaterdagmorgen om twin-
oor tien.

Benoemingen
bij bisdom

MAASTRICHT- Binnen de directie van de Industriebank Liof
zijn de afgelopen twee jaren diverse uitzonderlijke regelingen
gemaakt, die betrekking hadden op vergoedingen of tegemoet-
komingen voor kosten van het woon-werkverkeer. Zo heeft al-
gemeen directeur drs R. Bullens een dienstauto met chauffeur
niet uitsluitend voor zakelijk maar ook voor privégebruik ter
beschikking gehad. Bij één van de andere directeuren is pro
forma zijn standplaats gewijzigd om zijn vergoeding voor
woon-werkverkeer 'fiscaal te kunnen rechtvaardigen.

Van onze verslaggever

Liof in verval
Uit de interne onderzoeken
bij de Industriebank Liof, zo-
wel op organisatorisch als
op financieel gebied, is ge-
bleken hoe ernstig de situa-
tie is. Voor zover dat al niet
naar buiten was doorge-
druppeld: de verhoudingen
binnen het Limburgse wer-
vingsinstituut zijn compleet
zoek. De onderzoekers pra-

Ne, maar de vraag rijst langza-
merhand of het Liof niet een rotte appel is - en geen maatregel,
hoe ingrijpend ook, afdoende is om dit in wezen onomkeerbare
proces te stoppen.

Frappant is vooral dat in 1984 een onderzoek is gedaan naar het
interne functioneren van het Liof. Toen is er al voor gewaarschuwd
dat het de verkeerde kant op zou gaan als de directie niet meer
aandacht zou schenken aan interne zaken. De problemen van toen
zijn alleen maar erger geworden en de directie is niet in staat ge-
bleken die het hoofd te bieden. Het advies, dat de Liof-commissa-
rissen aan de externe deskundige opvroegen, kon dan ook niet an-
ders luiden dan dat er een nieuwe directie moet komen.

Met dit gegeven is het voor de andere twee directeuren, die deze
titel al verloren hebben, praktisch onmogelijk nog langer bij het Liof
te blijven functioneren. Niet voor henzelf, maar ook niet richting
personeel. Want zij hebben het vertrouwen verspeeld, dat een lei-
dinggevende nodig heeft om zijn taak goed te kunnen vervullen -
zeker onder dergelijke moeilijke omstandigheden als waarvan bij
het Liof sprake is.



HEERLEN/ROERMOND - Een 'communicatiefout' tussen
het Openbaar Ministerie Roermond en de politie van Land-
graaf heeft er toe geleid dat de twee bazen van het casino Maas-
bracht vrijuit zijn gegaan. Volgens het Fiscaal Fraudeteam
Limburg zou de politie Landgraaf een fout gemaakt hebben.
Zij zou de dagvaarding (tegen H.J. uit Landgraaf) te laat heb-
ben aangebracht. De woordvoerder van de politie Landgraaf,
adjudant Vermeer, ontkende dit gisteren.

Helft werknemers
van XP ontslagen
BEEK - Voor 46 werknemers van
het expresbedrijf XP op vliegveld
Beek is ontslag aangevraagd. Een
even groot deel van het personeel
heeft gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid over te stappennaar TNT
in Keulen. Dat heeft directeur C.
van Leeuwen van XP, dat enige tijd
geleden werd overgenomen door
het Australische concern TNT, be-
kendgemaakt. Volgens Van Leeu-
wen heeft een deel van het perso-
neel waarvoor ontslag is aange-
vraagd, reeds een andere baan ge-
vonden.

„Nadat we J. niet thuis aantroffen,
hebben we, zoals we dat altijd doen,
de dagvaarding teruggestuurd naar
Roermond. Het OM in Roermond
heeft er niets meer mee gedaan. Wij
hebben de zaak niet laten liggen;
ons kan niets worden verweten.
Hier is sprake van een communica-
tiefout dus."

Dat de politie Landgraaf in de fout
zou zijn gegaan, werd afgelopen da-
gen bekend. „Wij krijgen in feite de
zwarte piet toegespeeld. Officier
van justitie in Roermond, Fangman,
liet ons gisteren al meteen weten
geen verder commentaar te willen
geven om de zaak niet nog verder op
de spits te drijven. Maar eigenlijk is

dat al gebeurd. Wij zijn in die hele
zaak niet gekend. Dat het Fiscaal
Fraudeteam Limburg ons nietheeft
gehoordvoordat dit bekend werd, is
triest. Maar ja, het kwaad is al ge-
schied", aldus de zegsman, volgens
wie de kwestie intern - tussen de
FIOD, de officier en de politie - zal
worden opgelost.

De officier zag medio maart al af van
vervolging van de twee verdachten.
Omdat de zaak tegen J. niet meer
kon worden voorgebracht, daar de
termijn was overschreden waarbin-
nen dat moet gebeuren, besloot het
OM in Roermond ook de zaak tegen
de tweede verdachte, H.S. uit Tüd-
dern, te seponeren.

De twee verdachten J. en S. werden

er van verdacht de belasting en de
bedrijfsvereniging voor ongeveer 16
miljoen te hebben opgelicht. De

zaak zou afgedaan worden met een
betaling van 2 ton, iedere, verdachte
één ton.

Officier Fangman was gistermidda
voor verder commentaar niet W
reikbaar.

Inzetlokalen vermijden meldingsplicht

Uitslag wedvlucht
Vierzon een chaos

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - Gisteren zijn grote
problemen ontstaan nadat de
CLBvP de eerste 25 prijzen bekend
maakte van de provinciale wed-
vlucht Vierzon van zaterdag j.l. Een
uitslag die een totaal ander beeld
geeft dan de werkelijkheid. Door
het in gebreke blijven van de inzet-
lokalen die de vroegste vijf duiven
vergeten hadden te melden aan
wedvluchtcoördinator Hub Wetze-

Referendum aan
mijnpoorten
pas vandaag
Van onze correspondente

HEUSDEN/ZOLDER - Het refe-
rendum, dat gisteren zou worden
gehouden aan de mijnpoorten van
Beringen en Zolder, heeft uiteinde-
lijk niet plaatsgevonden. In Zolder
waren de stemformulieren niet ge-
reed, terwijl ook bleek dat de
christelijke vakbond eerst wilde on-
derhandelen om dan pas een refe-
rendum te organiseren. De mijn-
werkers van de twee overblijvende
Westelijke zetels moesten zich in
dat referendum uitspreken voor een
openhouden van de mijnen tot ten
minste 1996 en voor de onderhande-
lingen over sociale begeleiding.

In Zolder kostte het heel wat moeite
om de mijnwerkers aan het werk te
krijgen, in Beringen was het veel
rustiger. Wel werd de mijnwerkers
beloofd dat volgende maandag een
nieuwe actiedag wordt.

laer ontbreken minstens tien narrig]
aan deze uitslag.

Wetzelaer hierover: „Ze zullen l*Jnooit leren. Wij zijn hier machtelOT
tegen. Opvallend is echter dat vaM
de inzetlokalen Juliana Heerlerhfl
de, Kunrade Voerendaal en P^n
hierbij betrokken zijn. In deze loWl
len zitten diverse liefhebbers vt<A
van Vierzon.

Ondanks de meldingsplicht vej
zaakt minstens een derde van de JJzetlokalen. „De liefhebbers die daj
vroeg geklokt hebben worden hi^lvan de dupe. Ik offer een hele z<n
dagop de eerste 25 prijzen maand*]
in de krant te krijgen. Helaas Vfï
ken verschillende lokalen n£mee", zegt CLBvP-voorzitter "3
rard Kokkeler over het falen van 'inzetlokalen. Kokkeler vindt dat jj
de toekomst ook een veel bet*v
coördinatie moet zijn met het n
menstellen van de inzetlokalen y*j
deprovinciale vluchten door de dy
trictsvoorzitters. Er waren inzefj
kalen van Vierzon met 11 en 28 dJJven en dat is beslist niet rendab?
Aan de uitslag van Sens in de ovr
Mijnstreek van zondag j.l. dientveL
der toegevoegd te worden de fra*
zesde prijs van de 32-jarige geeSrj
lijk gehandicaptemelker Willy Bl^
ink uit Voerendaal.

Na een reeks vergaderingen tussen
vakbondsafgevaardigden en mij-
nopzichters werd uiteindelijk beslo-
ten vandaag een opiniepeiling te
houden. Daarin krijgen de mijnwer-
kers drie vragen voorgeschoteld,
waarvan de belangrijkste ongetwij-
feld is of ze bereid zijn strijd te voe-
ren voor een openhouden van de
mijnen na 1996.

Rijksrecherche
weer in Stein

STEIN - Hoofdofficier van JustijjJ!
mrJ. Fransen in Maastricht heeft
Rijksrecherche opdracht gegeV^
opnieuw een onderzoek te p\e&\'naar ambtsmisbruik binnen het ê,\
meentehuis. Zoals bekend liet o^wethouder Harie van Mulken venj
den week weten dat hij beschik
over persoonsdossiers met privé-f.
gevens van de zittende wethoud«p

Driessen en Meijers.

Burgemeester E. Meijer van SteJdiende verleden week onmiddelW,
het verzoek in ook deze zaak d^r
de Rijksrecherche te. laten uitz^ken. Mr Fransen heeft dat verzoe|
ingewilligd.

Zoals bekend heeft deRijksrech^
cheer al maanden werk in Stem °U
zitten, omdat verleden jaar ook k
heime dossiers voor niet 'voor*,
schreven doeleinden' gebruikt tf*
den en in de openbaarheid versdj
nen. De dader is niet gevonden, %
thans kon geen waterdicht be^
tegen hem geconstrueerd wordef'

Gewond
Ook vandaag zal de oproerpolitie
aanwezig zijn. Gisteren hoefde die
niet in te grijpen. Toch werden vijf
Rijkswachters van de Mobiele Een-
heid uit Antwerpen licht gewond.
Op de terugweg naar de kazerne
kantelde één van de zogenaamde
overvalwagens, op de E313-snelweg
even voorbij de verkeerswisselaar
inLummen. Het voertuig vatte vuur
en vijfRijkswachters moesten naar
het ziekenhuis worden overge-
bracht.

Geen memoires
Zangeres

zonder Naam

Zeven trofeeën
voor Coriovallum

Pipe Band
SWIFTERBANT- Een van de gr"j
winnaars op het kampioensch"
voor doedelzakbands op het Ev*l
pees vasteland was de Heerlei^Coriovallum Pipe Band. De bal*
behaalde zeven trofeeën op d^'continental championships' die *j
gelopen weekeinde in SwifterbaJJwerden gehouden. Twintig baojj
uit Nederland, België, Duitsland <JGroot-Brittannie deden mee in \
wedstrijden in de tweede, derde
vierde graad.

ceerd

Zoals bekend nam de Zangeres
zonder Naam op 31 december
1987 officieel afscheid van de
showbizz. Enkele maanden na-
dien kondigde ze aan dat ze
haar leven op schrift zou stel-
len. De afronding daarvan - in
een bewerking van journalist
Ben Holthuis - vond onlangs
plaats. Het was de bedoeling
dat Mary's Mémoires, op haar
zeventigste verjaardag op 5
augustus aanstaande in boek-
vorm zouden worden gepubli-

Van onze showpagina-redactie
STRAMPROY - De Zangeres
zonder Naam uit Stramproy
heeft besloten om haar mémoi-
res niet te publiceren. Mary
Servaes-Bey oftewel de Zange-
res uit het Stramproy zegt dat
zij van haar mémoires 'om
strikt persoonlijke redenen' af-
ziet en geeft op haar zojuist ge-
nomen besluit liever geenreac-
tie of commentaar.

Coriovallum kampt overigens tfj.
een gebrek aan leden en biedt opljjj
dingsmogelijkneden voor nieu^j
Limburgse 'pipers' en 'drumm^Jbinnen de band. Voor informa'H
S 045-717095.

Het kampioenschap is een jaarltr
terugkerend evenement. De jujj
ring is in handen van Schotse jUM
leden. De Coriovallum Pipe Ba**!
behaalde twee eerste prijzen enj]
wisselbeker in de vierde graad,
tweede prijs in de derde graad, &i
eerste prijs voor marcheren en d^cipline plus een wisselbeker en &ft
eerste prijs voor drum major N.
terschoot.
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DePancratius-
bank

introduceert
deritsloze

portemonnee.
De Spaarbank introduceert dePluscard: grenzeloos betaalge- ook nog eens bij zon 120.000 andere banken en duizenden I I
mak met een portemonnee die zo plat is als een dubbeltje. geldautomaten.

Met de Pluscard, 's werelds meest geaccepteerde En tenslotte is de Pluscard de ideale partner op reis. Ik wil Braag meer informatie over de Pluscard.
creditcard, kunt u in 160 verschillende landen op ruim In het buitenland kunt u als houder van een Pluscard in Naam: m/v
6,5 miljoen adressen betalen. Alleen al in |^ /" ■■""-"■I geva' van no°d 24 uur per dag rekenen I \^KS- 'Nederland wordt de Pluscard op zon .JgR,D V_3^_y] jr \ op assistentie. Bijvoorbeeld in de vorm
25.000plaatsen geaccepteerd. Een aantal dat overigens dage- van medische hulp, repatriëring, vervangend vervoer en
lijks stijgt. U herkent de Pluscard accepterende bedrijven aan rechtsbijstand. l Plaats: g
de speciale raamvignetten. Al dezepluspunten haaltvin huisvoor slechtsf. 40,- ! & he^ wel/geen salarisrekening bij de ÊM m

Behalve betalen kunt u met uw Pluscard ook, tegen per 12 maanden. Heeft ubelangstellingvoor deritsloze porte- I , i , , , Ir In een envelop zonder postzegel zenden aan:
geringekosten, contant geld opnemen. In Nederland kan dat monnee, stuur dan debon op. Ofstap eens binnen bij een van Pancratiusbank, afd. Marketing, Antwoordnum- _______________
onder meer bij een aantal bankkantoren. In het buitenland ' onze kantoren. U bent van harte welkom. Lüf i 6l6i°° Y_. "e_.rlf.n: spaarbank ,

De Pancratiusbank doet meervoorbetaalgemak.
Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).
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Politie Landgraaf 'krijgt zwarte piet toegespeeld'

Casinobazen vrijuit
na 'communicatiefout'

Van onze verslaggever



Verjongingskuur voor 70-jarige TOG in Welten
Klusjes
Een filmhuis in Heerlen vraagt een
vrijwilliger voor het opknappen van
kleine klusjes ten behoeve van de
filmruimte. Hiervoor graageen han-
dige, technische vrijwilliger, die on-
geveer een halve dag per week be-
schikbaar kan zijn.

Kindervakantiewerk
Een wijkvereniging in Heerlen is
nog op zoek naar vrijwilligers voor
kindervakantiewerk, in de periode
van 10 tot en met 14 juli. De werk-
zaamheden bestaan uit het begelei-
den van activiteiten als sport, spel,
knutselen, uitstapjes, etcetera.

Tuinonderhoud
Een peuterspeelzaal in Hoensbroek
vraagt een handige vrijwilliger»oor
het verzorgen van de tuin. De taken
zijn onder meer: gras maaien, snoei-
en, dood hout verwijderen, onkruid
wieden. Men denkt dat dit ongeveer
een of twee halve dagen per week in
beslag zal nemen.

Van onze correspondent
HEERLEN - Terwijl het ene
korps kreunt en steunt om te
overleven schijnt het andere ner-
gens last van te hebben. Sterker
nog: harmonie Tot Ons Genoe-
gen (T.0.G.) uit het Heerlense
Weiten viert het komende week-
einde haar 70-jarig bestaan.
Springlevend is het gezelschap
dat in de ere-afdeling van musi-
cerend Limburg speelt. En heeft
een aardige toeloop van de
jeugd. Daarom luidt het motto
van de festiviteiten dan ook
'Jeugd en Muziek. Succes dus
voor de muzikanten uit de hech-
te Heerlense gemeenschap. Hoe-
wel dat niet als vanzelf is komen
aanwaaien.

Drempels
J*BewonerscommissieRimburg is■"Tast uit de krant te vernemen datj~ Rimburg verkeersremmende
j?aatregelenworden genomen dank
S de inzet van politieke partijen als
""euw Landgraaf en PvdA. Met

letter wordt er echter gerept
*r de Bewonerscommissie, die

i_s" samen met de gemeente (wet-
Middeldorp) over de ver-j^sproblematiek heeft gebogen,

rpk de Oudervereniging wordt niet
Rtoemd, hoewel die groep al jaren-
R*g moeite doet om deverkeersvei-
tyheid in Rimburg te bevorderen.
jjPis toch onjuist dat politieke par-
pjfn zich nu menen te moeten profi-
-s*n ten koste van de uit Rimburg
""tomstige initiatiefnemers.

j^uw artikel blijkt dat de midden-
ieders uit Rimburg tegen ver-

maatregelen zou-
[J*£ zijn. In eerste instantie was dat
r-j net geval. De Bewonerscom-ité heeft met hen toen een ge-Wek gehad in aanwezigheid vanethouder Middeldorp en een amb-
J\aar van Openbare Werken. De

werd beloofd dat
bezwaren bij het uitvoeren van
verkeersmaatregelen werden
l Unaniem werd toen
floten zo snel mogelijk met de
erkzaamheden te starten. Uit ver-
j^stellingen is namelijk gebleken
J?; r °P sommige dagen zon 2000
'o's door het lintdorp denderen.

'e Beckers en Carien Pasmans,
de Bewonerscommissie

Rimburg

Buurtwerk
Een buurtvereniging in Heerlen
vraagt vrijwlilligers ter ondersteu-
ning van de wijkactviteitert voor
jongerenen volwassenen. Mogelijk-
heden zijn: activiteiten tijdens feest-
dagen, kindervakantiewerk, bus-
tochten, sportdagen, braderie, enzo-
voort. In de toekomst wil men een
wekelijkse activiteit voor kinderen
opzetten. Verder zoekt de buurtver-
eniging iemand die wil helpen met
het leggen, vouwen, en nieten van
het wijkblad dat tien keer per jaar
uitkomt.

Een organisatie in Heerlen zoekt
vrijwilligers voor baby-opvang voor
kinderen in de leeftijd van zes we-
ken tot twee jaar. Het gaat om hulp
bij de verzorging, wassen, voeding,
met ze spelen. Dit voor enkelehalve
dagen per week.

Baby-opvang

Die duidelijkheid manifesteert

de lestarieven terug te brengen
naar de helft van de muziek-
schoolen les te geven op de plek
waar het kind woont. Het effect
van dit beleid tekent zich duide-
lijk af."

Het welslagen van de snuffel-
markt lijkt verzekerd in de feest-
tent aan de Doom. Hier vindt
trouwens in de avonduren ook
de receptie plaats en de huldi-
ging van zeven jubilarissen.
Hieronder is Gerard Voragen die
zich zestig jaar geleden! bij Tot
Ons Genoegen aanmeldde. Zon-
dag is er frühschoppen en het
aansluitende matinee. Het kie-
nen op maandagmiddag wordt
om 19.30 uur gevolgd door het
optreden van het Jeugdorkest
Weiten. Op alle avonden kan er
gedanst worden.

Snuffelmarkt
Natuurlijk brengt de groei ook
organisatorische veranderingen
mee. Aanschaf van nieuwe in-
strumenten en uniformen zijn
daar voorbeelden van. Een enor-
me snuffelmarkt en een tentfeest
zullen de nodige financiën op
moeten brengen. Vooral van de
snuffelmarkt die komende zater-
dag om 9 uur in de ochtend van
start gaat, verwachten de Welten-
se blazers veel. Ruim 150.000 ar-
tikelen zijn door de bevolking af-
gestaan. „Alles wat te koop
wordt aangeboden is in prima
staat of functioneert nog. Wat
stuk is krijgen de mensen gratis
mee! We hebben aleen kleine en-
quête gehouden onder onze le-
,den over de hoogte van de op-
brengst. De schattingen variëren
van 6500 tot 110.000 gulden",
roept Harry Bogers opgetogen.
Een simpele rekensom leert dat
een kwartje voor ieder artikel de
lieve som van bijna veertig mille
in het laatje brengt.

zich door zon twintig aanmel-
dingen per jaar. Inmiddels is het
Jeugdorkest Weiten uitgegroeid
tot vijftig leerlingen. Bogers:
„Het vaak moeizame proces van
nieuweleden vinden voor je har-
monie of fanfare zou wel eens
door het 'Weltense recept' kun-
nen veranderen ineen op speelse
wijze toegroeien en rijpen in de
richting van de echte harmonie
of fanfare."

tussen individuenen teams van
bassisscholen", zegt Harry Bo-
gers in zijn woonkamer aan de
Pijnsweg te Weiten. „Daarna zijn
we een schrede verder gegaan
door kandidaten een gratis in-
strument in bruikleen te geven,

TOG-bestuurslid HarryBogers is
een van de drijvende krachten
achter de werkgroep. En wil
graag uitleggen datde filosofie in
Weiten werkt. Buiten verwach-
ting zelfs. Maar liefst negen van
de eerste 22 'studenten' haalden
na een jaar les het eerste team

Die toeloop van jeugdige Welte-
naren naar de harmonie begon
eigenlijk vijf jaar geleden toen
het bestuur met de neus op de
feiten werd gedrukt. Steeds min-
der jonge mensen voelden zich
aangetrokken tot de trompet of
klarinet. Laat staan tot de tuba of
bas. De inderhaast opgerichte
Werkgroep Jeugd en Muziek be-
dacht een eenvoudige filosofie:
houd het lesgeld laag en laat leer-
lingen niet te ver reizen.

Blaastest
van TOG. Niet alledaags omdat
er in de superieure afdeling ge-
blazen wordt, de op één na hoog-
ste trede die er te beklimmen is
voor amateurgezelschappen.
„Onze eerste stap was het hou-
den van een blaastestwedstrijd

SW 26
<tn°or de SW 26 niet te verlengen

'st de muziekstad Kerkrade een, eüe aansluiting met het buiten-
ri J? > waardoor ook de Kerkraadse
'j j. Ken en winkels niet vlug meer te, reiken zijn en steeds minder men-t n in Kerkrade zullen blijven 'plak-
( j h. ik vraag mij af welk voordeelt * factie JoBok heeftgehad om te-
il^ stemmen. In het belang van

erkrade was het zeker niet. Want>«en SW betekent evengoed geen
Übsidie.

i(^k dekinderen die luidkeelstegen
latpW geprotesteerd hebben, zullen
l 6 er beseffen dat ze de verkeerde;tjf*meester hebben gehad en fou-. ' zijn voorgelicht. Zo als burge-

eester Mans het zegt: aan tafel
0/"ï zitten en de alternatieven zo
<CWerPen dat defractie BBK inziet
j£ ze in het belang van de stad
,krkrade een hele grote, grove, kin-
lijke beslissing heeft genomen.

[ J-Quaden, Kerkrade

Maaltijdvoorziening
Een ouderenorganisatie in Heerlen
biedt ouderen de mogeüjkheid om
in een groep samen te eten. Men
vraagt een vrijwilliger voor hef dek-
ken van de tafels, serveren van
maaltijden, koffie zetten, poaatje
maken met de mensen, kas en regi-
stratie bijhouden, opruimen en af-
wassen. Dit voorlopig voor een keer
per week op dinsdag of donderdag
van 11.30 tot 13.30 uur.

Vrijspraak voor
verstoten vader

Politierechter toont begrip

Proeftuin
Een natuurorganisatie in Heerlen
vraagt vrijwilligers voor het opzet-
ten, inrichten, omspitten en onder-
houden van een proeftuin 'en het
verzorgen van planten in dekweek-
kas. Dit voor ongeveer twintig uur
per week.

Orgelspelen
Een bejaardentehuis in Heerlen
vraagt een vrijwilliger die een och-
tend per week liedjes wil spelen
voor de bewoners. Liefst liedjes
waarbij meegezongen kan worden.
Een modern orgel is aanwezig." De jubilarissen en het Damescomité van De Berggalm in

Klimmen.

MAASTRICHT - Een zaak tegen een 51-jarige man uit Heer-
len, die wegens geweldpleging terechtstond voor de politie-
rechter in Maastricht, had een beetje weg van een 'crime pas-
sionnel'. Op 19 december 1987 had de verdachte de nieuwevriend van zijn ex-vriendin geslagen en geschopt. Daar was
echter een heel drama aan voorafgegaan, waardoor de Heerle-
naar volledig overspannen was geraakt. Niet alleen had deze
nieuwe vriend de vrouw, van wie verdachte nu nog zegt te hou-
den, van hem afgenomen, maar ook probeerde hij zijn vijf-jarig
zoontje van hem weg te houden.

Bardienst
Een filmhuis in Heerlen vraagt een
vrijwilliger voor het draaien van
bardiensten. Het gaat om eten of
meer avonden van vrijdag tot en
met maandag. Taken zijn onder
meer bier tappen, fris schenken, af-
rekenen, schoonhouden van de bar.

Zeswegren
Na'jj*ar aanleiding van het artikel
v °Uwprogramma Heerlen loopt
«itraging op' (24 mei) wil ik als

1„. orzitter van de Volkstuinvereni-
j^g Zeswegen het volgende kwijt.

&üKr aameiding van de negatieve
in de afgelopen twee jaar

y ?ft de toeloop van leden naar de
v Ucstuinvereniging ook een flinke

rtraging opgelopen, hoewel er in
v rond de tuinen geen enkel gevaar
*h vervuiling bestaat. We hopen
jj^ ook dat de zienswijze ten op-

van de vereniging gaat veran-vren- Aanmelden kan via: 045--"^809, of 045-726180. 713971. Burgemeester van Gruns-
venplein 2. Geopend op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur.

Voor meer informatie: Vrijwilli-
gerscentrale Heerlen, @ 045 -

Van onze verslaggever <

BOCHOLTZ - Wandelsportvereni-
ging NOAD uit Bocholtz houdt zon-
dag 4 juni weer de traditionele
Keiendorptocht. Jong en oud kan
op deze dag kiezen uit wandelingen
over een afstand van 5, 10, 15, 20 en
42 kilometer.

Keientocht
Bocholtz

Jubilarissen
Tijdens het 110-jarig bestaans-
feest van de Kon. harmonie De
Berggalm Klimmen werden de
jubilarissen gehuldigd. De heren
J.W. Driessens, J.A. Lemlijn, L.
Kamps en J.A. Weusten waren
60 jaar lid. De gouden jubilaris-
sen waren de heren W.G. Linden
en G.A. Weerts. De heren J. Ber-
trand, J. Philips, en H. Wintha-
gen speelden 40 jaar hun partij
mee. H. Palmen maakte 25 jaar
deel uit van het erebestuur; L.
Beckers en G. Linden musiceer-
den 25 jaaren mevrouw Keijde-
ner was 15 jaar lid.

Leon Vanderheijden uit Land-
graaf is aan de Universiteit van
Nijmegen afgestudeerd als
meester in de rechten.
Mare Keulers uit Voerendaal be-
haalde aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven het diploma
ingenieur elektrotechniek.
Maureen Hertog uit Heerlen
slaagde voor apotheker aan de
Rijksuniversiteit van Maastricht.

Geslaagd
Ron Koymans uit Heerlen pro-
moveerde aan de Technische
Universtiteit te Eindhoven tot
doctor in de informatica.
Aan de Universiteit van Nijme-
gen slaagde Sonja Lendi uit
Heerlen voor het doctoraal exa-
men Biologie.

Groep zeven bestaat uit leerlin-
gen van tien en elf jaar. Twee we-
ken geleden werd hen door Vei-
lig Verkeer Nederland het exa-
men afgenomen, waarbij ze on-
der andere door het centrum van
Hoensbroek moesten fietsen.

horen, spraak- of taalmoeilijkne-
den hebben.

Aan de Mgr. Hansenschool in
Hoensbroek zijn alle acht leer-
lingen van groep zeven geslaagd
voor hun verkeersexamen. De
Hansenschool is een speciale
school voor kinderen die slecht

Slechthorende
kinderen halen
verkeersexamen

"Maijers,
voorzitter volkstuinvereniging

In de procedures voor een om-gangsregeling, schreef de vriend
brieven naar de rechter, dat de va-
der een slechte invloed zou hebben
op het kind. „Hij speelde derol van
pedagoog. Hrj kent mij helemaal
niet, want we hadden nog nooit een
gesprek gehad", aldus een geëmo-
tioneerde verdachte. „Die man heeft
mij kapot gemaakt. Op de bewuste
dag in decemberkwam ik het 'nieu-
we gezinnetje' tegen in de winkel en
heb ik hen buiten opgewacht. Ik
wilde hem vragen waarom hij der-
gelijke brieven schreef en ik wilde
mijn kind zien. Toen hij me dat laat-
ste belette, raakte ik buiten zinnen
en werd agressief."

de verdachte te kunnen inleven,
maarkoos toch voor strafrechtelijke
benadering van de zaak. Hij kwam
tot een eis van drie weken voor-
waardelijken een geldboete van 600
gulden.

Politierechter mrHuurman ont-
sloeg de Heerlenaar echter van
rechtsvervolging. Zij schreef de ge-
weldpleging toe aan psychische
overmacht.

Ruim honderd
Verbalen voor
te hard rijden IJsje

Volgens de omgangsregeling in die
periode mocht devader hetkind om
de andere week zien. De ontmoe-
ting, die twee uur duurde, had
plaats op een kamer van drie bij
drie. „Ik kon hem nog geen ijsje ko-
pen, want ik mocht hem niet mee
naar buiten nemen."

Van onze verslaggeefster

J^NDGRAAF - De politiekorpsen
Ijj n Landgraaf, Heerlen en Kerkra-
t/ hebben in samenwerking met de
j^linklijke Marechaussee afgelo-
j^n weekeinde 103 mensen aange-

houden wegens te hard rijden. Ererd gecontroleerd binnen de be-
i ?^wdekom van Landgraaf, op vier
j^aties, te weten deEuropaweg, de
'eikoeleweg, de Dr Calsstraat enc Reeweg.

Woningvereniging
St. Pietersrade

in nieuw kantoor
Van onze correspondent

KERKRADE - Wethouder André
Coumans heeft afgelopen weekein-
de het nieuwe kantoor van de wo-
ningvereniging St.-Pietersrade in
Chevremont geopend. Hiermee gaat
de instelling die gevestigd is nabij
de Lindenlaan met een vier-voud
aan nieuweruimtes de toekomst in.
Deze uitbreiding is vooral nodig om
straks de nieuwe klandizie van
huurwoningen uit Eygelshoven op
te vangen. De verbouwing heeft 2,2
miljoen gulden gekost. Naast lof
hadden woordvoerders van huur-
ders- en verhuurdersorganisaties
ook woorden van kritiek voor de nu
75 jaar oude woningvereniging. Zij
vroegen vooral aandacht voor een
verdere democratisering van het be-
leid op woningbouwgebied.

In totaal hebben zeven procedures
plaats moeten vinden, alvorens de
vrouw toestemde in een regeling
van eens in de veertien dagen op za-terdagvan 11 tot 18 uur. En dan nog,
omdat ze daartoe werd gedwongen
op straffe van gijzeling of een geld-
boete. „Er loopt nu nog een erken-
ningsverzoek van mijn cliënt", al-
dus de raadsman in zijn pleidooi.
„Als u hem nu veroordeelt, zal de
moeder van het kind dat weer alswapen aangrijpen, om te voorko-
men dat de rechter dit verzoek in-willigt."

l.^ hoogst gemeten snelheid was 91
Uometer per uur. Deze controle, as de derde en tevens laatste con-

-8 °le van de samenwerkende korp-
v

el voor deze maand en is uitge-
red in het kader van de actie 25
pocent minder verkeersslachtof-
-1 Volgens een woordvoerder van
0^ Politie Landgraaf lag het aantalAftredingen vrij hoogvoor een ge-
v°ne dag.

ledereen moet voor 18.00 uur weer
terug zijn in de Wilhelminazaal. De
medische verzorging is in handen
van het Rode Kruis afdeling Bo-
cholts-Simpelveld.

Heerlen kunnen zich aanmelden bij M. Da-
men, Chrisantstraat 16 ofA. van Son
Bloemenhof 2. Nuth

Klimmen
oostelijke mijnstreek __? redactie: 739282 " In sporthal De Keelkamp wordt

vanavond om 20.00 uur een compu-
teravond gehouden.

Landgraaf" Peuterspeelzaal De Kruimeldoos
houdt vandaag van 13.30 tot 15.30
uur open dag voor peuters en
ouders in de voormalige Eligius-
school aan de Schoolstraat.

" Mensen, die op 13 augustus wil-
len deelnemen aan de touwtrek-
wedstrijd van de Bloemenbuurt,

Brunssum

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
__- 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
® 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-71487&
Hans Toonen, chef
® 045-425335
Richard Willems
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
doos Philippens
S 04455-2161

" In het Grand Theater aan deKerkberg 4 te Waubach wordt vrij-
dag om 22.00 uur het Café Chantant
verzorgd door Simon Germain. En-
tree vrij.

" De leerlingen electronisch orgel,
keyboard en synthesizer van de Mu-
ziekschool Brunssum, verzorgen
donderdag om 19.00 uur een optre-
den is de muziekschool. Toegang
gratis." Wim Engelen, docent Russisch

" De ambulante steungroep 'Ven-
ster', voor vrouwen, die binnen hun
relatie mishandeld worden, houdt
vrijdag van 10.00 tot 12.00uur in het
Vrouwenhulpcentrum Lange Lies
een thema-ochtend over vrouwen-
mishandeling. De bijeeenkomst is
uitsluitend toegankelijk voor vrou-
wen. Het spreekuur van de steun-
groep 'Venster' wordt 's maandags
van 10.00 tot 12.00 uur gehouden op
de Grasbroekerweg 166, S 727348.

Schinveld

uur spreekuur voor 55-plussers in
het dienstencentrum De Kofiepot.
Tijdens het spreekuur kan men hem
ook opbellen via S 045-213668. Vaesrade" 't Fakteurke houdt vanavond om

19.00 uur een ruilavond met kleine
veiling in gemeenschaphuis op dr
Plats. " De gezamenlijke verenigingen

kienen vanavond om 19.15 uur in 't
Pomphuuske.

aan de Volksuniverstitei geeft mor-
gen om 19.30 uur in het VU gebouw
aan de Diepenbrockstraat een dia-
reportage met als titel 'Op zoek naar
de Sovjetmens'. Entree f 2,50.

" Pater Frans Timmermans, coör-
dinator vluchtelingenhulp in Zim-
babwe, geeft donderdag om 20.00
uur in het Missionair Centrum een
lezing over de situatie van vluchte-
lingen in Zuidelijk Afrika.

" De Modevakschool houdt vrijdag
om 19.30 uur een modeshow in zaal
Romantica aan de Anjeliestraat.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
school, Navolaan 87, S 213913.

" Vanaf 1 juniexposeert de in Wei-
ten wonende kunstenaar André Of-
fermans dertig schilderijen in de
Volksterrewacht in Schrievershei-
de. De expositie is van dinsdag tot
en met vrijdag en op zondag van
13.00 tot 17.00 uur open. Tevens
dinsdag en vrijdag van 19.30 tot
22.00 uur.

Hoensbroek

" De heer A. Ritzen, wijkfunctiona-
ris Heerlen-Noord houdt iedere
maandag van van 10.00 tot 11.00 uur
en op donderdag van 14.00 tot 15.00

" Rik Schrijvers is vandaag te gast
bij Buurtcentrum 't Gringeltje. Om
20.30 uur is hij aanwezig op devoor-
lichtings- en informatie-avond over
drugs. ledereen is welkom. Entree
gratis.

per persoon

" Rachel Kemps en Torn Janssen uit de TOG-kweekvijver tijdens derepetitie.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Van onze correspondente

Officier van justitie mr Visser gaf
toe zich als vader in de situatievan

Coumans ont-
hult de gedenkstenen bij de
opening van het veel ruimere,
nieuwe kantoor van St. Pie-
tersrade Foto: frans rade

Evenals vorig jaar zal ook nu weer
het grootste deel van dewandelrou-
tes over Duits grondgebied lopen.
Om die reden moet iedere wande-
laarwel zorgen zijnpaspoort bij zich
te hebben

De start isbij deWilhelminazaalaan
de dr. Nolenstraat in Bocholtz. De
42 kilometer start tussen 08.00 en
10.00 uur. Aan de overige afstanden
kan tussen 08.00 en 14.00 uur wor-
den begonnen.
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GUBBIO - Gelijk een heer in
het verkeer heeft Erik Breu-
kink de Portugese wielrenner
Acacio da Silva voorrang ver-
leend. Deze hoffelijkheid kost-
te hem de rosé trui. „Het is
maar tijdelijk", sprak de Ne-
derlandse favoriet in de Giro
d'ltalia vergoelijkend. „Da Sil-
va is geen gevaar voor mij in
het eindklassement."

Breukink raakte zijn leidende posi-
tiekwijt na 104kilometer van de ne-
gende etappe bij de zogenaamde
„Intergiro", een tussensprint met
tijdvergoeding in Norcia. In dat ge-
hucht van de Abruzzen, volgens de
schrijver Dino Buzatti het meest
Italiaanse Italië, maakte Da Silva op
de eerste echt warme dag zijn ene
seconde achterstand goed. De ploeg
van Davide Boifava sleurde hem zes
man sterk aan de kop van het eerste
peloton door de nauwe dorpspoort
naar het spandoek. Hij veroverde de
vijf seconden bonificatie, zoals de
renners dat plegen uit te drukken,
„met de vingers in de neus".
De ploegvan Peter Post verdedigde
zich in die situatie niet. In het kop-
peloton kon Breukink trouwens al-
leen rekenen op Peter Winnen. De
rest was op de 1541 meter hoge For-
ca Canapine op achterstand gefietst.
Breukink keek van enige afstand
toe en zwaaide bij het uitrijden van
Norcia beminnelijk naar de nieuwe
rose-truidrager. „Dat verloste ons
gelijk van de plicht de wedstrijd te
moeten controleren", legde hij na
afloop uit. „We zullen onze krachten
de resterende twee weken nog hard
genoeg nodig hebben."
Gisteren, tijdens de negenderit tus-
sen L'Aquila en Gubbio, ontstond
onder impuls van Sergei Soekho-
roetsjenkov een levendige finale.
De 33-jarige Sovjet, een legende uit
het amateurwielrennen, blonk voor
het eerst uit bij de profs. „Soekho"
legde met zijn solo de basis voor de
tweede opeenvolgende Deense
etappezege. Na John Carlsen op de
Gran Sasso zegevierde in Gubbio
Bjarne Riis; de 25-jarige helper van
Fignon.

Dauphiné
DIVONNE-LES-BAINS - Steve
Bauer won maandagmiddag de pro-
loog van de Dauphiné Libéré, door
op het parcours in Divonne-les-
Bains de afstand van bijna 5 kilome-
ter met een gemiddelde van meer
dan 50 kilometer per uur af te leg-
gen. De bijna 30-jarige Canadees,
vorig jaar derde in deTour de Fran-
ce, versloeg daarmeevooral Charley
Mottet, favoriet voor de eindzege.
De Fransman, in 1987 winnaar van
de Dauphiné Libéré, kwam 0,27 se-
conde tekort.
Frans Maassen, de beste Nederlan-
der, de Italiaan Colotti en de Belg
Van Hooydonck hielden het verlies
beperkt. De in Nederlandse dienst
rijdende Kelly verloor daarentegen
19 seconden.

KERKRADE - Peter van der Waart heeft gisteren een contract voor
twee jaar bij Roda JC getekend. Van der Waart, afkomstig van het
naar de eerste divisie gedegradeerde PEC Zwolle, is de tweede aan-
valler die de gelederen van de Kerkraadse club komt versterken.

op zak

Inmiddels lijkt Eric Meijers besluit
terug te keren naar SV Meerssen de-
finitief. De spitsspeler had gisteren
een onderhoud met manager Jacq.
Opgenoord. De standpunten lagen
na dat onderhoud echter zover uitel-
kaar dat Meijer de Baandert verliet,
met een overschrijvingsformulier

" Definish van de negende etappe van de Ronde van Italië. Bjarne Riis (links) is net iets sneller
dan zijn landgenootRolf Sörensen.

Roda nam eerder Rene Hofman van Feyenoord over. Voor Van der
Waart is het al dezesde club uit het betaalde voetbal. Eerder speelde
hij voor AZ, Haarlem, Den Bosch, FC Utrecht en PEC Zwolle. Overi-
gens is Roda JC naarstig op zoek naar een vervanger voor de naar
PSV vertrokken doelman Jan Nederburgh. Roda JC is nog in onder-
handeling met Stam van Den Haag, Roox van VW en Willem van
Ede van FC Utrecht. Den Haag heeft manager Coerver laten weten
Stam alleen te laten vertrekken als er voldoende geld op tafel komt
om een goede vervanger aan te trekken.

Ook Richard deVries weigert perti-
nent akkoord te gaanmet de aanbie-
ding die Fortuna hem twee weken
geleden deed. „Wij liggen nog een
stuk uit elkaar. De aanbieding die
Fortuna mij deed zal ik in elk geval
niet tekenen. René van de Kerkhof,
mijn zaakwaarnemer, is momenteel
in het buitenland op zoek naar een
club voor mij".

MVV-junioren
vierde in NKTopatletiek in Kerkrade

Elly van Hulst en Han Kulker trekpleister
LYON - De zeven Limburgers

die deelnemen aan de Euromara-
thon blijven nog altijd goed preste-
ren. Desireé Kikken uit Mechelen
heeft nog altijd de leiding in het
persoonlijk- en kilometerklasse-
ment. In het ploegenklassement is
Zuid-Nederland verdrongen van
de eerste plaats door het uitvallen
van Wim van Dijke (gescheurde en-
kelbanden) en Wim Akkermans
(spierscheuring). Ger Wijenberg
neemt momenteel de derde plaats
in het persoonlijke klassement in.

" PHOENIX -Los Angeles LakerS
heeft zich geplaatst voor de finale
van de strijd om het Amerikaans^
basketbalkampioenschap door een
overwinning van 122-117 op d«
Phoenix Suns.

BRUGGE - Henk Houwaart keert
terug naar KV Kortrijk, de club
waar hij zijn loopbaanals trainer be-
gon. De Hagenaar tekende een con-
tract, dat hem de komende twee sei-
zoen aan de Belgische eersteklasser
bindt.

NOC-leden
treden af

ALKMAAR - In het nationaal kam-
pioenschap voor B-junioren, dat ge-
houden werd in Oudorp/AJkmaar,
legde MW beslag op de vierde
plaats. De titel was voor BWO uit
Hengelo. Uitslagen in de poule:
MVV-Concordia 3-1, MVV-BWO 0-2,
MVV-WR Rijswijk 1-1 (MW wint
door beter benutten van strafschop-
pen). In de hierna volgende strijd
om de derde en vierde plaats toonde
RKAW zich met 1-0 de betere van
de Maastrichtse junioren.

" MAASBRACHT - Om 19.00 uur
wordt het degradatieduel gespeeld
tussen de vierde klassers Swerjkhu-
ijzer Boys en RKSVN, terrein Maas-
bracht, 19.00 uur.

KERKRADE - Het atletiekgala dat
woensdag 7 juni in het gemeentelijk
sportpark in Kerkrade plaats vindt,
belooft een groot internationaal
sportfestijn te worden. Elly van
Hulst, wereldrecordhoudster in-
door 3000 meter start op de 1500 me-
ter evenals Rita Delnoye, Han Kul-
ker op de 2000 meter en nationaal
recordhoudster Marjan Olyslager
op de 100 horden.

Jit het buitenland komen: de Zwit

serse recordhoudster Cornelia Bür-
ki, vierde tijdens de Olympische
Spelen in Los Angeles, de Westduit-
se Claudia Zaczkiewiecz, brons in
Seoul op de 100 meter horden en de
Belgische kampioene Sylvia De-
thier en haar landgenote Micheline
Smeets.
Bij de vrouwen start Carla Beurs-
kens na lange tijd weer eens op de
3000 meter. Zij ontmoet onder meer

de Israëlische Shmneli, Joke Kleij-
weg en Saskia Brouwer. De Portu-
gees Joaqüim Pinheiro is de favo-
riet voor de eindzege op de 10.000
meter heren. Zijn beste tijd is 28.08
minuten. Samen met de Engelsman
Thornton, Mare Elliot (Jamaica),
Gerhard Hartmann (Oostenrijk) en
Ralf Salzmann (Brd) zal Pinheiro
een spannende strijd leveren. Roger
Jaspers verdedigt de Limburgse
eer.

wielrennen

zwemmenMilkrace, tweede etappe: 1. Longbot-
tom 195kilometer in 4.41.22, 2. Rajch, 3.
Sutton, 4. Suarez-Cuevas, 5. Doyle, 6
Barnes allen z.t. als Longbottom. Alge-
meenklassement: 1.Walshaw 4.43.47, 2
Joughin 0.03, 3. Harris zelfde tijd, 4
Reynolds 0.04, 5. Stevens zelfde tijd, 6
McKinley 0.05.

handboogschieten

Langer, MZen PC 5.08.7; tot 18 jaar Die-
derick Rouffaer, 5.01.3; 100 meter rug-
slag dames 1. Miranda Seijkens, Hellas
1.13.6; tot 16 jaar Jonita Westheim, MZ
en PC 1.10.8; tot 18 jaar Gudule van der
Meer, Mosa-regio 1.10.8; 100 meter vlin-
derslag heren 1.Ronald Beckers, Hellas
1.02.7; tot 16 jaar Theo van Kessel, MZ
en PC 1.07.2; tot 18 jaar Patrick Ton-
nard, MZen PC 1.00.5;200 meter school-
slag dames tot 18 jaar Wanda Weusten,
Zeps 2.50.6; 200 meter vrije slag heren 1.
Glenn le Clercq, De Rog 2.02.9; tot 16
jaar Jurgen Langer, MZen PC 2.09.0; tot
18 jaar Patrick Tonnard, MZ en PC
2.02.9; 4x 100 meter wisselslag estafette
dames 1. MZen PC in 4.15.8; 4x 100 me-
ter wisselslag estafette heren 1. MZ en
PC in 4.19.7

tennis

Negende etappe Ronde van Italië: 1.
Riis 223 km in 6.00.15 (gem. 36,808
km/uur), 2. Konisjev z.t., 3. Galleschi z.t.,
4. Stutz op 0.10, 5. Cavallaro, 6. Bugno, 7.
Santaromita allen z.t. als Stutz, 8. Sören-
sen 0.20, 9. Fidanza 0.27, 10. Da Silva 11.
De Wolf, 12. Canzonieri, 13. Ducrot, 14.
Calcaterra, 15. Bruycre, 16. Oegroemov,
17. Biondi, 17. Van Aert, 19. De Vos, 20.
Roche, 21. Breukink allen z.t. als Fidan-
za, 27. Lubberding op 0.27, 68. Winnen
z.t„ 98. Talen z.t., 104. Schalkers op 0.47,
112.Arntz 9.44, 114.Kleinsman, 119. Sie-
mons, 122. Luyckx. 148. Dekker allen
z.t. als Arntz, 159. Van der Velde 20.32,
160. Lammerts, 165. Van Poppel, 175.
Pieters, 186. en laatste Martinez (Spa)
z.t. als Van der Velde.
Klassement: 1. Da Silva 44.19.26, 2
Breukink 0.04, 3. Contini 0.16, 4. Giup
poni 0.31, 5. Fignon 0.36, 6. Herrera 0.39
7. Roche 0.42, 8. Zimmermann (Zwi)
0.42, 9. Fondriest (Ita) 0.46, 10. Oegroe-
mov (Sov) 0.53, 16. Winnen 1.25,33. Van
Aert 2.43, 73. Schalkers 18.36, 89. Lub-
berding 26.18, 118. Talen 41.57, 121.
Luyckx 43.41, 124.Kleinsman 46.00, 145.
Arntz 1.11.35, 148. Siemons 1.15.00, 157.
Dekker 1.20.09, 159. Van der Velde
1.21.20, 175. Pieters 1.45.46, 177. Van
Poppel 1.48.16, 179. Lammerts 1.50.44,
186. en laatste Rosola 1.54.11.

dium zijn conclusies .getrokken

SCHEVENINGEN - Bij de officie^
installatie van het nieuwe NOC-b^
stuur gisteravond in ScheveningC1'
verbrak Ruud Frese het stilzwijgell"
Tijdens de voorjaarsvergadering
van het Nederlands Olympisch C°'
mite plaatste de aftredende secret^ris/penningmeester een rechj'
streekse aanval op honkbal-voorzi*';
ter Peter Laanen, die samen me■Piet de Bruin (volleybalbond) aK
de basis heeft gestaan van de v*
van het NOC-bestuur en de samen'
stelling van het nieuwe colleg^
waarin Koos Idenburg de voorzie
tershamer zal hanteren. Gistere^stelden volgens afspraak behaW
Frese, de dames Le Coultre en Hef'
ben-Stribos, Bram Leeuwenhoek
Tjeerd van Wimersma Greidanus e'
Hans Muller hun bestuurszetel &,
beschikking: zoals dat tijdens h*
laatste informele voorzittersoverl^
was besloten. Om nog ernstiger ftf
zichtsverlies te voorkomen, ha.
Henk Vonhoff al in een eerder stf

toto/lotto

DEN HAAG -Resultaten trekking van lotto
21: Lotto 21: eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 1 winnaar, die bruto 300.000
gulden ontvangt; derde prijs: 135 winnaars,
die elk bruto 1.407,20 ontvangen; vierde
prijs: 5.796 winnaars, die elk 32,70 ontvan-
gen; vijfde prijs: 75.089 winnaars, die elk
5,00 ontvangen. Cijferspel 21: eerste prijs: 1
winnaar; tweede prijs: 3 winnaars; derde
prijs: 22 winnaars; vierde prijs: 225 win-
naars; vijfde prijs: 2.386 winnaars. Toto 21:
eerste prijs: 1 winnaar, die bruto 14.025,20
ontvangt; tweede prijs: 48 winnaars, die elk
194,70ontvangen; derde prijs: 459 winnaars,
die elk 50,90 ontvangen. Toto gelijk 21: eer-
ste en tweede prijs: geen winnaar; derde
prijs: 11 winnaars, die elk 127,60ontvangen;
vierde prijs: 258 winnaars, die elk 8,40 ont-

Proloog Dauphiné Libéré: 1. Bauer 4,95
kilometer in 5.56, 2. Mottet 0.01 3. Weg-
muller 0.01, 4. Maassen 0.05, 5. Colotti
0.05, 6. Van Hooydonck 0.06, 7. Pascal
Simon 0.07, 8. Boyer 0.07, 9. Jérome Si-
mon 0.09, 10. Alcala 0.09.

Limburgse kampioenschappen NHB:
Eerste klasse: heren: 1. P.Martens,
St.Joris, Leunen 477; 2.R.Wolfs, De Vol-
gelingen, Eysden 476; 3.R.Thijssen, Dia-
na, Venray 475. Dames: l.Mary Ver-
voort-Hendrickx, Soranus, Boukoul
Swalmen 451; 2. L.Meijers, St.Hubertus
Nuth 449; 3. Tiny Hendrickx, Soranus
Boukoul-Swalmen, 448. Senioren:
l.J.Siebers, Diana, Venray 468:
2.H.Maessen, Rozenjagers, Stem 451; 3
W.van Nierop, OVU, Grashoek 446. Ju-
nioren: l.B.Camps, Ons Geneygen, Vs

selsteyn 477; 2. J.van Wylick, Ons Ge-
noegen, Ysselsteyn 457; 3. R.Maessen,
Soranus, Boukoul-Swalmen 445 pun-
ten. Tweede klasse: Heren: 1. M.Hen-
driks, Venray 459; 2. J.Vollenberg, Ven-
ray 454; 3. R.Smeets, Beek 453 punten.
Dames: 1. M.Verkoyen, Blerick 418; 2.
M.v.d. Zanden, Venray 418; 3. G.Baet-
sen, Tungelroy 414 punten, junioren: 1.
H. Piqay, Eysden 445; 2. P. KoUard, Els-
loo 415; 3. P.Danen, Maastricht 412 pun-
ten. Senioren: 1. G.Wolvers, Heerlen
438; 2. R.Coumans, Sittard 423; 3. M.Sal-
den,Nuth 414 punten. Derde klasse: he-
ren: 1. A.Verbeek, Oranje, Beek 437; 2.
R.Coumans, Rozenjagers, Stem 435; 3.
J.Stals, Ontspanning, Tungelroy 433;
dames: l.A.v.Barneveld, Ons Genoegen,
Ysselsteyn 432; 2. H.Cremers, Alpenja-
gers,Sittard 416; 3. A.de Vries, Maarhee-
ze 410. Senioren: 1. W.Vossen, Berg en
Dal,Geulle 421; 2. W.Haan, Robin Hood,
Brunssum 411; 3. P.Jeurissen, Ons Ge-
noegen, Ysselsteyn 409. Junioren:
LJ.Bos, Griendtsveen 419; 2. J.Heili-
gers, Ons Genoegen, Ysselsteyn 401; 3.
P.Danëls.De Romeinen, Geleen 393
punten. Vierde klasse: heren: l.J.Stig-
ter, Lindenheuvel, Geleen 453; 2,
H.v.Barneveld, Ons Genoegen, Yssel-
steyn 439; 3. G.Cremers, Batavieren,
Venray 432. Dames: 1. G.Pelsers, L'U-
nion. Beek 382; 2.M.Huntjens, De Bata-
vieren, Heerlen 365; 3. A.Tilmans.'
St.Hubertus, Nuth 359. Senioren: 1.
M.Lemmens.Oranje.Beek 396; 2.
G.Hoen, St.Hubertus, Nuth 375; 3.
G.Kunen, Batavieren, Venray 370. Ju-
nioren: l.L.van Hoof, Ons Genoegen,
Ysselsteyn 399;2. R.Janssen, De Schu-
troe. Horst 393; 3. Ein 't Panhuys, De
Romeinen, Geleen 393 punten.

Open Franse kampioenschappen, voor-
naamste uitslagen: eerste ronden vrou-
wen enkelspel: Graf- Benjamin 6-1, 6-1;
Sabatini - Nishiya 6-0, 6-0, Thompson -Lindqvist 6-3, 2-6, 6-4, Hanika - Niox-
Chateau 6-7, 6-0,6-3, Provis (Aus) - Faber
(VSt) 4-6, 6-4,6-0.Kelesi - Zrubakova 6-1,
6-2; Jagerman - Scheuer-Larsen 6-2, 7-6
(7-2); K. Maleeva - Schultz 7-6 (7-2), 6-1.
Bollegraf - Van Rensburg 3-6, 6-3, 6-2.
Cuentrec - Kohde-Kilsch 4-6, 6-2, 8-6.
Mannen enkelspel: Stich - Smith 7-5,
6-2, 6-0; Bates - Davis 6-0, 6-0, 6-4; Skoff -Bengoechea 6-1, 7-6 (9-7), 6-2; Edberg -Vajda 6-2, 6-0, 1-6, 6-3; Tsjerkasov - Mei-
necke 6-4, 6-2, 6-4;Lavalle - Schapers 6-7
(6-8), 6-3, 4-6, 6-3, 6-3. Jarryd - Koever-
mans 3-6, 7-6 (7-1), 6-1, 6-3, Hlasek - Arre-
se 6-4, 1-6, 2-6, 6-4, 9-7, Connors - Strelba
6-2, 2-6, 6-4, 6-3, Tulasne - Mecir 2-6, 6-4,
6-1, 6-3, Haarhuis - Zivojinovic 5-7, 6-1,
6-2, 3-6, 6-4. Wilander - Carbonell 6-3, 6-3,
6-3.

Limburgse zomerzwemkampioen-
schappen: 4x 100 meter estafette dames
1. MZ&PC 4.43.4; 4x 100 meter estafette
heren: 1. MZ&PC 3.46.4; 100 meter
schoolslag dames 1. Miranda Seükens,
Hellas 1.21.0; 100 meterschoolslag meis-
jes tot 18 jaar 1. Wanda Weuste.n Zeps
1.20.4; 100 schoolslag dames tot 16 jaar;
1. Sandra Flucken, Kimbria 1.23.2; 100
metervrije slag heren 1. GlennleClercq,
deRog 0.55.5; tot 16 jaar Joris Houben,
MZ en PC 0.58.8; tot 18 jaarPatrick Ton-
nard, MZ&PC 0.56.1; 200 meter vlinder-
slag dames 1.Diana Nien, De Rog 2.33.1;
200 meter rugslag heren 1. R.Roumen,
RZ 2.28.0; tot 16 jaar Roger Vissers,
HZ&PC 2.24.6; tot 18 jaarMark Roelofs,
MZen PC 2.22.6; 200 meter vrije slag da-
mes 1. Diana Nien, De Rog 2.12.7; tot 16
jaar JonittaWestheim, MZen PC 2.13.1;
200 meter schoolslag heren 1. Rene van
de Pol. Hellas 2.34.6; tot 16 jaar Jurgen
Langer, MZen PC 2.32.7; tot 18 jaar Die-
derick Rouffaer 2.41.8;4x 100 meter es-
tafette meisjes onder 16jaar 1. MZ en PC
in 4.20.7; 4x 100 meterestafette jongens
onder 16 jaar 1. MZen PC in 4.28.5; 400
meter vrije slag dames 1. Miriam van de
Heijden, Hellas 5.04.2; meisjes tot 16jaar
Junitta Westheim, MZ en PC 4.33.1;
meisjes tot 18 jaar; Diane Nien 4.42.4;
400 meter wisselslag heren 1. Rene van
de Pol, Hellas 5.08.7; tot 16 jaar Jurgen

Chris Körver zal waarschijnlijk op
huurbasis komend seizoen de kleu-
ren van AZ verdedigen. Momenteel
wordt de laatste hand aan de af-
spraak tussen Fortuna en AZ ge-
legd. Fortuna Sittard kan Körver,
mocht het nodig zijn, onmiddellijk
terugroepen.

"Peter van der Waart nam gisteren alvast een kijkje in het
Roda-stadion. Foto: FRANSRADE

Peter van der Waart
zet handtekening

Meijer naar SV Meerssen

Fortuna is aan
vakantie toe

WIJNANDSRADE- De voorlaatste
in de reeks oefenduels die Fortuna
Sittard als afsluiting van het seizoen
speelt, eindigde gisteravond in een
3-1 overwinning bij eersteklasser
Wijnandia. De jubilerende amateurs
uit de afdeling boden de door vele
blessures verzwakte professionals
behoorlijk tegenstand. Roger Reij-
ners (2x), Eric Meijer en Willy Boes-
sen tekenden voor de treffers. Zij
het dat Willy Boessen zijn eigen
doelman, Chris Körver passeerde.

Van onze sportredactie
HEERLEN - PSV heeft zijn oog laten vallen op énkele getalen-
teerde Limburgse voetballertjes. Spelers, die sinds enkele jaren
werkzaam zijn met de voetbalmethodiek van Wiel Coerver en
daarmee tot ver buiten de grenzen succes oogsten. Speciaal voor
deze jeugdige talenten heeft de Eindhovense voetbalmultinatio-
nal een reeks-internationale wedstrijden en toernooien georgani-
seerd om de bijzondere gaven van deze twaalfjarigen ook onder
optimale druk te testen. „We hadden die spelertjes nu al graag in
onze jeugdopleidinggenomen, maar dan zou qua tijd de training
met de stafvan Wiel Coerver in het gedrang zijn gekomen. En dat
wederom zou een slechte zaak zijn", zegt hoofdscout en ex-PSV-
speler Gerrit van Tilburg.

Over belangstelling hebben de
momenteel negen spelers van
het Wiel Coerver-project geen
klagen. Een maand geleden ver-
toefde de groep voor de tweede
keer in kort tijdsbestek in de
Verenigde Arabische Emiraten
om aldaar de laatste hand aan de
opnames van een video-instruc-
tiefilm te leggen. Daar, in Dubai,
werd de gehele oefenmethodiek
van Wiel Coerver (ruim vijftien-
honderd (!) oefeningen en wed-
strijdsituaties) vastgelegd aan de
hand van de bewegingen van o.a.
deze negen Limburgse talenten.

Een volmaakt leerplan, dat grote
interesse van de Fifa, de wereld
voetbalbond, gewekt heeft. „Een
atoombom onder alles wat op
voetbalinstructiegebied tot op
heden vertoond is", meent Wiel
Coerver zelf.

Kappen en draaien
Dat de 65-jarige Kerkradenaar
een opleider pur sang is stond
reeds jarenbuiten kijf. Veel ere-
divisiespelers zijn in de periode
dat Coerver nog actief was als
oefenmeester van Sparta, NEC

speelprogramma te verzorgen in
overleg met de KNVB-Limburg
en de amateurclubs waarbij de
talentjes thans spelen.
„Ze zijn natuurlijk nog jong", al-
dus Van Tilburg, „maar als je die
jongens ziet voetballen... Een
groot compliment. PSV en met
name het jeugdinternaat van
onze club hopen er ooit van mee
te mogen profiteren".

Voetbalkamp
Een belangrijke taak in de oplei-
ding van de spelers is weggelegd
voor Michel Mommertz, de assis-
tent van Wiel Coerver en het duo
Jo Janssen en Piet Strolenberg.
Trainers, die drie trainingen per
week volgens de oefenmetho-
diek van Coerver bezig zijn met
de spelertjes. „We zijn van plan
weer een nieuwe groep te forme-
ren", aldus Piet Strolenberg. „De
spelertjes waarmee we nu wer-
ken worden verder begeleid, ter-
wijl we daarnaast een twintigtal
nieuwe jeugdspelers proberen
op te leiden. Voetballersvan acht
tot tien jaar.,Vandaar ook dat we
met het Wiel Coerver-project in-
tegreren in het voetbalkamp, dat
jaarlijksdoor de Stichting Sport-
raad Kerkrade in de maand juli
wordt georganiseerd".
„Het voetbalkamp in Kerkrade
zal dit jaar twee weken in beslag
nemen en is het enige kamp in
Nederland waaraan Wiel Coerver
en zijn staf zal deelnemen. Uit de
grote toeloop die wordt verwacht
hopen wij voldoende geschikte
spelertjes te krijgen waarmee we
aan de slag kunnen de komende
jaren".
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en Feyenoord doorgebroken als
international. De afgelopen jaren
heeft de Kerkradenaar zich ech-
ter bezig gehouden met het ont-
wikkelen van een geheel nieuwe
oefenmethodiek en het opleiden
van jeugdvoetballers. Niet zon-
der succes. PSV-scout Gerrit van
Tilburg zegt er het volgende
over: „Voetballend Nederland
zal straks merken dat Wiel Coer-
ver veel meer is dan kappen en
draaien. We hebben deze Lim-
burgse talenten al bij PSV inge-
zet tijdens grote internationale
toernooien in het buitenland en
ook daarblonken ze uit".
Kortom de methodiek van Wiel
Coerver, in het buitenland reeds
geruime tijd geprezen, begint ge-
leidelijk aan ook in Nederland
erkenning te vinden. „Het is voor
sommige mensen moeilijk te ac-
cepteren, maar als men deze spe-
lertjes bezig ziet met een bal, tij-
dens een training of een wed-
strijd, dan kan men moeilijk nog
om de methode heen", vindt
Coerver. PSV heeft dat als eerste
begrepen en is druk in de weer
de 'Coerver-boys' een aangepast

Nederlander verleent voorrang aan nieuwe leider Da Silva

Erik Breukink in gulle bui

" De voetbaltoekomst uit dezeregio. Freek de Winter, Ray-
mond van Soerland, Ralph Habets, Orkey Maruana, Antoi-
ne Merlino (v.1.n.r.) en Boudwijn Zenden (inzet) en de trai-
ners Jo Janssen, Gerrit van Tilburg (scout PSV) en Piet
Strolenberg.

'PSV wil graagprofiteren van Coerver-methodiek'

Internationaal voetbal
voor Limburgs talent

limb-irgs dagblad

sport in cijfers



Drama Mezzenga
ATHENE - Silvio Mezzenga kan alweer naar huis voordat het
EK boksen in Athene goed en wel is begonnen. Op de allereer-
ste dag vond de lichtgewicht uit Munstergeleen zijn Waterloo
tegen de grote favoriet Emil Tschuprenski uitBulgarije. De 22-
-jarige Mezzenga had te veel ontzag voor de reputatie van de
tweevoudig Europees titelwinnaar ('B3 en '85) en kreeg te laat
in de gaten dat er wel degelijk mogelijkheden lagen om de ex-
kampioen van zijn voetstuk te stoten. De medailledroom van
Mezzenga liep stuk op de routine van de Bulgaar, die duidelijk
op zijn retour is, maar zijn faam optimaal uitbuitte.

Silvio Mezzenga wist van tevoren
dat hij duidelijk de betere moest
zijn, omdat zijn bekende opponent
bij de jury een streepje voor zou
hebben. De 29-jarige Tschuprenski
rekende op dat laatste en beperkte
zich tot het broodnodige, om te
voorkomem dat zijn passiviteit al te

gezien

zeer in het oog zou springen. Mez-
zenga maakte de taktische fout door
niet zonder aanziens des persoons
van meet af aan voor de zege te
knokken. In plaats daarvan wilde
hij rustig een fundament leggen
voor de derde en laatste ronde. Een
fundament echter dat de Bulgaar al
had op basisvan zijnverleden. Toen
Mezzenga het spelletje doorhad en
energieker te werk ging, was een
plaats in de kwartfinale eigenlijk al

HUUB
PAULISSEN
bij het
EK-boksen
in Athene

De pijnlijke puntennederlaag in de
voorronde van het EK zal voor de
nabije toekomst van Silvio Mezzen-
ga verstrekkende gevolgen hebben.
„Nu kan ik uitzending naar het WK
(in september in Moskou, red.) ook
vergeten. Ik heb voor mijn gevoel
uitstekend gebokst, maar uiteinde-
lijk telt alleen de snelle uitschake-
ling. Natuurlijk schatte ik Tschu-
prenski hoog in, maar er was geen
sprake van ontzag. Ik denk eerder
dat ik in de eerste en tweede ronde

mijn eigen krachten heb onder-
schat", meende Mezzenga nadat hij

Van Elteren onder pseudoniem
Van onze verslaggever

ATHENE - In Athene dook gis-
teren plotseling een derde Lim-
burgse bokser op: Johnvan Elte-
ren. Zijn aktiviteiten zullen zich
echter beperken tot het coachen
in de hoekvan de ring. De 30-jari-
ge Van Elteren uit Stem, na een
mislukte profcarrière nu terug in
de schoolbanken van het CIOS,
besloot op het laatste moment
naar Griekenland af te reizen om
zijn Belgische pupil AbdelkaderWahhabi terzijde te staan.

Omdat hij te laat was om zich of-
ficieel te accrediteren voor het
EK, moesten de Belgen een list
verzinnen om Van Elteren bin-
nen te loodsen. Voor een week
heeft deLimburger denaam aan-
genomen van deBelgicche boks-
scheidsrechter Noel Pellier.
Wahhabi is trouwens een oude
bekende in Limburg. De licht-
weltergewicht woonde langetijd
in Maastricht en kwam uit voor
boksclub MTS, alvorens naar het
Belgische Dilzen uit te wijken.

Aftasten
„In de eerste ronde deed hij hele-
maal niets. Ik heb me ook beperkt
tot het rustig aftasten, maar dacht
toch genoeg te hebben gedaan om
deze ronde winnend af te sluiten. In
de tweede ronde heb ik de partij
verder opgebouwd en in de derde
heb ik zonder meer goed gebokst.
Blijkbaar was het niet overtuigend
genoeg, maar ik heb harder gewerkt
dan mijn tegenstander en dat werd
niet beloond. Tschuprenski heeft
geen moment geïmponeerd, maar
gewoon op zijn naam gewonnen",
mijmerde Mezzenga, die door één
jurylid (uitslag 4-1) als winnaar
werd gezien.Dinsdag 30 mei 198917

Oranje-aanvoerder bekritiseert behoudzucht bondscoach Libregts Zware loting tegen Russische mede-favoriet
Vanderlijde wacht
voortijdige finale
Van onze verslaggever

ATHENE - Titelverdediger Ar-
nold Vanderlijde kan bij zijn
vuurdoop tijdens het Europese
kampioenschap boksen in Athe-
ne meteen de borst nat maken.
Morgenmiddagmoet hij trachten
zich de Russische kampioen en
mede-favóriet Eugeni Sudakov
van het lijf te houden. Met deze
'kleine finale' kwamen de bange
voorgevoelens van Vanderlijde -
dat hij als 'slow-starter' niet de
kans zou krijgen te groeienin het
toernooi voor zwaargewichten
maar meteen vol aan de bak zou
moeten - tijdens de loting uit.
De 26-jarige Vanderlijde accep-
teerde zijn zware lot tegen Suda-
kov met een glimlach. „Ik had al
een beetje het voorgevoel dat het
de Rus zou worden, maar het
maakt mij niet veel uit. Op papier
is hij de sterkste tegenstander en
dat betekent gewoon dat ik met-
een goed van start moet gaan".

Syndroom
Van een Sovjet-syndroom is bij
de Sittardenaar geen sprake. Met

uitzondering van zijn carrièrebe-
gin (hij kreeg als 18-jarige in 1983
tijdens het EK in Varna klop van
van de toen onaantastbare Ja-
goebkin) koestert hij enkel pret-
tige herinneringen aan de con-
frontaties met de Russen. De
meest smakeüjke overwinning
vierde hij twee jaar geleden in
Turijn, toen hij de Europese titel
opeiste ten koste van Ramsan
Sebijev.
Het enige dat de Sittardenaar en
zijn trainer Michel van Halderen
dwarszit, is de onbekendheid
met de boksstijl van de nieuwe
exponent van de Sovjet-school.
„Ik had Sudakov graag een keer
aan het werk gezien", meent Van
Halderen. Vanderlijde blijft
nuchter en kalm. „Hij loopt al ja-
ren mee, maar werd steeds twee-
de of derde tijdens de Russische
kampioenschappen. Dit jaar is
hij echt doorgebroken. Hij werd
kampioen en verdrong de toch
niet kinderachtige Sebijev als
nummer één van zijn land".
Middengewicht Lammert Brink
kwalificeerde zich maandag in
Athene voor de kwartfinales van
het EK boksen. Hij won op pun-
ten (3-2) van de lerDennis Galm.

Van onze sportredactie

rÈLSINKI - Als Thijs Li-
ooit de illusie heeft ge-

-01 dat het tussen hem en
j^ü-d Gullit wel weer goedzou
'ven, hielp de aanvoerder.** Oranje de bondscoach

j^ndagavond uit die droom.e' teksten, die riekten naarJ 1 oorlogsverklaring, plaat-
hij een bom onder de stoel

r* 1 de nog maar pas aangetre-. bondscoach. Een verlies-
ïtu* morgenavon(i tegen Fin-
-oJ*d kan al genoeg zijn om de
v ' aan te steken en de positie
jvjj Libregts ter discussie te

L
Ie ?Pvolger van Rinus Michels, die
H "teeste internationals na het zo, cesvol verlopen EK node zagen
tijZekken> leeft op een vulkaan,
'iti een royale score tegen de
ivenen kan nem helpen, met een
Hg^inning alleen zal vooral Gullit
Ie tevreden zijn. Hij is niet de eni-
! aie daar zo over denkt. De aan-
ifw er van het Nederlands elftal
)* zich in zijn kritiek op de
r^^ Scoach gesteund dooreen deel,
Q de spelers, met clubgenoot Mar-an Basten voorop.

veren. Heel Europa heeft toen mee-gekeken. Die wedstrijd was voor
mij een klap in m'n gezicht".

het Nederlands elftal en ik kom hier
niet voor de trainer' spreekt wat dat
betreft al voor zichzelf.

nou maar vaak genoeg herhaalt dat
het Nederlands elftal afhankelijk is
van Gullit, ga je daar op het laatste
zelfnog in geloven. Ook zonder Gul-
lit moet je toch je eigen spel blijven
spelen en niet zo behoudend als te-
gen de Duitsers".

de Finse hoofdstad. „In het verle-
den hebben we onder Michels ook
eens een keer zon akkefietje gehad,
na die wedstrijd tegen de Grieken.
Daar hebben we goed over gepraat,
toen was het over". Dit keer is dat
kennelijk niet het geval, anders zou
Gullit er wel het zwijgen toe doen.Klap in gezicht

lUJt„ ~

Riet Sproken werd er kennelijk
L> s> anders is er geen verklaringor de frontale aanvalvan Gullit in

'ati iek van Guuit is veel meer
feit Wat vem Jmge speldeprikken en~ st zich toe op de wk-interland

maand tegen West-It)h;s'and. Hoogtepunt is wel zijn
JC1erkinë dat de tactiek dit keer
lh„, mis kan gaan omdat die van de
rVfvif zelf uitBaat- Voor Gullit
f&e 1 " * Nederlands elftal maar een
rdi wiJ2e en Juist die miste hij vol-ta;*8 in Rotterdam tegen de West-
L

Q
lsers. Daarover is het laatste

hu?rc* n°^ s^eeds n'e* gesproken,
L^ anks een gesprek onder vier
rei-tl, dat mJ mdc nacht voor het
ta<j ek naar Finland met Libregts

Het tegendeel is echter waar. „Als
Europees kampioen zou Nederland
te trots moeten zijn om zon wed-
strijd als tegen de Duitsers af te le-

Gullit begrijpt daarom ook de reac-
ties van de spelers en de pers na af-
loop niet. „Voor een Europees kam-
pioen was die l-l geen goed resul-
taat. Ik heb me geërgerd aan de spe-
lers die daar zo tevreden 'over wa-
ren. Er is maar één ding waar; we
hebben toen ontzettend veel mazzel
gehad. Dat is geen kritiek, het is al-
leen terecht wat ik zeg. Er is toen
veel te behoudend gespeeld".Verwarring blijft na

noodlottig ongeval

Op de bank
De verstoorde relatie tussen Li-
bregts en Gullit die dateert uit bei-
der Feyenoord-periode, is in de af-
gelopen weken eerder verslechterd
dan verbeterd. Ruud Gullit wekt
niet de indruk daar erg- onder ge-
bukt te gaan, zo vijandig staat het
tweetal kennelijk tegenover elkaar.
Toch zou het hem sieren als hij mor-
genavond de kar voor Oranje zou
trekken, zoals een week eerder in
Barcelona bij de Europa Cup-finale
van AC Milan tegen Steaua Boeka-
rest. De kans daarop is echter nihil.
„Als het kan speel ik, maar als het
niet hoeft lieverniet. Zoals ik me nu
voel, zeg ik: laat mij maar op de
bank zitten".

De vedette van AC Milan weigert
zijn absentie in de Rotterdamse
Kuip - en die van Wouters - als ex-
cuus te aanvaarden. „De speelwijze
mag toch niet afhangen van één spe-
ler. Met Van Basten hebben we de
beste speler ter wereld, met Koe-
man een van beste libero's en dan
heb je ook nog eens Rijkaard. Als je

Machtstrijd
Al dan niet bewust heeft Ruud Gul-
lit de positie van Thijs Libregts er
niet sterker op gemaakt. De macht-
strijd binnen Oranje woedt in volle
hevigheid. Het kan niet anders, of
vroeg of laat moeten er koppen rol-
len. Het zal Gullit niet slecht uitko-
men als dat het hoofd van Libregts
is. Op die manier zou Michels, met
wie de Oranje-aanvoerder tijdens
het EK een innige relatie heeft op-
gebouwd, weer via een achterdeur
kan binnenkomen. Zijn opmerking:
'Ik ben voetballer, ik kom hier voor

Astaphan wijst
vinger naar
atletiekbond

TORONTO - Op de vier-
de dag van zijn verhoor
hééft dr. Jamie Asta-
phan, de arts van de Ca-
nadese sprinter Ben
Johnson, tegenover de
onderzoekscommissie in
Toronto verklaard dat de
atletiekbond van Canada
op de hoogte was van het
gebruik van dope bij top-
atleten. Hij beschuldigde
de sportautoriteiten van
struisvogelpolitiek. „Ze
wisten alles, maar deden
net of ze niets zagen."

FRANKFURT - Een dag na het
"ngeval bij de Grote Prijs van de
bondsrepubliek op het circuit
*an Hockenheim, waarbij de Ve-nezolaan Ivan Palazzese het le-en verloor, is de organisatie van?e wedstrijd niet met een slui-ende verklaring over de gebeur-
tenissen gekomen. Dit was well°egezegd.

*to Pons, de latere winnaar van
j*e omstreden race in de 250cc
lasse, onderstreepte daarente-gen nogmaals dat de organisatieeen fout heeft gemaakt. „Op het

"Joment dat de wedstrijd moest
morden stilgelegd, gaven enkele
"Jnctionarissen niet het juiste
"lagsignaal. Dat leidde tot mis-
verstanden bij de coureurs,
waardoor enkelen doorreden."
daardoor kon het gebeuren dat
aiazzese werd overreden, enke-

* minuten nadat hij van zijn mo-
"or was gevallen.De rijder zou op

dat moment bewusteloos op het
circuit hebben gelegen. Wilhelm
Herz, woordvoerder van de orga-
nisatie, gaf de fout toe, maar leg-
de de schuld van het verongeluk-
ken van de Venezolaan bij de rij-
ders. „Het kan best zo zijn ge-
weest dat er enkele foute signa-
lenzijn gegeven. Dat hadvoor de
coureurs desondanks geen aan-
leiding moeten zijn als wilde-
mannen door te racen. En juist
dat laatste is gebeurd." Er was
ook kritiek op de hulpverlening
op Hockenheim. Het duurde
meer dan drie minuten, voor de
dichtstbijzijnde ambulance de
zwaar gewonde coureur had be-
reikt. Herz verklaarde dat bij „de
hitte zoals die zondag op Hoc-
kenheim heerste, niemand kon
verwachten dat het medische
personeel doorlopend paraat in
deziekenwagenzit." Het was een
verkapte erkenning van gemaak-
te fouten.

Mecir verdwijnt
geruisloos van
toneel in Parijs

PARIJS - Miloslav Mecir is het eer-
ste slachtoffer van de gevestigde
orde tijdens de open Franse titel-
strijd. De tien dagen eerder 25 jaar
geworden Tsjechoslowaak verloor
in vier sets van de Fransman Thier-
ry Tulasne (6-2, 4-6, 1-6, 3-6).

Mecir, die in 1987 de halve finales
van Roland Garros haalde, begon
sterk. Tot 3-1 in de tweede set zag
het er niet naar uit, dat Mecir zou
gaan verliezen. „Ik kwam toen 30-0
voor.op mijn eigen service, maar
raakte de game toch nogkwijt. Van- *af dat moment lukte er niets meer",
zei Mecir wat moedeloos na afloop.
Ook de Zweed Kent Carlsson (tien-
de) verdween van het schema. Hij
trok zich echter terug wegens een
knieblessure. Verder is het zeer
twijfelachtig of de eveneens met
een blessure tobbende, als twaalfde
geplaatste Spanjaard Emilio San-
chez dinsdag tegen Tsjesnokov in
actie kan komen.
Bij de dames zag de als dertiende
geplaatste Claudia Kohde-Kilsch
zich opzij geschoven door de Fran-
caiseKarine Quentrec (6-4, 2-6, 6-8).

Dit uiteraard tot grote vreugde van
het Franse publiek. De nummers
een en twee, Steffi Graf en Gabriela
Sabatini, wonnen met groot
machtsvertoon beiden binnen het
uur.

Haarhuis
Van de Nederlanders won Paul
Haarhuis voor het eerst een partij in
een Grand Slam-toernooi (van de
veel sterker ingeschatte Joegoslaaf
Zivojinovic). Haarhuis was voorlo-
pig de enige Nederlander, die bij de
mannen de tweede ronde haalde.
Mark Koevermans en Michiel Scha-
pers gingen in respectievelijk vier
en vijf sets ten onder tegen de
Zweed Anders Jarryd en de Mexi-
caan Leonardo Lavalle. Torn Nijs-
sen komt vandaag in actie tegen de
Spanjaard Tous.
Bij de vrouwen was het andersom.
Nicole Jagerman en Manon Bolle-
graf handhaafdenzich ten koste van
de Deense Tine Scheuer-Larsen en
de Zuidafrikaanse Dinky van Rens-'
burg. Voor Brenda Schultz was er
geen redden aan tegen de als negen-
de geplaatsteKatarina Maleeva.

Sphinx uitgeschakeld
Van onze zaalvoetbalmedewerker

DINTELOORD - In de strijdom het
Nederlands kampioenschap zaal-
voetbal is Sphinx/Maastricht uitge-
schakeld. In Dinteloord verloor de
kampioen van Zuid II het laatste
duel in de poule tegen Molier met
5-0. Door dit resultaat werd Bax uit
Voorhout winnaar,van de poule.
Sphinx was gisteravond voor zon
350 toeschouwers kansloos. Het
reeds uitgeschakelde Molier speel-
de een goede wedstrijd en nam na
vier minuten al de leiding door een

treffer van Zwart. In de elfde mi-
nuut werd het al 2-0 door Traets en
zes minuten later knalde Zwart van-
af de middenlijn een vrije trap hard
in de driehoek. In de slotfase van de
eerste helft, Patrick Duyzings zat
een tijdstraf uit, scoorde Zwart 4-0.
In de tweede helft probeerde
Sphinx vergeefs de bakens te ver-
zetten. Van de Aerden scoorde nog
5-0.

Eindstand: 1. Bax 4-5 (12-11), 2. Molier 4-4
(14-13), 3. Sphinx 4-3 (11-13).

zich via een injectie de
anabole steroidewinstrol
dacht toe te dienen, ter-
wijl het in werkelijk sta-
nozolol was. Dat laatste
middel is op de zwarte
markt in Toronto in rui-
me mate verkrijgbaar.
Astaphan had Johnson
en zijn ploeggenoten
vlak voor Seoul wel een
andere anabole steroide,
namelijk furazabol, gele-
verd. Dat zat ook nog in
de flesjes die de Canade-
se atlete Issajenko had
overgehouden van haar
door Astaphan verstrek-
te voorraadje. Astaphan
sprak het vermoeden uit,
dat Johnson zelf het een
en ander heeft aange-
schaft als extraatje.

Tegenover de regerings-
commissie, die een on-
derzoek naar doping in
de amateursport instelt,
zei Astaphan, dat het ge-
bruik van anabole steroi-

den door topatleten in
kringen van officials als
vrij gebruikelijk werd
beschouwd. Geen enkele
official had de problema-
tiek bij Astaphan echter
ooit ter sprake gebracht.
De omstreden arts on-
derstreepte andermaal
Johnson niet de anobole

Astaphan achtte het uit-
gesloten dat Johnson
kort voor Seoul op zijn
advies stanozolol had ge-
bruikt. Hij achtte het wel
mogelijk dat de atleet

steroide Stanozolol te
hebben verstrekt, waar-
op deze in Seoul werd be-
trapt.

" Silvio Mezzenga, afgebluft door zijn opponent. Een medaille-
droomspatte voortijdig uiteen. Foto: CHRISTAHALBESMA

„Ik denk dat de echte klap pas de
komende dagen komt en dat ik er
dan goed ziek van ben. Ik heb hard
getraind voor dit toernooi en nu is
het al voorbij. Ik blijf in Athene bij
de ploeg en woensdag (morgen,
red.) zal ik detraining hervatten, om

het allemaal zo snel mogelijk te ver-
werken en me te concentreren op
het volgende grote toernooi eind
juni in Valencia. Hopelijk krijg ik
deze week toch nog iets te lachen,
wanneer Arnold Europees kam-
pioen wordt".

Gullit op oorlogspad #Ruud Gullit. ,£,aat
mij maar liever op de
bank zitten".

ineengezakt in een hoekje van het
sportpaleis in Athene zijn teleurstel-
ling had zitten verbijten.

Vroegtijdige eliminatie 'Ik heb mijn eigen kracht onderschat'

LimburgsDagblad Sport



Van onze medewerker

WEERT - De honkbalderby tussen Phantoms Weert en
Sphinx/HSCM leverde een dik verdiende zege op voor de
thuisploeg: 14-5. De Middenlimburgers beschikten over een
meer trefzekere slagploeg en maakten relatief weinig veldfou-
ten tegen het aarzelend acterende Maastrichtse negental.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

weten dat we niet moesten zeuren,
want hij wilde op tijd thuis zijn voor
Studio Sport. Na een protest tegen
hinderen gaf Hendriks luidkeels te
kennen dat we een stelletje Lim-
burgse zeikerds waren. Dat deed
wat ons betreft de deur dicht. Het
woord is nu aan de bond."

In Sittard was Condors volstrekt
kansloos tegen de slagkracht en het
werpersgeweld van koploper Star-
lights 5-32. Cheetahs Beek verloor
in en tegen Geldrop met 7-2.

Phantomspitcher Guy Limpens re-
geerde souverein vanaf de werpheu-
vel. Slechts in de openingslagbeurt
kreeg hij even te weinig steun van
zijn fielders: 0-2. In de twee, gelijk-
makende ronde werd de basis van
de latere winst gelegd: 6-2. De
krachtmeting leek even later weer
een open karakter tekrijgen toen de
gasten door honkslagen van Gor-
dijn en Bouvrie terugkwamen tot
7-4. Het zuidelijke offensief ebde
echter snel weg. In het verdere wed-
strijdverloop domineerde de thuis-
ploeg souverein. All Stars verloor in
Oss met 3-1 van lijstaanvoerder Car-
dinals. In dit treffen van redelijk
goed gehalte was speelde All Stard
iets terughoudender dan de tot in de
vingertoppen gemotiveerde thuis-
ploeg.

In de eerste klasse kwam de ont-
moeting tussen Black Wings Eind-
hoven en Samacols Kerkrade tot
een voortijdig einde. Bij een stand
van 5-10 in de derde innings haalde
Samacolscoach Ad Harlé zijn ploeg
van het veld. Hij weigerde verder te
spelen onder leiding van de door
Black Wings geleverde vervangen-
de umpire Hendriks. Harlé over die
opmerkelijke stap: „Het was ge-
woon niet zinvol om door te gaan
onder leiding van deze vooringeno-
men, dillitantte en ondeskundige
leidsman. Hij liet bij voortduring

Datak/VCL serveert de jeugd

Softbal
Voor de dubbele thuiswedstrijd te-
gen hekkesluiter De Spartaan re-
kende Harreman/All Starscoach
Hans Grzelska terecht op de maxi-
male winst. In de eerste confronta-
tie werd de Heerlense oefenmeester
opzijn wenken bediend: 7-0. Een te
laconieke instelling van zijn ploeg
tijdens het tweede duel resulteerde
evenwel in een volsterkt onnodige
6-11 nederlaag. Met „Hier heb ik be-
hoorlijk de pest over in," hekeldede
Heerlense keuzeheer het slordige
veldwerk van zijn negental in de
laatste ontmoeting.

LANDGRAAF - Volleybalcombi-
natie Datak/VCL uit Landgraaf
vaart vanaf het komende seizoen
een andere koers. Na twee jaareen
puur prestatief beleid gevoerd te
hebben, met alle financiële conse-
quenties van dien, kiest men thans
voor de jeugd. „De afgelopen jaren,
waarin de herenhoofdmacht min of
meer een aparte status binnen de
club had, heeft niet dat opgebracht
wat iedereen gehoopt en verwacht
had", stelt technisch coördinator
Sjef Hanssen namens het bestuur.
„We hebben de prestatieve lijn niet
geheel losgelaten, maar volgen die
thans op een gezonde,aanvaardbare

basis, waarin ook de rest van dever-
eniging zich kan herkennen".
In tegenstelling tot wat in de ge-
ruchtenstroom circuleerde, zal Da-
tak/VCL het eerste herenteam niet
uit de eerste divisie terugtrekken,
ondanks een aanzienlijk aantal mu-
taties. Naast het vertrek van speler-
/trainer Harrie Smeets, verlaten ook
Jos Nota en René Remmerde de
Landgraafcombinatie en komen het
volgend seizoen uit voor Sparvoc in
het Belgische Lanaken. Bovendien
gaat Frans Hoeben in het tweede
team spelen. Joost Doensen heeft
de knoop nog niet definitief doorge-
hakt. De kans is niet ondenkbeeldig
dat de hoekaanvaller terugkeert
naar zijn oude club Pancratius-
bank/VCH.

Frans Crombach neemt de techni-
sche leiding van de selectie over.
Samen met de andere routinier:
Martin Engelen, verzorgt hij ook de
spelverdeling in een team dat voor
de rest bestaat uit jonge, talentvolle
aanvallers. Sjef Hanssen: „In het
concept dat ons voor ogen staat,
verzorgtFrans Crombach elke week
twee trainingen. De jongere spelers,
aangevuld met een aantal veelbelo-
vende junioren, worden dan op de
woensdag nog een keer extra onder
handen genomen door Kees Bosch.
Voor wat betreft een eventuele uit-
breiding van deze selectiegroep,
zullen we zeker geen gearriveerde
vedetten meer aantrekken, maar op-
teren voor veelbelovende spelers uit
de directe omgeving"

In de hoofdklasserayon verloor Sit-
tard Condors in Deurne na verlen-
ging met 9-10 van Black Wings. Een
nederlaag die grotendeels het ge-
volg was van het feit dat het Sittard-
se buitenveld routine ontbeerde en
regelmatig werd gepasseerd met
diep geplaatste honkslagen. Een
klasse lager leed Sphinx/HSCM de
derde nederlaag op rij. In Rosmalen
ging men met 18-4 tegen Knuppe-
laars onderuit. Overigens heeft
coach Mare van deCamp assistentie
gekregen van Mare Schumacher.
Samacols corrigeerde in de thuis-
wedstrijd tegen All In een aanvan-
kelijke achterstand van 0-7 knap tot
9-9. Tegenover het redelijke slag-
werk stonden echter teveel missers
in de defensie: 16-20.

BGK uitgeschakeld
Brand Taveerne

bekerfinalist
SITTARD - BGK uit Voerendaal,
houder van de Nederlandse golfbil-
jartbeker, is in de halve finale ge-
sneuveld tegen het Sittardse Fortu-
na. BGK won de eerste halve finale
met 4-2, maar ging thuis met 2-4 on-
deruit. In de verlenging won Fortu-
na. Tegenstander van Fortuna
wordt het Wessemse Maasgolf, dat
de tweede halve finale tegen Biej
Aolders uit Echt weer met 5-1 won.

De Nederlandse teamkampioen
Brand Taveerne uit Sittard haalde
de eindstrijd moeizaam. Tegen het
Heerlense Bergeroder Balke werd
twee keer met 3-3 gelijk gespeeld. In
de verlenging won de landskam-
pioen. BVN uit Nederweert werd de
medefinalist. Na eerst met 6-0 te
hebben gewonnen werd het in de
tweede wedstrijd tegen GBC Slek
uit Echt 4-2 voor de kampioen van
Midden-Limburg.
De finales zijn komende zaterdag in
Oos Kaar in Sittard, aanvang 14.00
uur.

Ceulemans en
van der Smissen
naar Roermond

ROERMOND - Raymond Ceule-
mans en Christ van der Smissen
luisteren op zaterdag 17'juni in de
Oranjerie in Roermond het zestigja-
rig bestaansfeest van de Midden-
Limburgse Biljart Bond op.

Van der Smissen speelt een kader-
partij tegen dewinnaarvan het jubi-
leumtoernooi van de MLBB, dat 3
en 4 juniin Maasbracht plaatsvindt.
Ceulemans speelt een libre-wed-
strijd, ook tegen de regionale kam-
pioen. Later wordt tussen de groot-
meesters de spelsoort driebanden
gespeeld en volgen demonstratieskunststoten.

Leonie Wagelaar (Actulles-iop, noogs
gen, 1.55 m), Babette Fievez (Kimbria
gelstoten, 12.26 m en verspringen 5.2a
Roderique de Klein (Caesar, 400 m
53.28 sec), Ilona Wagelaar (Achillesj
400 meter, 61.67 sec), Jitan Iwan (AV 1
len, 200 meter, 23.12 sec.) en Raoul Bra
(Achilles-Top, discuswerpen, 39.72 m).
In de categorie A-junioren pakten zi
Peter Gisberts (Achilles-Top, 800 m
1.59.77 min.), Miranda Hacker (Kimbrii
gelstoten, 10.64 m), Sandra Hofmans (
ray, 1500 meter, 4.50.35 min.), Guus V
ken (Kimbria, kogelstote, 13.84 m), 1
Bellu (Unitas, discuswerpen, 43.88 m),
queline Eijkenboom (Caesar, 100 rt
12.76 sec.) en MarcoReek (Unitas, hink
springen, 12.47 m).

Dertien bronzen plakken gingen naa
Limburgse B-junioren: Nathalie Scho
ker (AV Tegelen, speerwerpen, 33.45
Boris van Mulken (Caesar, 300 meter
den,-42.47 sec), Valene Berben (AV Vi
1500 meter, 5.00.31 min.), Judith Piek
sar, kogelstoten, 11.69 m),Rene Gielen
Tegelen, 800 meter, 2.02.4 min), Jitan i
(AV Tegelen, 100 meter, 11.44 sec.) en 1Wagelaar (Achilles-Top, 200 meter,
sec). En bij de A-junioren: John Coul
(Kimbria, 400 meter, 50.87 sec), Bas Wf
(AV Tegelen, 100en 200 meter 11.38 en!
sec), Bob Bogaard (Unitas, discuswef
41.40 m), Bart Nelemans (Unitas, 3000
ter, 8.57.4 min.) en Torn Alkim (Vel
hinkstap, 12.29 m).

Okker en Pilil
naar Heel

HEEL - Ter gelegenheidvan he
jarig bestaan van de Tennisver
ging Helios spelen Torn Okkeli
Nikki Pilic op zondag 18 juniIdemonstratie-partij in Heel.

KERKRADE - Luigi Bellu (Unitas)
heeft zijn Zuidnederlandse titel op
het nummer kogelslingeren voor
A-junioren in Kerkrade nog meer
glans gegeven door met een afstand
van 58.58 meter een nieuw zuidelijk
record te vestigen. Op de kunststof-
accommodatie in het gemeentelijk
sportpark boekten drie Limburgers
een dubbel kampioenschap. Sprin-
ter Mare Weemaes (Kimbria) won
zowel de 100 als de 200 meter voor
A-junioren in 10.97 en 22.32 secon-
den. Marco Reek (Unitas) won het
verspringen en polshoog bij de
A-junioren met 6.62 en 3.85 meter.
En tenslotte was het Bianca Hoeben
(Festina) die het hoog- en versprin-
gen voor B-juniores op haar naam
schreef met 1.55 en 5.26 meter.

De zeventien zilveren medailles gingen
naar de Limburgse B-junioren: Bianca
Houben (Festina, speerwerpen, 34.76 m en
100 meter horden 15.22 sec), Edwin Ge-
raeds (AV Tegelen, kogelstoten, 14.12 m),

sport

Veertien titels
voor Limburgse

atletiekjeugd

" Het eerste exemplaar van het
jubileumboek, dat ter gelegen-
heid van het zestigjarig bestaan
van voetbalvereniging Voeren-
daal werd uitgegeven, werd af-
gelopen vrijdag door oud-voor-
zitter Jef Leclair aan W. Her-
mans, Voerendaals wethouder
van sportzaken, overhandigd.
Achter de stapel jublileumboeken
zit Reggie Simons, de samenstel-
ler «an het boek. Gies Biemans,
JefLeclair, wethouder Hermans,
voorzitter Hub Peters en geeste-
lijk adviseur pastoor Pörteners
complementeren het gezelschap.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Phantoms domineert
in honkbalderby

Samacols staakt wedstrijd uit protest tegen gedrag scheidsrechter

Wie durft?
Limburgse alpinisten in etalage

Van onze sportredactie
maal zelf proberen. Er is een
doorlopend diaprogramma,
iedereen kan zijn licht opsteken
over 'bergsport en gezondheid.
Dr. Gêne Janssen besteedt aan-
dacht aan de conditie-opbouw.
De sportduikers komen aan hun
trekken, er is een bergsportbeurs
en bij gebrek aan een echte berg
om hoogte te winnenzal in de na-
middag een heteluchtballon op-
stijgen.

GELEEN - Een spectaculaire
bergsporthappening komend
weekeinde in het Geleense Gla-
nerbrookcomplex wordt het
hoogtepunt van de lustrumvie-
ring van deLimburgse poot van
de Koninklijke Nederlandse Al-
penvereniging (KNAV). Onder
het motto 'Wie durft?' kan ieder-
een op actieve wijze kennisma-
ken met de verschillende facet-
ten en mogelijkheden van de
bergsport. Wat is de aantrek-
kingskracht van het alpinisme,
wat zijn de gevaren en de risi-
co's? De hoogstaande manifesta-
tie is op zondag 4 juni en neemt
de hele dag in beslag (10.30 tot
18.00 uur).

De Limburgse top-sporters eta-
leren in het Glanerbrook het hele
scala van alpiene en para-alpiene
ondernemingen. Rotsklimmen
op een muur van acht meter
hoog, ijsklimmen, speleologie,
kajak, langlauf en de mountain-
bike. Het publiek mag het alle-

De georganiseerde Nederlandse
bergsport telt dertigduizend le-
den. De Kring Limburg, duizend
leden, is tien jaar oud, een ge-
schikte greep om de touwgroep
uit te breiden via een verhelde-
rende informatiedag. Limburg
telt tal van 'keien' op alpinistisch
gebied, die zondag de hoog-
standjes zullen uitvoeren, onder
wie Hans 'Achtduizender' Lan-
ters. Daarnaast doen de Limbur-
gersKNAV'ers een beroep op de
vermaarde Franse sportklimster
Monique Dalmasco en de Neder-
landse crack Ad van der Horst.
Entreeprijs ’ 3,50; voorverkoop
Mulders Sittard, 04490-19312.

i Hans Lanters in de Hoggar, Sahara. In Glanerbrook Ge-
een doet hij het even over.

tennis
HOOFDKLASSE
Afd. 1
Hilversum-Unicum 5-3
Victoria-Metselaars 2 2-6
Warande-PopeyeGS 3 afg.

- Zuiderpark-GTR/NIP 6-2
Eerste klasse
Afd. 3
Pellikaan T. 2-Popeye GS 4 3-5
Son 2-Frisselstein 1-7
Leeuwenb. 2-Zuiderp. 2 4-4
Overgangsklasse A
Afd. 4
Festina-Van Home 7-1
Afd. 5
SLTC 3-BTCI 6-2
Victoria 2-Heerenduinen 6-2
Afd. 6

I Overburg 2-Hillegom 0-8
ThorßW3-NijmegenQuick 3-

j Brunssum-Dash 35 2-6
; Afd. 8
1 Leimonias 3-Alta 2 5-3

Holy-Kimbria 2-6J BLTV-Bakkum 2 6-2
1 Overgangsklasse B
i Afd. 1
! BTCI2-Brunssum 2 6-2< Volley 2-Blerick 8-0
1 Afd. 2
i Beekhuizen 2-Racketeers 2 6-2< Iduna 2-Roosendaal 6-2< Blerick 2-Deventer2 4-4

Afd. 3
< Doetinchem-Pettelaer 6-2
; Daisy-Shaile 7-1
1 GTRNIP2-Cash 5-3

Afd. 4
Ray Prickers-GTR/NIP 3 0-8
Ready-CC Zeeland 3 8-0
Doornakkers-Lunteren 3-5
Afd. 5
Barneveld 2-Metselaars5 4-4
Dash 35 2-Frisselstein2 1-7
Tweede klasse
Afd. 24
Oranje Nassau-BRZ 3-5
Born-Ray Prickers 2 4—4
Maasbree-Ready 3 5-3
Rulec-GTR 6-2
Afd. 25
NIP-DeMast 1-7
Venlo 2-Ace 1-7
Nieuwenhagen-Ativu 5-3
Derde klasse
Afd. 41
Son 6-Lichtenberg 2 8-0
Afd. 44
Van Home 2-Thos 0-8
Afd. 45
De Burght-Brunssum 3 4—4
Kimbria 2-SLTC 4 3-5
GTR 3-Elsloo 2-6
Volharding-Keer.veide 5-3
Afd. 46
SLTC 5-Kimbria 3 1-7
Tegelen 2-De Burght 2 5-3
U. o. Worms 2-Volhard. 2 3-5
Nieuwenh. 2-0. Nassau 2 5-3
Afd. 47
GTR2-Kimbria4 5-3
Tonido-Ready 4 0-8
Grubbenvorst-Kerkrade2 1-7
Simpelveld-BRZ2 7-1
Afd. 48
Tegelen-WeertOost 8-0
Maasniel-Reubenberg 2-6

Topspin-Blerick 3 8-0
Horn-Grubbenvorst 2 8-0
Vierde klasse
Afd. 79
Ativu 2-PantaRhei 7-1
Oranje Nassau 4-GTR 4 0-8
Rapid-Keerweide 2 5-3
Afd. 80
GTR 5-Kerkrade3 3-5\Ready 5-Ativu 4 5-3
BRZ 3-Brunssum 5 8-0
Afd. 81
Stein-Brunssum 4 3-5
Dentgenbach-O. Nassau 3 7-1
Ativu 3-Ready 6 6-2
Afd. 82
Nieuwstadt-Orient 5-3
Echt-Übacho. Worms3 6-2
Bunde-Schinveld 3-5
Klimmen-Maasbree 2 6-2
Afd. 83
Grubbenvorst3-NIP2 2-6
Ace 2-Lottum 5-3
Nederweert-Nieuwstadt2 7-1
Afd. 84
Helden-Apollo 7-1
Kessel-Baexem 4-4
Rulec 2-Horn 2 8-0
Blerick 4-Kaetelberg 3-5
Afd. 85
Venray-Gennep 6-2
Vijfde klasse
Afd. 76
Bokt-Blerick 6 4-4
Afd. 77
Venlo 4-Bosdael 6-2
Belfeld-Horst ' 5-3
Blerick 5-Broekhuizen 2 6-2
Gagel-Velden 0-8
Afd. 78

Baexem 2-Ace 3 7-1
Maarheeze 2-Wessem 3-5
Afd. 79
Herkenb.-Wimbledonck 5-3
Ace4-Rulec 3 3-5
Wessem 2-Baexem 3 3-5
Afd. 80
SLTC 7-Ready 7 0-8
Heipoort-Keerweide4 1-7
Voerendaal-GTR 6 7-1
Munsterg.-Brunssum 6 8-0
Afd. 81
Munster-Elsloo 2 1-7
Nieuwenhagen 3-Eijsden 2 6-2
Munstergeleen 2-Bunde 2 2-6
Afd. 82
U. o. Worms 4-Kaldenborn 4—4
BRZ4-Nieuwenhagen4 4—4
Afd. 83
Ready 8-Ativu 5 6-2
Brunssum 7-Hoensbroek 2 7-1
Burght 3-Nieuwenhagen 5 2-6

Herencompetitie
Eerste klasse
Afd. 2
Nieuwenh.-Ray Prickers 5-1
Duno-Boemerang 2-4
ThorRW-Prinsejagt 4-2
Overgangsklasse
Afd. 3
Topio-Victoria 2-4
Krimpen-Unicum 4-2
Afd. 4
Frisselstein 2-Venlo 5-1
BRZ-Gennep 3-3
Holy-Oudenbosch 2-4
Ready-Zuiderpark 6-0

bowling
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Hoeve de Aar kwartetten-lea-
gue:
Marastima - OngerOs 4-0
Klim Bim - S'B9 4-0
Roda - Mepro 4-0
Ladies - AZ Piaggio 0-4
DIC - Three plus one 3-1

Hoeve de Aar Dubbel-league
Puppies-GoodLuck 2-2
Pinhunters - Missers 4-0
Riefie - AB 3-1
Anco- Snoopy 4-0
Madonna's - Lablo's 3-1
Volhouders - Blind 4-0
Optimisten - BZN 3-1
BBH dubbel-league (position
round)
BRKamel. - Kever Fr. '3-1
Hodaar - Snackb. Aarv. IV2-1 Va
Ladies First - MPG 1-3
Rest.Stap In -VOG 4-0
BT deFontein - Twilight 1-3
BEHA - Strike and spare 2-2

Eindstand
BRKameleon 86/2-40883
Kever Freaks 83/2-40622
Hodaar 83/2-40582
Snackbar Aarveld 80'/a-40278
Ladies First 78 -40030

Clubkampioenschap United
Bears
dames

b.v.Wageningen i(j94
M.-J.Odink 1086
T.Dijkstra 1013
heren
A.v.Wijk 1065
C.Jans 1058
L.Helder 1053
meisjes
C.Kleuters 617
S.Onink 402
L.v.Putten 283
jongens
B.v.Wageningen 692
H.Bakker 626
A.Herveille 421
B.v.Wageningen-trofee
L.Helder 655
Coaches-trofee
H.Bakker 238

zaalhandbal
Eredivisie
Een O-Herschi/VenL 23-26
Aalsmeer-Jahn II 26-18
Kwantum Blauw Wit-Hellas

25-19
UDSV-Hengelo 26-25
Hermes-Tachos 25-23
SwiftA-VGZ/Sittardia 24-26

Eindstand
Een O 22-40
Herschi/V en L 22-39
Aalsmeer 22-29
Kwantum Blauw Wit 22-29
Hermes 22-27
VGZ/Sittardia 22-25
Hellas 22-19
Tachos 22-18

SwiftA 22-17
Hengelo 22- 9
Jalinll 22- 8
UDSV 22- 4

schaken
Eindstanden Limburgse Ra-
pid-beker
Klasse 1: Schaesberg 14. DJC
10. Breunssum en Gess 6
Klasse 2: Schaesberg 2 13.5;
Voerendaal 1 11.5; Venlo 1 6.5.
Fortuna 1 4.5
Klasse 3: Venray 1.16.5; DJZ 1
9.5; Hoensbroek 1 7.5; EWS 3
2.5
Klasse 4: Arx 1 15.5; EWS 1 10;
SVS 4 7; MSV 1 3.5
Klasse 5: Kerkrade 1 16;
Hoensbroek 2 12.5; EWS 2 5;
Blerick 2.5
Klasse 6: Attaque 13; Fortuna
2 12; Stokpaardje 7.5; Venray 2
3.5
Klasse 7: DJZ 2 10.5; Gess 2
9.5; Reuver 2 9; SVS 3 7
Klasse 8: Postertoren 13; Voe-
rendaal 3 10.5; Venlo 3 9; Hel-
den 3.5

tafelvoetbal
Bekercompetitie NTVB
Overige klasse 7e ronde:
Verdw. Vissers - vrijlot

Star club - Weiten 3-5Hakkers 2 - De Sport 6-2

Eerste klasse 7e ronde:
Dolomiet - De Pluim 2-6
Miranda 2 - De Col 3-5
Smidter b -Koningswinkel

4-4

Algemene ronde:
halve finale
Zw.Ridders - Scory b 8-0
Wien - Millener b 5-3

Finales 2 juni,
Timpaan te Gulpen.

Na-competitie:
Miranda - Brook 6-2
Koningswinkel -De Sjörk 4-4

veldhandbal
Dames:

P.K.
NOAV-Grathem 4-15
Vesta-Margraten 7-11
1-A
M.S.V.-Posterholt 7-22
Ospel-Patrick 14-6
1-B
Hellas-Wijnandia 15-6
Sibbe-SelpaMVC 18-15
Born-Roda 10-6
2-A
Grathem 2-S.V.V.H. 4-13
GroeneSter-Breetonsp. 16-5

2-B
DES-Posterholt 2 10-12
QuicklyHands-Herten 10-10
2-C
Caesar-J.V.S. 5-7
Haslou-Roermond 7-4
Wilskracht II-Bom II 8-4
2-D
Hoensbroek-J.V.S. 2 9-7
Limburgia-Marsna 0-11
2-E
Adio-Margraten2 4-6
Filarskis-H.V.S. 8-4
Vebios-BeQuick 9-3
D.J.A. PK.
lason-Rapiditas 15-5
NOAV-BlauwWit 13—4
Sittardia -V en L 4-14

Heren:
PK.
Merefeldia-VIOS 13-20
NOAV-Swift 18-18
1-A
H.8.5.-Merefeldia2 27-18
Ospel-Stramproy 28-11
1-B
Grathem 2-Blerick 25-7
Hercules-Breetonsp. 25-3
VIOS2-H.V.N. 20-11
1-C
Beatrix-Posterholt 6-39
Born-Roermond 5-0
1-D
Selpa-Limburgia 13-14
Wijandia-Haslou 14-11

H.J.A. P.K.
VIOS-Bevo 16-11
Wijnandia-NOAV 15-17

softbe
Tweede klasse nationaal
Kennemerland-Frogs 4-1
Harreman/All Stars-Sparfl

7-0.
Nuenen-SullairBirds 2-9.
Cromtigers-Cardinals 6-1'
Hoofdklasse rayon
Starlights-Tilburg
Roef-HBS h
Mulo-Jeka
81. Wings-Condors

Eerste klasse
PSV-Kickers
Knuppelaars-Sphinx/HSC

■

honkbe
Hoofdklasse
Orioles-Feniks
Cardinals-AU Stars t,
Phantoms-Sphinx/HSCM L
DVS-Mulo

Eerste klasse E
Bl.Wings-Samacols afgeW
Red Caps-Venlo
Condors-Starlights ;
C.Meppers-Bullfighters

Tweede klasse v
Geldrop-Cheetahs 5Red Sox-The Studs
Stealers-Falcons n.o.

(ADVERTENTIE) s

al>

k

L

'De tijd vliedt. Deze titel gaf kunstenaar
BoukeYlstraaan zijn exclusiefvoordeABNontworpen
klok. Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en
voorzien van een kwarts precisie-uurwerk is dit het
voorjaarsgeschenk van de ABN aan nieuwe spaarders.
Wie vóór 16 juni 1989 een ABN-spaarrekening opent
met een inleg van tenminste f 250-,krijgt deze kunst-
klok kado! Een decoratiefkunstobject in een beperkte 'oplage. Ga snel langs bij het ABN-kantoor of stuur de I
coupon in. __
i— J S<-,I RESERVERINGSCOUPON <=^ I

Ja,ik open met tenminste f250,-* een spaarrekening I i1 bij deABN. Neemt u contact met mijopvoor meer in- ' <formatie over deverschillende ABN-spaarvonnen en 'reserveert u voor mij dekunstklok van Bouke Ylstra.
Naam: . I '. i
Straat: .
Postcode: Plaats: i

I Tel. (overdag): Handtek.: i
Let op: insturen vóór 16 juni 1989.
" dit bedrag dient minimaal 3 maandente blijven staan. \

iln een envelopzonder postzegel zenden naar: i iI ABN Bank, Afdeling 3DBO, Antwoordnummer 1555, I ;
I 1000PA Amsterdam. 20 i

Wie gaal sparenbij de ABN, rTTTTTITP-pmM
weetprecies hoe laat het is. udzLil^lillLjM\
:

' I

Dinsdag 30 mei 198918

In totaal kwamen 14 van de 57 te
verdelen zuidelijke titels in Lim-
burg terecht. Brabant was dit jaar
met 43 overwinningen op zak zeer
succesvol.
Goud was er voor Limburg nog in de cate-
gorie B-juniore voor Judith Piek (Caesar,
speerwerpen, 36.10 m), Raoul Braeken
(Achilles-Top, verspringen, 6.41 m), Simone
Laarmans (AV Weert, 800 meter, 2.24.87
min.), Remko Kortenhoeve (AV Tegelen,
3000 meter, 9.16.14 min.) en bij de A-junio-
ren door Vivian Ruyters (Unitas, 1500 me-
ter, 4.43.27 min.), Robert Smits (Kimbria,
3000 meter, 8.50.49 min.) en Alwin Crooy-
m'ans (Venray, hinkstapspringen, 12.73 m).
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