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Warschaupact
wil troepen

terugtrekken
."feNEN -Het Warschaupact is
zipeid de helft van zijn troepen
fl conventionele bewapening
i* t Centraal-Europa terug te
'ikken. Dit heeft de Oostduit-
] afgevaardigde, Klaus-Dieter
)|nst, gisteren bij het CFE-
iferleg over conventionele
'Tijdkrachten in Wenen be-
Füdgemaakt.

Jlet zou om een inkrimping
#n ongeveer 50 procent gaan
r) alle categorieën", legde
Vnst uit op een persconferen-
J&. „Als de politieke wil er is,
f dit lijkt nu het geval te zijn
pn beide kanten, dan kunnen
je in vrij korte tijd een ak-
pord bereiken."

të aankondiging volgt op het
iworstel maandag van de Ame-
fkaanse president, George
PUsh, om de Amerikaanse troe-
rn in Europa fors terug te
hengen. Bush was tevens be-
*id in te gaanop de eis van het
Warschaupact om ook vliegtui-
|en en helikopters te betrekken
f de eerste fase van het CFE-
|verleg.pen afgevaardigde van de
pAVO verwelkomde de nieu-
pe voorstellen van het War-
khaupact „Nu kunnen we
daadwerkelijk de twee voor-
Keilen vergelijken", zei hij te-
|>en journalisten.

Geen processen
rondbrand in

metro Londen
NDEN - De brand in de onder-Mse van Londen waarbij ander-.' jaar geleden 31 doden vielen,
Jët vooralsnog geen juridisch
/.°lg. Het Britse openbaar min-
*'e heeft gisteren besloten dat er
[* vervolging zal worden inge-
J* omdat schuld of nalatigheid

■J bewezen kan worden. De zaakJu verwezen naar de Dienst Ge-kheid en Veiligheid die een
kan aanspannen als hij

'toe mogelijkheden ziet.

Rijdweerlieden en verwanten vanphtoffers maakten zich kwaad
Lr het besluit van Allan Green
P het openbaar ministerie geen
J^olging in te stellen tegen func-narissen van de Londense onder-
"Jdse omdat hun nalatigheid zou

geleid tot de ramp. Na de
in het metrostation King's

Ss in november 1987 werd een
?ei"zoek ingesteld dat uitmonddeJjarde kritiek op de leidingvan de
**ergrondse en in 157 aanbevelin-

Voor veiligheidsmaatregelen.

Het weer
i^sen een hogedrukgebied
£, <?e oceaan en een lagedruk-
£?'ed boven Zweden wordtt'^ere koele onstabiele lucht

In deze lucht ont-*j*n in de loop van de dag
j^Pelwolken, die vanmiddag
..*er ontwikkeld zijn dat het
j,» bewolkt is en er plaatse-
"* ook een regenbui kan val-

" De wind is aanvankelijk
draait vanmiddag7jr West en is eerst matig en

lid * tegen de avond af. De.«dagtemperatuur in deze
j/Se lucht wordt circa 15 gra-
/*" de minimumtemperatuurklacht circa 6 graden.
i

eventuele informatie be-
i.',ende het weer in Limburg"nt U bellen 06-91122346.

,^»p: 05.27 onder: 21.49
"*4nop: 03.13 onder: 17.52MgeN:
Tn«P: 05.26 onder: 21.50
f*an op: 03.29 onder: 19.24

Voedselrellen
Argentinië
duren voort

BUENOS AIRES - In Argentinië
zijn gisteren opnieuw voedselde-
pots en supermarkten geplunderd.
De regering kondigde de staat van
beleg af nadat er maandag minstens
vier doden en veertig gewonden wa-
ren gevallen bij voedselrellen. Mid-
delpunt van de ongeregeldheden
was de miljoenenstad Rosario. Meer
dan 800 mensen werden er aange-
houden toen zij met de armen vol

gestolen spullen uit winkels kwa-
men.
Oorzaak van de sociale onrust zijn

de sterke prijsstijgingen van met
name de eerste levensbehoeften.
Een dag voordat president Alfonsin
de noodtoestand afkondigde had hij
een economische noodprogramma
gepresenteerd. Met drastische
maatregelen wil de Argentijnse re-
gering de economische neergang
een halt toe roepen en deinflatie be-
teugelen die dit jaar waarschijnlijk
op 7.000 procent zal uitkomen.

" Een jongenrent weg met zijn handen vol voedsel nadat hij deelgenomen had aan de plunde-
ring van een supermarkt in Rosario. In die stad werden gisteren 34 supermarkten geplunderd.

Kritiek VVD op verkiezingsprogramma

CDA vaag over
werkloosheid

DEN HAAG - Het CDA trekt voor-
alsnog geen extra geld uit voor be-
strijding van de werkloosheid. Een
nieuw kabinet moet eerst met de
bonden en werkgevers afspraken
maken over bestrijding van de
werkloosheid, en pas dan kijken
hoeveel dat kost. Dat blijkt uit het
gisteren gepresenteerde concept-
verkiezingsprogramma van de chris-
ten-democraten.
De VVD heeft direct kritiek geuit op
het programma, dat door fractie-
voorzitter Voorhoeve tijdens een
verkiezingsbijeenkomst in Hom als
'weinig verrassend' en 'vaag' werd
omschreven. De christelijke vak-
centrale CNV noemt het program-
ma een verbetering in vergelijking
met eerdere CDA-nota's. De FNV
mist in het programma concrete
doelstellingen om de werkloosheid
terug te dringen.

Belangrijke punten uit het concept-
programma van het CDA zijn: her-
stel ondervoorwaarden van de kop-
peling tussen lonen en uitkeringen;
een verdubbeling van de uitgaven
voor milieu; een verhoging van de
kinderbijslag voor het eerste kind
met zestig gulden per kwartaal;ex-
tra geld voor onderwijs (500 mil-
joen), voor bestrijding van de crimi-
naliteit (350 miljoen), en voor de ge-
zondheidszorg (250 miljoen); een
lastenverlichting van vier miljard
gulden; verhoging van de accijns op
autobrandstoffen; beperking van de
stijging van defensie-uitgaven tot
0,6 procent per jaar; reorganisatie
van de politie tot regionalekorpsen,
oinder verantwoordelijkheid van
één minister; 100 miljoenextra voor
mensen met een bijstandsuitkering
die het extreem moeilijk hebben.
Het concept-programma van het

CDA kiest op de belangrijkste so-
ciaal-economische punten positie
tussen de PvdA en VVD in. Net als
de PvdA trekken de christen-demo-
craten twaalf miljard uit om de uit-
keringen en ambtenarensalarissen
weer gelijke tred te laten houden
met de lonen in de bedrijven. Voor-
waarde is voor het CDA wel dat de
lonen gematigd zullen stijgen en de
collectieve lastendruk niet oploopt.

" Joris Voorhoeve in Hom

Positieve reactie Moskou op voorstellen

Compromis NAVO
over kernraketten

Van onze correspondenten

BRUSSEL - De NAVO-top in
Brussel heeft gisteren een suc-
cesvol slot gekregen met het
bereiken van een compromis
over de modernisering van de
kerwapens voor de korte af-
stand (SNF-wapens). Zowel
Duitsers als Britten konden
zich na langdurige discussies
vinden in een verklaring die
onderhandelingen over deze
wapens met hetWarschaupakt
niet langer uitsluit. De Sovjet-
unie heeft gisteren positief ge-
reageerd op de NAVO-voor-
stellen van de afgelopen twee
dagen.

Deze doorbraak in de al maanden
durende crisis binnen de NAVO
kwam er vooral dankzij nieuwe
voorstellen van de Amerikaanse
president Bush. Zijn plan voor een
forse vermindering van de niet-nu-
cleaire wapens in Europa bracht
ook overeenstemming over de kor-
te-afstandsraketten dichterbij. De
bondgenoten stelden echter vast
dat onderhandelingen over de SNF-
wapens niet tot een afschaffing van
die wapensystemen mogen leiden.
Van een zogenoemde 'derde nul'
kan voorlopig geen sprake zijn.

De NAVO-partners stellen twee be-
langrijke voorwaarden voordat kan
worden overgegaan tot een gedeel-
telijke afschaffing van SNF-wapens
aan NAVO-zijde. Een akkoord in
Wenen over de conventionele wa-
pens moet volledig zijn uitgevoerd
en de Sovjetunie dient zijn over-
wicht aan SNF-wapens eerst terug
te brengen tot de aanta~f.ii die de
NAVO' op het moment bezit.

De vraag of de overblijvende kern-
wapens (de Lance-raketten) gemo-
derniseerd moeten worden, werd
vooruitgeschoven. Daarover zal een
besluit pas in 1992 vallen.

Reactie
De Sovjet-Unie heeft gisteren posi-
tief gereageerd op de ontwape-
ningsvoorstellen die de NAVO op
de top op tafel heeft gelegd. Sovjet-
minister van buitenlandse zaken
Shevardnadze zei in Parijs dat de
NAVO-voorstellen goed bestudeerd
zullen worden, „maar de eerste in-
druk is dat zij een stap in de goede
richting zijn".

De Russische regeringswoordvoer-
der Gerasimov zei in Moskou geen
verband te willen leggen tussen de
onderhandelingen over conventio-
nele bewapening en kernwapens.
,De gesprekken op alle fronten moe-ten los van elkaar, maar wel tegelij-
kertijd worden gevoerd, aldus Gera-
simov. Hij zei het volledig met Bush
eens te zijn dat de onderhandelin-
gen in Wenen over deconventionele
bewapening sneller moeten verlo-
pen.
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sport
Breukink
opnieuw

in rose trui
RICCIONE - Erik Breukink heeft
de gezamenlijke concurrentie
weer op de plaats gezet waar zij
hoort: achter hem. De Panaso-
nic-troef voor de Ronde van Ita-
lië moest de 38 km lange tijdrit
van gisteren weliswaar laten
aan de Poolse specialist Lech
Piasecki, maar Breukinks dag-
züver was goed voor een nieu-
we rose leiderstrui.
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# Libregts en Gullit
staan star en vijandig
tegenover elkaar.
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# Torn Nijssen uitge-
schakeld op Roland
Garros.
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Man dood
gevonden

HEERLEN -Aan deMolenwei in de
Heerlense wijk Schandelen is gis-
termiddag het stoffelijk overschot
gevonden van een 75-jarige man. De
Heerlense politie houdt er ernstig
rekening mee dat de man door een
misdrijf om het leven is gekomen.

De identiteit van het slachtoffer
staat nog niet helemaal vast. De po-
litie heeft wel haar vermoedens. Het
recherche-bijstandsteam is bijeen
gekomen om de zaak nader te on-
derzoeken.

Super drie
cent duurder

ROTTERDAM - De prijs van super
(gelode) benzine gaat morgen met
drie cent omhoog naar 178 cent per
liter. De prijsstijging is een gevolg
van de invoeringvan de Wet tijdelij-
ke toeslag op de accijns van gelode
lichte olie.

Pacemaker
tegen te
snelle

hartslag
Van onze redactie economie

KERKRADE - Medtronic in Kerk-
rade is ver gevorderd met de ont-
wikkelingvan een pacemaker tegen
een te snellehartslag. De tot dusver
bekende pacemakers waren alleen
in staat om een dalend hartritme of
een hartstilstand te voorkomen.
Een apparaat dat een te snelle hart-
slag tegengaat, was nog niet op de
markt. Medtronic heeft het apparaat
in nauwe samenwerking met de
Rijksuniversiteit Limburg ontwik-
keld.
Het bedrijfis ookver gevorderd met
de ontwikkeling van een 'activiteit-
geprikkelde' pacemaker, die de li-
chaamsbehoefte meet. Anders dan
de bekende pacemakers is dit appa-
raatje in staat zich aan te passen aan
de inspanningen (wandelen, ren-
nen, fietsen) van het lichaam en kan
de hartslag desgewenst worden op-
gevoerd.

# Zie verder pagina 13

Bush nodigt
Delors uit

BRUSSEL- De Amerikaanse presi-
dent, George Bush, heeft de voorzit-
ter van de EG-commissie, de Frans-
man Jacques Delors, uitgenodigd
voor een bezoek aan de Verenigde
Staten. Dat heeft de woordvoerder
van de EG-commissie gisteren mee-
gedeeld.

Delors zal waarschijnlijk medio juni
naar Washington gaan. In het verle-
den heeft de EG-commissievoorzit-
ter te verstaan gegeven dat het over-
leg tussen de EG en de VS niet be-
perkt dient te blijven tot handels-
kwesties en -geschillen. Het EG-VS-
overleg moet volgens Delors een
hechter politiek fundament krijgen.
Frans Andriessen (de EG-commis-
saris voor Buitenlandse Betrekkin-
gen) heeft gewezen op de verschui-
vingen die zich voordoen in de
Amerikaanse opvattingen over de
Europese vrije markt die eind 1992
tot stand gebracht moet zijn. An-
driessen concludeerde dat de Ame-
rikaanse vrees voor een gesloten
Europese markt afneemt.

Misdaadgolf
in Zuid-Afrika

JOHANNESBURG - Johan-
nesburg, Pretoria en Kaapstad
worden geteisterd door een
ware misdaadgolf. De cijfers
die minister Vlok (Orde en Ge-
zag) gisteren in Kaapstad open-
baar maakte, kwamen als een
grote schok voor het Zuidafri-
kaanse publiek. Deze statistie-
ken wijzen op een huive-
ringwekkende toename van de
misdaad in het afgelopen jaar.

In en rond Johannesburg wer-
den 2352 moorden geregis-
treerd, hetgeen neerkomt op
een moord per vier uur. Het
zwarte woonoord Soweto, waar
volgens de officiële gegevens
850.000 mensen wonen maar
volgens maatschappelijk wer-
kers een kleine 2 miljoen, span-
de de kroon met 1200 moorden.
Uit de cijfers blijkt verder dat
elke tweeëneenhalf uur een
vrouw wordt verkracht, dat er
elk halfuur een auto wordt ge-
stolen, en dat er elk kwartier
wel ergens wordt ingebroken.

De cijfers zullen het toch al gro-
te onbehagen bij het publiek
verder versterken. Nergens
doen particuliere beveiligings-
diensten betere zaken dan in
Zuid-Afrika.

Zeelieden
te weinig

0 Zie verder pagina 3

(ADVERTENTIE)

LAATSTE KANS
MEUBELS
HALF GELD
Roermond - De sinds jarenbestaande
en gevestigde meubelnandel ERWIL,
stopt deze week haar aktiviteiten aan
de Wilhelminalaan 24. Daar de tijd
dringt stelt zij alleen nog t.e.m. zater-
dag naar voorraad puntgave meube-
len beschikbaar rechtstreeks aan par-
ticulieren voor half geld of soms nog
minder. Bijv.: zwaar geloogd eiken
eethoek van f 3.760,- voor f 1.798,-;
eiken toogkast van f 2.830,- voor
f 1.399,-: t.v. meubel met videomoge-
lijkheid van f 540,- voor f 270,-: eiken
boekenkast van f 850,- voor f 425,-;
2-zits bank van f 1.590,- voor f 795,-.
Verder nog bankstellen, salontafels,
wandkasten, dekenkisten, fauteuils,
oosterse tapijten en berbers voor hal-
ve prijs of minder.
Wie dus direct of binnenkort meubels
of een tapijt nodig heeft kan nu een
vermogen besparen en de grote slag
slaan bij
ERWIL, Wilhelminalaan24
Maasniel/Roermond
Donderdag koopavond.

(ADVERTENTIE)
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(ADVERTENTIE)

OP EEN HONDA
REIS JE ALTIJD
EERSTE KLAS

HONDA*
Bel voor documentatie01804-57333.

(ADVERTENTIE)

K^y f VanafBMevens *S^^ni

fOClinöS hoogzornermode
ni^TOj-j 20%-30%A0% korting

Pamieslagerstraat 15. Telefoon 045-442496

(ADVERTENTIE)

Harlekijn's Dabyland
OPRUIMING OP ONZE KINDERWAGENAFDELING

'Xouvenderslraat 141. Hoensbroek. ISÊlÈ_____\fr__ik&)_^f_m& Tel. 045-221263. —

(ADVERTENTIE)

Combi magnetron-
heteluchtoven

- voor koken, bakken en
magnetron!- magnetron 650 W - 7 standen
regelb.- hete lucht 1300 W - 50-250 °C
regelb.

Goldstar 849.-
-" gratis 10-delige magn.

kommenset
" gratis 3 pakken cake-mix

" voll. eigen techn.dienst
" uw speciaalzaakvoor alle

reparaties, zowel was-, koel-,
video- als hifi-app.

Zeer grote keuze
Alleen bij:

Expert Keulen
Morkt, Smpek-eld, lel. 045-443344! -Onzin, er is teveel zee...



strips en in gesprek

Samensteller Nationaal Milieubeleidsplan schreefboek over levende aarde

'Ons is weinig tijd meer gegund'
Van onze verslaggever

DEN HAAG - Bijna iedereen weet het nu wel: er is een
Nationaal Milieubeleidsplan verschenen dat ook de nodi-
ge actiebereidheid van de burger vraagt. Aan dat NMP ligt
de visie ten grondslag dat de aarde als een levend wezen
behandeld moet worden, wil de mensheid kunnen voort-
bestaan op deze planeet.

Zo is het al vanaf de eerste opzet
naar voren gebracht door plaats-
vervangend directeur-generaal van
milieubeheer B. J. C. (Cees) Zoete-
man, een van de samenstellers van
het NMP. Gisteren werd zijn boek
'Gaiasofie' aan minister Nijpels van
milieu aangeboden tijdens het
symposium 'Milieubeheer van de
aarde als levend organisme' in Den
Haag.

Het door Zoeteman bedachte be-
grip, tevens de titel van het boek,
slaat op de Griekse godin van de
aarde, Gaia, die vruchtbaarheid en
leven brengt en de aarde in condi-
tie houdt. „De aarde is een levend
wezen. De bossen zijn bij voor-
beeld de longen van de aarde. Men-
sen moeten daarvan doordrongen
worden en met dat idee in het ach-
terhoofd met de aarde omgaan",
meent Zoeteman.

Dat de aarde een levend wezen is, is
de persoonlijke visie van de be-
leidsmaker. Niet iedereen binnen
de top van het ministerie staat hier
achter. Maar een deel van zijn visie
- dat ten grondslag ligt aan het mi-
lieubeleidsplan en het rapport
'Zorgen voor morgen' - is wel door
de top overgenomen. Dat betreft

het beeld van de aarde op vijf ni-
veaus: het landschap, de rivier, het
continent, de aarde als geheel en de
aarde als deel van het heelal. „In al
die niveaus herken je een levend
wezen. Neem de rivier. De meren
en het grondwater zijn het hart, het
hooggebergte is het hoofd en de
delta is de buik. En op alle niveaus
is volop beweging. Zo is de lucht-
circulatie het levensproces van een
continent en het warmteproces dat
van de aardbol".

Symbolisch
Het klinkt allemaal zeer symbo-
lisch, doet zelfs een beetje zweverig
aan. Maar wat betekenen die vijfni-
veaus nu concreet voor een be-
leidsplan van een ministerie van
Milieu? „Het idee van de vijf scha-
len loopt als een rode draad door
het Nationaal Milieubeleidsplan.
Op elk niveau moet de oorspronke-
lijke kringloop hersteld worden.
Op landelijk niveau moeten bij
voorbeeld alle afvalstoffen worden
hergebruikt. De mens is nu zover
dat hij in staat is op het hoogste ni-
veau veranderingen aan te brengen
die doorwerken op lagere niveaus.
Dat zie je aan het broeikaseffect:

veranderingen in de ozonlaag door
toedoen van de mens, hebben hun
weerslag op de aarde. Die warmte-
kringloop moet hersteld. De mens
moet zich er nu van bewust worden
dat de aarde oververhit raakt als we

doorgaan met het huidige energie-
verbruik".

Zoeteman is tamelijk optimistisch.
Hij denkt dat de mens zich bijtijds
bewust wordt van de milieuproble-

men. „Het zal lange tijd duren,
maar het moet. Het milieu werkt
daarbij als een spiegel die de mens-
heid wakker moet schudden".
Maar dat moet dan wel snel gebeu-
ren. De rampen 'die u en ik anders

nog mee zullen maken' kunnnen
groot zijn. Overstromingen, droog-
te en extreem veel gevallen van
huidkanker, zijn niet ondenkbeel-
dige gevolgen van het huidige ge-
drag van de Westerse mens.
Zoeteman preekt: „Ons is niet veel
tijd meer gegund. Misschien had-
den we eerder naar het 'geitenha-
ren-sokkengepraat' moeten luiste-
ren. Ons gedrag moet veranderen.
We moeten ons afvragen of we wel
zo ver met de auto op vakantie
moeten, erbij stilstaan in welke
verpakkingen we goederen kopen
en ons realiseren wat wérkelijk van
belang is. Een mentaliteitsverande-
ring breng je niet van de ene op de
andere dag teweeg. Dat zie je wel
aan het gebeuren rond de smog.
Mensen laten niet een-twee-drie
hun auto staan. Maar als er van bo-
venaf regels opgelegd worden,
moeten ze wel".
Ook wat betreft die regelgeving
komt het beeld van de vijf niveaus
naar voren. Volgens Zoeteman
moet op elk niveau een speciaal be-
stuur ingesteld worden. Die zijn er
nu alleen op gemeentelijk niveau:
de waterschappen en gemeentelij-
ke energiebedrijven. Op mondiaal
niveau zou dat een milieubestuur
onder de vlag van de Verenigde
Naties kunnen zijn, met bijpassen-
de bevoegdheden. „Op wereld-
schaal moet het gebruik van olie en
gas worden beperkt. En ook de we-
reldbevolking zal op den duur aan
banden gelegd moeten worden, zo-
als dat nu al in China gebeurt. Daar
zijn dwingenderegels voor nodig".

Anje Romein

# Cees Zoeteman van het ministerie van Vrom.

in gesprek

Europeanen nerveus bij naderen 1992
De proclamatie van de voor 1992 vastgestelde voltooiing
van de EG-binnenmarkt maakt vele Europeanen nerveus
en wekt tot nu toe binnen de perken gebleven angsten op.
De media, die geen onderwerpen zoals boter, suiker- en
fruitberg meer bij de hand hebben, storten zich nu op an-
dere, ogenschijnlijk bedreigende en negatieve aspecten
van de Europese integratie.

Dagelijks horen en lezen de bur-
gers van Europa, dat de buitenlan-
ders hun arbeidsplaatsen en wo-
ningen afnemen en dat ze zonder
het te merken, overvleugeld wor-
den door de buitenlanders. Lang-
zaamaan raken zelfs die burgers
opgewonden, die tot dusverre zon-
der merkbare nervositeit en gewe-
tensbezwaren 'overzeese cultuur-
produkten' consumeren, in andere
werelddelen uitgestrekte landerij-
en bezitten, met hun kapitaal hele

kuststroken opkopen en bebou-
wen.

Wij kunnen niet eens meer door de
EG-binnenmarkt of door de naar
ons toekomende buitenlanders
multicultureel worden, we zijn het
reeds!

Misdadigers naar binnen? Men zou
bang zijn, dat de EG-binnenmarkt
voor misdadigers de deur wijd
open zou zetten. De misdaad zou

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

betrekking te hebben op publikaties in deze krant. Zij dienen kort
en zakeli|k te zijn. Brieven die te lang zijn worden ingekort of gere-
tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in deze rubriek wor-
den niet toegestaan

zich nu grensoverschrijdend kun-
nen organiseren en zonder riscio
banken kunnen overvallen en on-
gestoord verdovende middelen
kunnen in- en uitvoeren enzo-
voorts.

Over dit thema hoorden wij een
bewindsman zijn inzichten geven.
De expert waarschuwde voor over-
ijlde conclusies. Met de mening
des volks in zijn achterhoofd en
die vermoedens welke de Neder-
landse ziel in beroering zou kun-
nen brengen, verkocht hij echter
onzin volgens de tijdgeest en ten
behoeve van de gewenste, komen-
de verkiezingsuitslagen.

Ook de strategen bij de politie we-
ten, dat de specialsiten onder de
misdadigers de grenzen steeds
meer als bescherming, dan als hin-
dernis gebruiken, waarachter men
zich uit de voeten kan' maken met
zwart geld, slechte daden en met
een slecht geweten.

Indien de recherche zich de kennis
van vreemde talen had eigen ge-
maakt en zich van een grensover-
schrijdend opsporings- en compu-
tersysteem had voorzien, dan zou-
den de misdadigers met of zonder
de EG-binnenmarkt, niets te la-
chen hebben.

Men moet zich dan ook afvragen,
waarom uitgerekend de Europea-
nen zo kleingeestig met hun zelf-
bewustzijn en hun zogenaamde
identiteit omgaan. Ze kunnen toch

van hun eigen geschiedenis leren
hoe men hele volksstammen onder
dwang als slavenarbeider naar
vreemde landen heeft geëva-
cueerd, hoe men van de ene dag op
de andere taal, godsdienst en cul-
tuur onder dwang invoert, hele
volksstammen of minderheden
onderdrukt of uitroeit.

Ook dit is recente geschiedenis en
moet nog door de Europeanen
worden verwerkt, evenals de ver-
schrikkelijke daden van Stalin,
Hitler, Chomeini, etcetera.

NIEUWENHAGEN Hub Smeets

Stemmen
Voordat de verkiezingslijsten
worden opgesteld zou ik er voor
willen pleiten de familie-omstan-
digheden te controleren van de
mensen, op wie wij onze stem
moeten uitbrengen. „Hij ont-
vangt misdadigers en eet met
hen", dat heeft een bedoeling.

Men zou een misdadiger die ge-
welddadig ofop lange termijn tot
doden in staat is, kunnen tatoeë-
ren. Onze ouders en voorouders
hebben zich grote inspanningen
en offers getroost om de cultuur
in ons land voor slechte invloe-
den te bewaren. Wij moeten dat
blijvend waarderen.

BRUNSSUM
M. Nelissen-v. Schoot

Doodstraf
Het is erg jammer dat H. Schlangen
(LD 24-5-1989) in een pleidooi tegen
de doodstraf Amnesty International
aanhaalt als zou zij de misdaad be-
schermen door de doodstraf af te
wijzen. Met dit standpunt wil de
mensenrechtenorganisatie echter
niet zeggen dat misdadigers onge-
straft moeten blijven.

Amnesty International baseert haar
bezwaren tegen de doodstraf op ar-
tikelen in de Universele Verklaring
van de Rechten van deMens waarin
staat dat niemand onderworpen
mag worden aan wrede, onmenselij-
ke of vernederende behandeling en
iedere persoon recht heeft op leven.
In het betoog van Schlangen staan
bovendien een aantal punten die
pertinent onwaar zijn:

In onze rechtsorde wordt niet iedere
dag iemand vermoord en het is; na-
tuurlijk pure onzin om te veronder-
stellen dat als de doodstraf im de
wetgeving stond, er in Nederland
geen mens meer vermoord zou wor-
den. Dat doodstraf niet af-
schrikwekkend werkt blijkt over-
duidelijk uit statistische gegevens
uit landen waar de doodstraf wel
wordt toegepast. Er blijkt zelfs hier
en daar een toename van criminali-
teit te constateren te zijn rond het
tijdstip van een executie.
Als we naar Iran kijken worden daar
zeker niet alleen drugverslaafden,
-dealers en criminelen geëxecu-
teerd. Er zijn vele aanhangers van
het Baha'i-geloof terechtgesteld,
overspelige vrouwen worden op
gruwelijke wijze gestenigd, maar
ook om politieke redenen zijn vele
Iraniërs ter dood gebracht. Het ziet
er naar uit dat het toepassen van de
doodstraf deze 'misdaden' niet doet
afnemen, want ze gaan onvermin-
derd door.
Ik hoop dat tijdens de campagne te-
gen de doodstraf dieAmnesty Inter-
national op het ogenblik voert, ve-
len zullen stilstaan bij het bestaan
van de doodstraf, een moord door
overheden opgelegd en uitgevoerd,
die daarmee tevergeefs proberen
hun landgenoten af te schrikken

misdaden te begaan; een straf die
niet gericht is op rehabilitatie, maar
op vergelding; een straf die onher-
roepelijk is, maar waarbij gerechte-
lijke vergissingen nog te vaak voor-
komen; een straf die dikwijls op
zeer wrede wijze wordt uitgevoerd
zoals steniging, electrocuteren, ver-
gassen en ophanging; een straf ook
die vaak onderdrukkend, discrimi-
nerend en met grote willekeur
wordt toegepast.

'De doodstraf moet in geen geval'
(motto campagne tegen de dood-
straf, A.l).

Bernadette Kop
Regionaal Contactpersoon

voor Amnesty International
in Limburg

recept

Crèpes Argenteuil
Deze crèpes zijn een voorproefje
van de hoge kwaliteit van de Nor-
mandische keuken. In de pittores-
que restaurantjes aldaar worden
deze ragdunne flensjes vaak met
een likeur (bijvoorbeeld Grand
Marnier) geflambeerd.
Benodigdheden voor 12 stuks: 80 g
bloem, 2 eieren, 3 dl melk, 80 g ge-

raspte belegen kaas.
Maak van bloem, losgeklopte eie-
ren, melk en zout een mooi glad be-
slag.
Smelt de boter, maar laat ze niet
bruin worden en roer vervolgens
de iets afgekoelde boter door het
beslag.
Bak hiervan 12 flensjes in een dro-
ge koekepan.
Rol in elke plak ham twee gekook-
te asperges en rol hieromheen de

flensjes.
Rangschik deze daarna naast el-
kaar in een platte ovenschotel en
strooi er vervolgens de kaas over.
Plaats de schotel 10 minuten in een
op 200°C. - stand 4 - voorverwarm-
de oven, tot de kaas iets is gesmol-
ten en goudgeel gekleurd ziet.

hub meijer

Ingezonden
Hierbij een reactie op de ingei
den brieven van de heer Bost!
Heerlen. Ik heb nu al voor de del
maal een ingezonden stuk van I
het Limburgs Dagblad geld
Alle stukken bevatten deze!
minachting voor een ander!

In 469 jaar voor Christus was 4
een man, Socrates genaamd,
een gifbeker leegdronk. Hij wasl
schuldig ter dood veroordeeld]
zijn leerling Kriton weende en
'Maar beste Kriton, zag je dan
ver dat ik schuldig verklaard
dood in ging!'

De mens die tot zijn voleindinl
uitgegroeid is het voortreffelijk
wezen, maar als hij zich losma
van wet en zeden is hij ook
slechtste van allen!
Ook Christus is onschuldig
dood gebracht.

Verder, beste man, is presid
Lincoln vermoord omdat hij de
vernij afschafte. Vervolgens, t
Bost, ik sla de ontelbare martela
- ook gewoon mens - maar o'
Maar enkelen citeer ik toch: B'
fatius in Dokkum en de zeven rf
telarèn van Gorinchem.

Allen vermoord zoals Kennedyl
Martin Luther King. Allemaal ]
gens hun goede mening voor aH
re mensen. Zij waren allen geW
zoals u het Christendom haat!

Het gaat gewoon niet op de ker»
de schuld te geven, met inbe.
der Inquisitie, of de menselijke
breken aan de RK Kerk toej
schrijven.De heer Bost gaat er i
aan voorbij dat God niet gekend
door de mens. Dat is het geloof
Hem. Ik geloof dat Hij de Schep!
is van zon, maan en sterren. Ö*
aan komt geen mens te pas.

Ook weet ik zeker dat het RKj
loof het beste is van allemaal, m
dat kun je pas zeggen als je defl
geboden hebt gebruikt om I
doodgewoon mens te zijn en
ogen en oren de kost hebt gege*l
BRUNSSUM J. Pieters*^
(Van redactiewege bekort)
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Misschien zijn wij niet degrootste in presentatie, maar toch wél de
scherpste in prijs.
En, o ja, let u ook op deprijs van de matras, de hemel of een
babybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bij
deze "kleine" artikelen.

Baby discount «».
( //~~\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161

k U ) openingstijden: dinsdag-, woensdag-en vrijdagmiddag van 1-5yur
\f~^ \ donderdagvan 5-9uur enzaterdag van 11-5uur.

puzzel van de dag

Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de ridders van flut



HORN - Het CDA wil de sociale
premies met twee miljard verlagen,
door in te teren op de reserves van
de sociale fondsen. Op die manier
moet de gewenste loonmatiging
worden ondersteund. VVD-fractie-
voorzitter Voorhoeve noemde het
gisteravond in Hom weinig realis-
tisch te verwachten dat met zon be-
perkte lastenverlichting looneisen
kunnen worden voorkomen.

Daarnaast is volgens het CDA een
lastenverlichting van twee miljard
nodig als tegenwicht tegen oplopen-
de milieuheffingen. Het CDA wil 2,6
miljard extra uittrekken voor het
milieubeleid. De christendemocra-
ten denken daarbij aan een verho-
ging van de benzineprijs met enkele
dubbeltjes, verlaging van de motor-
rijtuigenbelasting, rekeningrijden,
en invoering van een spitsvignet.

Crisis
il üdBS(;n wordt de leiding van de
'ad| , geplaatst voor een crisis,
*ri \een van de leiders, TsjaiLing,
Ln studente, was afgetreden. Vol-
He s een van de activisten hebben
tfom enten die uit de Provincie|t»e e

f
n de meerderheid op het plein.

tj e studenten uit Peking verloren
* jen^ontr°le toen de duizenden stu-

.et lenvan buiten de hoofdstad, na

.^afkondigen van de noodtoe-
Q. het plein in bezit namen.

le!?mige studenten menen dat met
letRichting van het standbeeld op
Wp. i

n van deHemelse Vrede het
-l 0 ccl onder de studenten wordt
ijd

ggehouden. Dat was de laatste.cri gezakt. De studentenleiders ga-

' ;e. loc dater klachten zrjn binnen-
_.er°men over corruptie en over
iele 'Uing van fondsen die uit aile
t0

n van de wereld zijn binnenge-

Deng
_>je de machtsstrijd in de top van

tje Communistische partij zich ver-
lp ~°ntwikkelt, kan niemand voor-LUen' Deng Xioping, de man die

> tw;- De?te over alles kan vertellen,
Se igt in alle talen. Volgens wester-
liat -f? ten is net wel duidelijk
sj tJeng Xioping de teugels weer

■> °it_, fin handen heeft. De plannen
baa te treden zullen nu wel van de
verlH Z^n' enkele maanden terug
jy. blaarde de 84-jarige patriarch dat
riw na de historische ontmoeting
stef resident Gorbatsjov, zijn laat--tUnctie. dievan voorzitter van de

utaire commissie, zou opgeven.

Stadsbestuur eist verwijdering beeld

Studenten trotseren
autoriteiten Peking

Van onze correspondent
[fr. ING - De autoriteiten vanPking hebben de studentenperen opdracht gegeven het[riJheidsbeeld' dat sinds gis-
pchtend op het Plein van detemelse Vrede (Tiananmen-
LeirÜ staat, te verwijderen.

tien meter hoge stand-?ld, dat de godin van de vrij-
J>a voorstelt, kijkt het portret
.«i Mao aan de Poort van delemelse Vrede recht in deSen.

fedagnacht werd het 'vrijheids-
loo onder grote belangstelling
bi .r de studenten in elkaar gezet.Fe»1erochtend om twaalf uur werd
W ftnn ndbeeld ingewijd. Tussen der«uo en 100.000 mensen warenr Wezig, maar tegen de avond wa-
L een half miljoen mensen
lem Plein gekomen om deel te
lw?" aan de festiviteiten rond de
'an f

gvan het beeld. Er werd ge-
tem gezongen en om het ontslag

°epen van premierLi Peng.

" Een studentenleider spreekt demonstranten toe die giste-ren de toegang tot het hoofdbureau van politie in Peking
blokkeerden uit woede over de arrestatie van drie arbei-ders. De demonstranten hielden een zitstaking. De gearres-
teerden, die in de nacht van maandag op dinsdag zijn op-gepakt, zijn lid van de onofficiële vakbond 'Autonome Fe-deratie van Arbeiders in Peking.

Kritiek PvdA op verkiezingsprogramma

Groen Links mikt
op tien Kamerzetels

DEN HAAG - Groen Links mikt op
acht tot tien kamerzetels bij de ver-
kiezingen. Als doel voor de toe-
komst denkt de nieuwe combinatie
van PPR, PSP, CPN, en EVP vijf-
tien procent van de kiezers te kun-

nen trekken. Naast de traditionele
aanhang van de deelnemende par-
tijen wil Groen Links, linkse stem-
mers van PvdA en CDA weglokken.

Woordvoerders van de vier deelne-
mende partijen maakten dit giste-
ren bekend bij de presentatie van
het verkiezingsprogramma van de
nieuwe formatie.
Hogere uitkeringen, een belasting
op milieuvervuilende produkten,
invoering van de 32-urige werk-
week, omvorming van het leger en
uittreding uit de NAVO. Dit zijn en-
kele van de meest opmerkelijke
punten uit dat programma, dat nog
niet op zijn financiële haalbaarheid
is getoetst.
Groen Links is bereid een progres-
sief kabinet met PvdA en D66 te
steunen. Voor alles staat het blokke-
ren van een nieuwe CDA-VVD-
meerderheid.
De PvdA noemde het programma
van Groen Links gisteren weliswaar
sympathiek maar de club „blijft ste-
ken in een optelsom van wensen en
verlangens".

Voor 1990-1991 bezuinigingen aangekondigd

Cijfers Moskou over
uitgaven defensie

MOSKOU - De Sovjetunie geeft in
1989 77,3 miljard roebel (ongeveer
290 miljard gulden) uit aan haar de-
fensie-apparaat. Dit heeft de presi-dent en partijleider van de Sovjet-
unie, Michaïl Gorbatsjov, gisteren
in Moskou gezegd in een rede tothet nieuwe Congres van Volksafge-
vaardigden. Het is voor het eerst dat
de Sovjetunie duidelijkheid ver-schaft over haar defensie-uitgaven.

Gorbatsjov kondigde aan dat hij dedefensieuitgaven voor 1990-91 met
14 procent omlaag zouden gaan. De
Sovjetleiderzei dat in het jaar 1987-
-88 de uitgaven bevroren zijn. Dat
heeft naar zijn zeggen een besparing
van 10 miljardroebel opgeleverd. In
1990-91 zullen de uitgaven met nog
eens 10 miljardroebel omlaag gaan,
aldus de sovjetleider.
Uit het door Gorbatsjov genoemde
bedrag van 290 miljard gulden zou
blijken dat de Sovjetunie veel min-
der geld aan defensie besteedt dan
de VS. Washinghton geeft in 1989

ongeveer 675 miljard gulden daar-
aan uit.
De Sovjetleider deed behalve zijn
uitspraken over de defensie-uitga-
ven ook voorstellen aan het congres
voor economische hervormingen.
Hij schetste opnieuw een kritische
beeld van de economische en socia-
le situatie van het land. Noch in de
landbouw noch op het terrein van
de sociale politiek zijn de gestelde
doelen bereikt, zo zei hij. Gorbats-
joverkende dat zijn politiek van pe-
restrojka (herstructurering) met
moeilijkheden kampt, maar hij on-
derstreepte dat het voor het land de
enig mogelijke weg uit decrisis is,
President Gorbatsjov kondigde in
zijn bijna anderhalf uur durende
toespraak ook een nieuwe grondwet
voor de Sovjetunie aan. De grond-
wet is naar zijn mening een „van de
belangrijkste garanties voor de on-
omkeerbaarheid van de perestroj-
ka".Hij zei dat het opstellen daarvan
nog enige tijd zou vergen.

Israël pakt
kolonisten op

TEL AVIV - Het Israëlische leger
heeft gisteren 30 kolonisten gearres-
teerd in een nederzetting nabij het
Graf van Jozef in de stad Nablus op
de Westoever van de Jordaan.Allen
zijn studenten aan de daar gestichte
yeshiva (joods religieus opleidings-
instituut). Ze zouden betrokken zijn
geweest bij een incident waarbij
maandag een 16-jarig Palestijns
meisje werd gedood en twee Arabi-
sche dorpsbewoners levensgevaar-
lijk gewond raakten.

De Israëlische minister van Politie,
Chaim Bar-Lev heeft gisteren laten
weten dat de 30 hun straf niet zullen
ontgaan. Ook ministervan Defensie
Jitschak Rabin heeft gewaar-
schuwd dat Israëlische bewoners
tan de bezette gebieden diezich aan
dergelijk gedrag schuldig maken
zonder onderscheid voor derechter
zullen worden gebracht. Hij sprak
van een 'schandelijke daad.

Volgens Israëlische militaire krin-
gen was de actie van de groep goed
voorbereid. Zij zouden wraak heb-
ben willen nemen voor ongeregeld-
heden, vorige week.

Boeren kunnen
miljoenen besparen

op mestheffing
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Boeren in de var-
kens-en kippenhouderij kunnen
miljoenen besparen op hun mes-
theffing als ze hun dieren fosfor- en
stikstofarmer voer toedienen en
daarvan een goede registratie bij-
houden. Dit blijkt uit een studie van
een door minister Braks van Land-
bouw ingestelde werkgroep.

Inmiddels worden proeven uitge-
voerd met dit nieuwe systeem.
Daaruit blrjkt, dat de in de milieu-
plannen aangekondigde mineralen-
boekhouding die de boeren moeten
gaan bijhouden, kan vervallen.
Daarvoor in de plaats moeten de
boeren een kolom extra invullen op
hun mestboekhoudingformulieren,
het zogenoemde aanvoerregistratie-
systeem. Als blijkt dat de proeven

definitief goede resultaten blijven
geven, wil Braks het nieuwe sys-
teem voor in ieder geval devarkens-
en kippenhouders op 1 januari 1990
invoeren.

Met het goed bijhouden van wat de
varkens en kippen te eten krijgen,
kan de varkenssector 5 miljoen gul-
den in de zak houden en de pluim-
veessector 2 miljoen gulden. Als de
boeren het registratiesysteem heel
nauwkeurig aanhouden, kunnen ze
tevens 30 tot 45 miljoen gulden be-
sparen op de kosten van mestafvoer
en mestheffing.

Uit de studies blrjkt, dat voor de
veehouderij nog niet zon systeem
kan worden opgezet. Slagen de
plannen dan zal omstreeks 1992 defosforuitstoot met 10 tot 15 procent
zijn verminderd en de stikstofuit-
stoot in mest met zon 6 procent,.

binnen/buitenland

AID: misdaad
gereed voor

Europa 1992

3PCHEVENINGEN - De crimine-
ir wereld heeft jaren geleden de
ePogelijkheden ontdekt voorfraude met subsidies van de EG.
,Frofessionele misdaadorganisa-
ties zijn dan ook al gereed voor
Rt Europa van na 1992. Dat
neeft directeur H. de Boer van de
.^gemene Inspectiedienst (AID)
Bisteren dag gezegd bij de vie-
ring van het veertigjarig bestaan

de Economische Controle-dienst (ECD).

Volgens De Boer is het nu de"oogste tijd om fraude met EG-

subsidies als crimineel gedrag te
beschouwen. Hij vindt dat de
autoriteiten de verhalen over
fraude met gelden van de EG te
zeer als een 'budgettair-techni-
sche zaak' beschouwen. Hoewel
deRekenkamer van de EG al ja-
renlang wijst op het gesjoemel,

doet de Europese Commissie
niets, aldus De Boer.
De AID-directeur verklaarde gis-
teren dag over informatie te be-
schikken van de politie en Justi-
tie in Rotterdam waaruit blijkt
dat georganiseerde criminelen
nu actief bezig zijn met het be-
denkenvan methoden om na het
openstellen van de grenzen te
kunnen blijven meeëten uit de
subsidieruif van de EG. Volgens
leden van het Europees Parle-
ment verdwijnt er nu al elk jaar
tien miljard gulden in verkeerde
zakken.

Positief
Zelden tevoren hebben
staatshoofden en regerings-
leiders van de NAVO-lidsta-
ten zich zo tevreden ge-
toond over de afloop van
een conferentie van de al-
liantie als thans in Brussel.
En dat niet ten onrechte. De
eenheid is hersteld.

Het pad naar succes werd
geëffend door de voorstellen van de Amerikaanse president Geor-
ge Bush ter evenwichtige vermindering van de conventionele be-
wapening in Oost en West. Op dat plan zijn inmiddels hoopgeven-
de reacties uit het Oosten gekomen.ln Parijs noemde Sovjetminis-
ter Sjevardnadze het initiatief van Bush een fundamentele stap in
de goede richting en in Wenen benadrukte de leider van de Oost-
duitse delegatie bij het MBFR-overleg over troepenverminderingen
de principiële bereidheid van het Warschaupact inkrimpingen tot
50 procent in alle categorieën door te voeren.

Het tweede positieve punt vormde het compromis over de kernwa-
pens voor de korte afstand (SNF), in de totstandkoming waarvan
minister Van den Broek een groot aandeel heeft gehad. Het was
vooral dezekwestie, die in Brussel roet in het eten dreigde te gooi-
en, te meer daar de aanvankelijke standpunten van de VS en
Groot-Brittannië enerzijds en West-Duitsland aan de andere kant
diametraal tegenover elkaar stonden.

Afgesproken is dat de NAVO met het Warschaupact kan gaan on-
derhandelen over een reductie van de SNF-wapens, als er een ak-
koord over troepenverminderingen gerealiseerd is en beide zijden
daadwerkelijk zijn begonnen met de uitvoering daarvan. Dat zou
over vier jaar het geval kunnen zijn. Met de vermindering van de
SNF-wapens zal pas begonnen worden, als de conventionele re-
ductiesvoltooid zijn. Overeengekomen is tevens dater geen derde
nuloptie komt. En dat is goed zo, want alle positieve ontwikkelin-
gen ten spijt moet de defensie van het Westen geloofwaardig blij-
ven en is overhaasting uit den boze.

Belangrijk tenslotte is de principeverklaring die de NAVO-leiders
gisteren naast hun Alomvattend Raamwerk voor Wapenbeheer-
sing en Ontwapening uitgaven en waarin het bondgenootschap
aangeeft 'een nieuw patroon' te willen nastreven, en wel dusdanig
dat ideologisch en militair antagonisme wijken en een brede sa-
menwerking ervoor in de plaats komt, zulks met eerbiediging van
mensenrechten en politieke vrijheden.

Het is zonder meer verheugend dat de NAVO thans in unanimiteit
duidelijk herkenbaar en zonder omhaal inspeelt op de positieve
ontwikkelingen, die in Oost-Europa en in hetbijzonder in de Sovjet-
unie gaande zijn.

F.S.

Dode bij
rellen in
Kosovo

BELGRADO - De Joegoslavische
politie heeft gisteren een betoger
van Albanese afkomst doodgescho-
ten in de zuidelijke provincie Koso-
vo, waar opnieuw nationalistische
protesten waren losgebarsten. Dit
heeft het Joegoslavische persbu-
reau Tanjug gemeld.

De dode viel in de plaats Podujevo,
waar een groot aantal tieners de
straat op was gegaan. Het kwam tot
een schotenwisseling tussen politie
en betogers, aldus Tanjug, waarbij
een 28-jarige man dodelijk werd ge-
troffen door een politiekogel. Ver-
scheidene andere betogers raakten
gewond.

Volgens de Joegoslavische autori-
teiten hadden nog geen honderd
mensen deelgenomen aan de beto-
ging in Podujevo, waar in maart een
politieman omkwam bij onlusten.
In Kosovo kwamen in maart in to-
taal 24 mensen om het leven bij
vechtpartijen tussen de politie en
Albanezen die woedend waren om-
dat zij hun autonomie deels kwijt
waren geraakt aan Servië, de groot-
ste republiek van Joegoslavië.

Ouders van
zwakzinnige
dreigen met
rechtszaak

ASSEN - De ouders van de 23-jarige
zwakzinnige Jolanda Venema zul-
len de rechter inschakelen om een
betere behandeling voor hun doch-
ter af te dwingen als daartoe niet
binnen een week daadwerkelijke
stappen worden ondernomen. Zij
hebben dit de Hendrik van Boerj-
enoordinrichting gisteren laten we-
ten.
„Er wordt een spelletje met ons ge-
speeld. Ik pik dit niet langer", aldus
de moedervan Jolanda. Zij reageert
hiermee op de conclusie van een on-
derzoekscommissie dat Jolanda opeen andere manier verpleegd moet
worden. Nu gebeurt dat terwijl ze
naakt vastgebonden zit in een af-
zonderlijkae kamer.
Verder werd met de commissie af-
gesproken dat op korte termijn een
gesprek zou worden gevoerd met de
directie daarover. Dat gesprek kan,
zo heeft het Hendrik Van Boeij-
enoord de ouders nu meegedeeld,
pas op zijn vroegst eind juli plaats-
vinden. De ouders willen zo lang
niet meer wachten.

punt uit
Veiligst

De Nederlandse snelwegenzijn ■de drukste, maar ook de veilig-
ste van Europa. Uit de ongeval-'
cijfers van acht Europese lan-
den en de VS in het blad Ver-
keerskunde blijkt dat Neder-
land in 1987 met 3,3 doden per
miljard autokilometers de an-
dere landen in veiligheid ver
achter zich liet. Het gevaarlijk-
ste waren de Italiaanse snelwe-
gen, waar gemiddeld 18,1 do-
den per miljard kilometer vie-
len. In West-Duitsland is het
dodencijfer met 6,3 ondanks de
zeer hoge rijsnelheden betrek-
kelijk laag.

Bouwstop
De bouwwerkzaamheden van
de Beierse kerncentrale Wac-
kersdorf zullen met ingang van
vandaag stopgezet worden in >afwachting van een besluit van
de regering in Bonn over het
project.

Taboe
De gemeenteraad van Durban,
één van de belangrijkste Zuid-
afrikaanse badplaatsen, heeft
een voorstel verworpen om
zwarten toe te laten op de beste
stranden. De burgemeester ge-
bruikte zijn beslissende stem
om zwarten te weren van vijf
stranden en zwembaden van dt_
stad.

Apartheid
In Zuid-Afrika zullen 'funda-
mentele' veranderingen komen
die recht zullen doen aan
rassen. Deze voorspelling doet
Frederik de Klerk, de waar-
schijnlijke opvolger van Botha
als president. Er komt binnen-
kort een 'voldoende represen-
tatief forum' van alle etni
groepen, aldus De Klerk, dié
verder zei dat er een einde moet
komen aan de blanke overheer-
sing over het land. Rassen-
scheiding moet blijven bestaan
binnen het onderwijs, aldus De
Klerk.

Bezetting
De bezettingsgraad in de alge
mene, academische en catego-
rale ziekenhuizen is in 1988 ver-
der gedaald ten opzichte van
1987. Na een daling met 1,5 pro-
cent was de bezettingsgraad
vorig jaar73,5 procent, zo blijkt
uit voorlopige cijfers van het
Centraal Bureau voor de Si
tiek (CBS).

Gordels
Vanaf 1 januari 1991 moet men
in België ook de veiligheidsgór-
deis achterin de auto gebrui»
ken. Met ingang van 1 januari
1990 moeten autobanden een
minimum-profiel van 1,6 mm
hebben.
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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
1 —^_---------—— -^—^-_—--_^ —.—___________________

Vermist/Gevonden
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Hoge beloning
op 25-5-1989 werd te Sittard ontvreemd een personenauto

Opel Kadett HB 1.6 D
Kenteken TH-85-KY, kleur blauw.■ De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van

bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar ge-
lang dewaarde van het teruggevonden voertuig en van de

inlichtingen. Deze worden ingewacht onder het tel. nr.
085-435255, na kantoortijd 085-455045. Vragen naar de
tieer Stevens. Bureau H.A. van Ameyde BV, Kleine Oord

181, Arnhem.
TROUWRING verloren 23
miei '89, omg. ziekenhuis
Heerlen. Terug te bezorgen.
Tel. 04454-3327.

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

Personeel aangeboden

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

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

Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
i

Personeel gevraagd

Fysiotherapeut(e)
gevraagd voor waarneming periode 29 juni t/m 17 juli.

Tel. 045-251922.
Voor de regio Valkenburg-Vaals zoeken wij:

Agent-bezorgers
die tijdens de vakantie periode genegen zijn dagelijks

tussen 6.00 en 7.00 uur onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

tussen 8.30 en 17.00 uur.
AUTOBEDRIJF WOLTERS vraagt

1e automonteur
zonder papieren onnodig te reflekteren.

Heerlenerweg 39, Sittard. Tel. 04490-20303.

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.

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.

Gezocht goede AUTOMON-
TEUR, met ervaring, MB
enz. Ganzeweide 48 Heer-
len, Tel. 045-213879.
De Volkskrant en Trouw
vraagt: AKTIEVE bezorgers
(sters) in de vroege och-
tenduren voor Aarveld en
Molenberg. Inl. tel. 045-
-724496.

Aann.bedr. Vranken vraagt
BETONTIMMERLIEDEN
omgeving Mönchenglad-
bach ml. 045-224548.
Altea Hotel Limburg zoekt
zo spoedig mogelijk zelf-
standig werkend KOK A.Telefonische reacties tus-
sen 14.00 en 16.00 uur.
043-642131, Vliegveldweg
19, 6191 SB Beek.

Ervaren KEUKENHULP ge-
vraagd voor restaurant, lft.
18-28 jr. 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.

Gevraagd met spoed een
ervaren FRITUURHULP Vr.
Friture-cafétaria-broodjes-
zaak Marktzicht in Bom. Tel.
04498-54750.
Gevr. 2 BARMEISJES van
18-30 jr. Intern mog., goede
verdiensten. Tel. 09-32-11-
-733232.
Gevr. zo spoedig mogelijk
KANTINEBEHEERDER/
STER of beheerdersecht-
paar voor voetbalvereniging
R.K.I.V.V. Schrift, soll. rich-
ten aan; Bestuur R.K.I.V.V.'
Ingberdorpstraat 21, 6273
NE Ingber-Gulpen.

Nette WINKELJUFFROUW
voor direkt gevr. voor super-
markt. Min. opl. L.8.0. of
Mavo, 32 uur p. wk. Pers.
solliciteren na tel. afspr.
Hermens Voordeelmarkt
Amstenrade, Hoofdstr. 45.
Tel. 04492-1326.
Gevr. jongeman als VA-
KANTIEHULP voor snack-
wagen. Ca. 18 jr. Tel. 045-
-228888.
Voor direkt gevr. GlBO-
wandzetters v. Duitsland.
Tel. 045-320546.

Onroerend goed te huur gevraagd

Bejaard echtpaar zkt. wo-
ning met garage in centr.
van KERKRADE, hoge huur
geen bezwaar. Br o. nr.
B-0943, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

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

Onroerend goed te huur aangeboden

Valkenburg
te h. 1 pers. app. ’ 500,- en
’650,-. all-in, subs. mog.

Tel. 04406-12934
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur een WONING met 1
slpk., open keuken, woonk.,
douche, WC te Heerlen
Centr. 2e verd. en eenzelfde
woning te Eygelshoven 1e
verd. Inl. Kappersstudio Leo
Handels. Tel. 045-715771
van 9.00 tot 17.00 uur.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

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

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

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

tel. 043-254565

Brunssum
Te k. halfvrijst. woonh. m. berging, mogel.h. v. garage
aanwezig. Ind.: woonk. m. open keuken (voorz. v. comp.
aanb. keuken) 3 slpkr en kelder. Vr.pr. ’ 84.000,-. Te bevr.

Hoevenaars Assurantiën
Tel. 045-252109.

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-

cieringen - hypotheken.
Schelsberg 132, Heerlen.

TeL 045-721866.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

wij bemiddelen graag voor U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72

Geleen, tel. 04490-51544.
OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.
Ter overname aangeboden
CASINO te Weert. Comple-
te inventaris mcl. 24 en 36
Golden Ten tafels. Tel.
09-49-2452-61780.
Te k. BOUWPLAATS
6410m2 Villettes (5 km. v.d.
Ardennen) autostr. E.9 (Uit-
rit Lierneux 35 min v. Luik)
Prachtig vergezicht, rustig.
09-3227624753 (Brussel)
Pr. VILLA, 2 gar. 4 slpks.
siertuin, alle comf. magaz.
96m2, Opp. 3200m2. Pr.n.o.
t.k. Maasmechelen (B) 09-
-32-11764788.
LANDHUIS te k., 4 slpks. en
tuin plusm. 1200 m2, Trich-
terweg, vr.pr. ’ 275.000,-,
tel. 045-724690.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 35 m2. met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4 m. (merk
"Rose" kl. blauw/ wit), 3 sl-
pks, met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlie-
zotrap n. ruime zolder, ga-
rage m. cv., tuin. Ged. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Tuinstr. 10 Heerlen. Te
bez. na tel. afspr. 045-
-217425.
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 r_4S-79f1f_71

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.
Te h. in Hoensbroek Cen-
trum, 1-2 pers. APPARTE-
MENT. Inl. 045-212706, na
15.00 uur.
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,-.
Wyman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Te koop Übach o. Worms
(Landgraaf) mooi geleg.
BOUWGROND 210m2. Pr.
’30.000,-. k.k. na 19 uur
045-229331.
Ruim WINKELPAND met
royale privéwoning en werk-
plaats, velerlei mogelijkhe-
den. Rinkens, Heigank 149-
-151. Nieuwenhagen 045-
-319846.

Bedrijfsruimte
Te h. aangeb. BEDRIJFS-,
magazijn- of kantoorruimte
gelegen aan de Grasbroe-
kerweg te Heerlen 160 m2

’ 750,-p.mnd. 045-721512.
Te huur aangeb. BE-
DRIJFSHAL met kantoor
400 m2, gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen.
’2.000,- p.m. Inl. 045-
-721512.
Te k. grote BEDRIJFS-
LOODS met ruime privé-
woning, opp. 2.672 m2, vr.
pr. ’695.000,-. Tel. 045-
-319891, tijdens kantooruren

Kamers
KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.
Te h. gemeub. kamers, ge-
stoft., eigen w.c, douche en
ingang. Tel. 045-719414.
Gemeub. KAMER te h. in
Centrum Hrln. Tel. 045-
-725008.
Te h. ZIT/SLAAPKAMER in
Heerlerheide, ondergebr. in
bungalow, m.gebr. v. keu-
ken, douche en eig. opgang.

’ 95,- p.week, all-in. Inl. na
19.00 uur. Tel. 045-223482.
Landgoed "La Ferme", Lot-
broekerw. 19, H'broek. Tel
045-227291. Heeft gestoff.
en gemeub. KAMER te huur
Gemeub. KAMERS te h.
Centr. Heerlen, ’4OO,- all
in. Tel. 045-712503.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
ui ir Tal n_l<;.WßQ(l
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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.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
wea 18. Geulle. 043-641044

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Gebr. Bouw en BESTRA-
TINGSMATERIALEN, Biel-
zen, inpr. hout voor schuttin-
gen, golfpl., PVC schrootjes
op maat gezaagd, van de
Noort, Maaseikerweg 5,
Susteren. Tel . 04499-2062.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via- 045-71996fi

..„-j ._,, ____,_..._,. _~_,_,. , w-r-r l%*_t, nw, v-r>y I i ■__>»_>ww.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Geldzaken

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

Bel ons even:
Setiakawan Fin. Mij Tilburg.

013-350105.
Na 17.00 uur 045-720755

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

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

Transacties
Karcher hoge DRUKREINI-
GER heetw. 120 Bar, 3 jr.
oud, i.pr.st. Tel. 045-422891
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Landbouw

Elke week
te koop

Belgische blauwe Starters,
Nuka's, Limosim stieren en

vaazen. Stassen, tel. 09-32--Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
SCHAPENSCHEERDER.
Na 19.00 uur 045-753043.
SCHMOTZER schoffelma-
chines degelijke kwaliteit in
voorraad leverbaar. L. Collé,
Susteren, 04499-3030. Ca-
dier en Keer, 04407-1296.
Te koop enkele nieuwe Ca-
se IH TRACTOREN wegens
annulering export order 956
en 856 XLA tegen speciale
prijzen. Bel snel! L. Collé,
Susteren, 04499-3030. Ca-
dier en Keer, 04407-1296.

Proficiat

' v ._.^B

Proficiat Oma
U bent de allerliefste !!!!
van Thommy en Donny

Reageren op
p^^^^jÉ- advertenties onder

i^ BRIEFNUMMER.
JLkTdMbJ Stuur uw brief (voldoende
Vj gefrankeerd) naar het

Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP

"~t*"^^^l V^ Heerlen en vergeet niet

'^^ links onder op de
enveloppe het nummer uit

__■ _** /__ de advertentie te
Proficiat Opa! vermelden.

Auto's

Autoservices Gooiker
APK-Carwash- Bovag garage in 't Loon te Heerlen - O
biedt aan: witte BMW 318 i mooi en zeer goed '84 met nw
koppeling en banden ’ 17.000,- tevens m. Benz 200 D,
taunus 1.6, '78,Taunus 1.6 '80. Ook voor snelle uitlaten,
banden, beurten, APK en VVN-keuringen, autowassingen,
lakcleaneren en LPG-inb. Bel 045-740041 bgg 751632.

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

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Karcher hoge DRUKREINI-
GER heetw. 120 Bar, 3 jr.
oud, i.pr.st. Tel. 045-422891
Te k. MAZDA 323, bwj. '77.
Bautscherweg 126, Heerlen.
045-416520.
Tek. ALFA Sud 1500 Tl, bwj
'83. Te bevr. Dr. Schaep-
manstr. 12 A, Kakert-Land-
graaf, tussen 9.00-18.00 uur
AUDI 100 CC nw. model,
bwj. '83, 5 cyl. APK, LPG,
bijz. mooi, ’11.250,-. 045-
-717081.
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. ’ 7.500,-. 04492-
-3234.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.
BMW 316, m. '78, APK 4-
90 i.z.g.st., ’2.250,-, Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
(bij Randweg).
Te k. CITROEN Visa bwj.'Bo
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.375,-.
Heerlerweg 80, Voerendaal.
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.
Te k. FIAT Panda 34, mei
'84, APK 3-'9O, pr.
’5.250,-, i.z.g.st. Te bevr.
045-715035, na 19.00 u.
Te k. FIAT 127, 900 I, bwj.
'80, APK gek., 1e lak, pr.

’ 1.950,-. 04490-22689.
FORD Escort 1300 CL '86,
vr.pr. ’ 12.950,-. Tel. 045-
-210942 of 215969.
Escort 1600 Sport, 1980, kl.
rood; Fiesta 1983, kl. wit.
Auto KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
Ford ESCORT 1300 Laser
bwj. 11-'B4, 1e lak, antra-
ciet-met. Tel. 045-228469.
Te k. Ford SCORPIO 2.0
GL, dcc. '85, 1e eig., stuur-
bekr., ABS, LPG, kl. grijs, i.s
t.v.nw., ’16.750,-. Tel.
04492-3234..
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. FORD Fiesta type
Festival, kl. rood, alles 100%
bwj. '81, vr. pr. ’3.750,-.
Ernst Casimirstr. 2, Kakert-
Landgraaf.
FORD Transit bestelbus,
bwj. '80, APK 2-'9O, pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-210435.
Ford TAUNUS 1600 L, 4-
drs., type '79, APK,
’1.250,-. Tel. 045-720951.
Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'77. Bloemenweg 24, Sittard
na 17.00 uur.
Te k. Ford TAUNUS 16 L
Station, bwj. '78, APK nov.
'89. Pr.n.o.tk. 045-316895.
Te koop LADA 2105, bwj.
'82, kleur wit. Tel. 045-
-255748.

Van part. Honda CIVIC bwj.
'79, APK gek., i.z.g.st. Hol- j
terweg 1, Amstenrade. Tel.
04492-4778.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km., a.nw.

’ 4.500,-. 045-420650.
LADA Combi 1500, 7-86,
puntgaaf, 29.000 km, vr. pr.

’ 7.900,-. Tel. 045-322424.
Mazda 323, 4 drs., automaat
1981, groen met. Auto

KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
Te k. MAZDA 626 automaat,
op gas, APK, bwj. '79, i.z.g.
st. vr.pr. ’1.650,-. 045-
-713208.
MAZDA 323 HB, bwj. '85,
km.st. 47.000, vr.pr.

’ 7.950,-. Passartweg 27,
Heerlen-Nrd. 045-250136.
MAZDA 323 GT HB, t. '82,
’4.950,-. 045-326148.
Tek. MAZDA 323 combi, i.z.
g.st. bwj. '80, pr. ’2.250,-.
04492-5473, na 17.00 uur.
Te k. MAZDA 626 coupé,
autom., '80, i.z.g.st.,

’ 1.350,-. Tel. 045-316940.
MINI 1000 1974 APK juni
1990 ’1.400,- 04490-
-12933.
Colt 1200 GL, 5 drs., 1985,
rood met; Colt 1200 EL
1986, zilver met; Lancer
1800 GL, diesel, 1984,
1985, 1987; Lancer 1500
GLX, 1986, blauw met.;
Lancer 1500 GLX automaat,
1987, zilver met.; Wagon
1500 GL 1986, zilver met.;
Galant 1600 GL, 1987, zilver
met.; Galant 1600 GLX
1987, beige met.; Galant
2000 GLS 1984, 1985; Ga-
lant GLD 1985, bruin met.;
Saporro 2000 GSR, 1981,
bruin met. Auto KLEUNEN,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555.
Mitsubishi SAPPORO mei
'78, APK tot mei '90. Pr.n.o.
t.k. Tel. 045-717370 na
1900 uur.
Nissan PATROL '82 kl. rood
i.z.g.st. ’ 14.500,-. 04492-
-3234.
Corsa 1,0 S Swing 1985, kl.
wit; Kadett Hatchback 1,2 S
1983, zilver met; Kadett 1,3
automaat 1983, bruin met;
Ascona 2.0 N 1980, kl. oran-
je. Auto KLEUNEN, Locht
193, Kekrade. Tel. 045-
-425555.
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; Fiesta
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.
Opel CORSA 12S TR bwj.
'85, APK '90, 54.000 km.
Tel. 045-224791.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Te k. Opel ASCONA 1.9,
dec'7B, 4-drs., i.z.g.st.,
APK tot 4-90, vr.pr.
’1.250,-. 045-221463.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
met.groen, schuifd. i.st.v.
nw. ’ 10.750,-. 04492-3234
Te k. VW POLO bwj. '75. Pr.

’ 1.500,-. Tel. 04490-17309

Opel REKORD 1900 met
gas, APK tot '90 bwj. '81
’1.950,-. Tel. 045-323178.
Opel KADETT 12 LS nw.
mod. aug. '85, 70.000 km.

’ 12.500,-. Tel. 045-442125
Opel KADETT 1.3 S bwj.
eind '81. met veel acess.

’ 5.000,-. Tel. 045-273636.
Te k. Opel KADETT 1300
GL,'sdrs., km.st. 47.000, kl.
fjord blauw metal., tBs, met
vele extra's. Kastanjelaan
148. 045-214171 of 220870.
Te k. Opel KADETT, 12 N,
Hatchback 7-'BO, APK 5-
90, radio, i.z.g.st. vr.pr.

’ 3.850,-Tel. 045-319328.
Te koop Opel REKORD 20
E, autom., bwj. '84, 045-
-253741.
PEUGEOT 205 XE Accent
bwj. 10-'B5. Tel. 045-
-228469.
Te k. RENAULT 5, bwj. '81,
i.z.g.st., kl. wit. Tel. 045-
-219755.
Renault 5 TL, 1982, kl. rood.
Auto KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
RENAULT 25 V 6 dcc. 84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
RENAULT 4 F6bestel, bwj.
'79 met trekhaak, nw. kop-
peling en startmotor, ’ 750,-
-incl. BTW. Reynders, Kloos-
terln 10A, Schinveld.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
SEAT Fura 3-drs., model
'85, i.z.g.st., zeer zuinig. Tel.
045-422891.
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.
Polo C 1100, 3 drs., 1983,
kl. wit; Golf C, 3 drs. diesel
1983, blauw; Golf GL Turbo
diesel, rood met., uitge-
bouwd, 1983. Auto KLEUN-
EN, Locht 193, Kerkrade.
Tel. 045-425555.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
VW GOLF 1100, bwj. '79,
APK, i.z.g.st., ’2.450,-. Tel.
045-720951.
VW GOLF type '83 ’ 8.500,-
Tel. 04490-55362.
Te k. VOLKSWAGEN Polo,
bwj. '77. Pr. ’ 900,-. Veldstr.
15, Brunssum 045-272027.
Tek. VW GOLF Diesel wit, 5
drs. bwj. okt. 82, km.st.
23.000. 045-322670
(18-19u)
GOLF 1300, m. '82, 85.000
km., APK 6-'9O, kl. rood,

’ 4.950,-. 045-323576.
Te k. VW BUS autom., bwj.
'82 m. kachel, i.z.g.st.,
’4.750,-. Tel. 045-316940.
VOLVO 343 automatic bwj.
'78, APK '90 ’1.350,-. Tel.
045-323178.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.

’ 13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 343 automatic '78,
’1.350,-, APK tot 90. Tel.
045-323178.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr. 110,
tel. 04405-2896 biedt te
koop aan een collectie au-
to's van ca. 60 stuks van
’l.OOO,- 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
41083 geel kent, ’8.750,-.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
OPEL Rekord '81 ’ 3.500,-,
VW Golf sprinter '80
’2.900,-, Honda Civic '81
’3.400,-, Fiat Ritmo '82

’ 3.400,-, Datsun Cherry '80

’ 2.800,-, Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-, Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-, Toyota Corol-
la '78 ’ 1.200,-, VW Golf D
'79 ’ 3.900,-, Mitsubishi
Galant '80 ’2.400,-, Ford
1600 Kombi '80 ’1.500,-.
Oude Landgraaf 101 Land-
graaf. 045-311078.
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.

Opel KADETT diesel, '83,
APK 5-'9O, pr. ’ 6.750,-; O-
pel Kadett HB 13S '80
’4.200,-; Opel Kadett Ca-
ravan 12 N, LPG, '81,

’ 4.250,-. Tel. 04499-3398.
Te koop VOLVO Amezone
coupé, bwj. '68, APK, i. uitst.
st., vr. pr. ’ 7.950,-, tevens
zeer mooie VW Kever, bwj.
75, ’ 2.950,- 04490-11446.
BMW 320 '77; BMW 1502
'77; VW Kever '75;' Starlet
'80; Golf diesel '78; Mazda
32379; Mini'79; Fiëstal3S
'79. Handelswg 12 Susteren
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk; Audi Quat-
tro coupé 5E airco. z.v. ace
wit '86. ’34.500,-; Merce-
des 500 SE aut. airco. ABS,
blauwm. '84 ’ 43.500,-;
Mercedes 200 T Station kl.
blauwm. '84 ’ 22.800,-; Ci-
troen BK Break diesel
roodm. 87 ’25.800,-; Lan-
cia-Thema I.E. kl. zwartm.
32.000km '87 ’34.500,-;
Lancia V Turbo 30.000 km.
kl. groenm. z. apart '85
’15.500,-; BMW 520 I 5
bak groenm. '86 ’23.900,-;
BMW 520 I 5 bak kl. blauw-
met. '84 ’ 16.850,-;VW Golf
GTI airco, stuurb., leer-int.
enz. '86 ’ 32.500,-; VW Golf
GTI 1.8 16 V uitv. kl. zwart
alle ace '86. ’ 27.500,-; Alfa
33 Milano kl. bruin '87
’17.500,-; Ford Escort 1.4
Bravo 5 drs. kl. groen '88
’21.750,-; Ford Sierra 1.8
CL kl. zwart '87 ’ 20.900,-.
Ford Scorpio 2.5 diesel kl.
rood, nw.st. '86 ’ 22.500,-;
Ford Sierra 1.6 L 5 drs. kl.
blauw '84 ’ 13.500,-; Ford
Sierra 1.8 Stat. Van kl. wit
als nw. '87 ’ 14.900,-; Fiat
Ritmo Luxe blauwm. '86
’10.900,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve kl. wit '85
’22.950,-; Honda Civic GL
kl. goudm. '86 ’ 15.500,-;
Huyndai Pony GL 1.3 sdrs.
kl. wit '86 ’ 12.500,-; Lada
2105 GL kl. rood nw.st. '88
’9.800,-; Opel Ascona 1.6
kl. blauw '87 ’ 17.800,-; O-
pel Kadett GL 1.2 5 drs. kl.
groen '87 ’17.500,-; Opel
Kadett LS Sedan kl. blauw
'86 ’17.250,-; Renault 11
Broadway 1.4 kl. goudm.
nw.st. 59.000km. '86
’13.900,-; Volvo 360 GL
inj. 2.0 5 drs. kl. grijsm.
31.000km. '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 inj. kl.
rood 18.000km. '87

’ 22.950,-; Bestel: Ford
Sierra 1.8 Van Station, kl.
wit '87 ’ 14.950,-; Inruilers:
Alfa Giulietta kl. rood '79
’3.950,-; Ford Taunus 1.6
L goudm. '80 ’ 2.950; Saab
900 GLS Sedan m. schuifd.
kkl. bruinm. '81 ’5.950,-.
Talbot Solara GLS z. mooie
auto kl. blauwm. '81
’3.950,-; Mazda 626 2x
Schakel autom. vanaf
’1.950,-. Pontiac Sunbird
autom. kl. bruinm '80
’2.750,-; Pontiac Sunbird 6
cyl. aut. groenm. '78

’ 2.500,-; "Erkend Bovag
bedrijf "inruil mogelijk 'eigen
werkplaats "keuze uit 12-3
mnd. garantie "financiering
zonder aanbet. mogl. "VVN
keuringsstation * Alle keu-
ringen toegestaan * garantie
boven 10.000,-. Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken bij
AUTO LANDGRAAF, het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268/424231.
Gebrs. DOMINIKOWSKIbiedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett GTE wit '83; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g. st.,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; Talbot Sam-
ba cabrio bruinmetal. orig.
28.000 km '83. Inr. gar. fi-
nanc mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, Sloop- en
Schade-auto's. De hoogste
prijs. 045-223357/ 420119.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens

Te k. FIAI 242 benz., ver-
koopwagen voor snacks met
gasaansluitingen. Klooster-
raderstr. 78, K'rade. 045-
-456711.

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

BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.— \ —I—Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

2 jaar garantie, grote voorraden.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Te koop div. gebruikte ON- Piccolo's in het Limburgs
DERDELEN en motoren. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-727711 of 216475. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren
Gebr. of nieuwe MOTOREN
naar Rekers Motoren, Gan-
zeweide 177, Heerlen-
Noord. Tel. 045-215375.
Ook voor uw Jet-ski's het
adres.
Te koop SCOOTER Honda
Lead 80, bwj. '86. Stations-
straat 130, Hoensbroek.

(Brom)fietsen
KINDERFIETSEN! Div.
soorten. Fa. H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunss. Mauritsw.s2, Stem.
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. weg. behalen rijbew.
zeer mooie YAMAHA DT,
bwj. '87, kl. wit/rood. Tel.
045-312354.
Te k. YAMAHA DT 50 bwj.
'85 zwart met extra's vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-273075.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Kinderfietsen va.
8 jr. ’40,-. Tev. Kinder-
Omafietsjes, als nieuw.
Anjerstr. 8 Schinveld.
045-256719.
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj. '85, vr.pr. ’ 1.000,-'. m.
verz. Tel. 045-423333.
Te k. crossbrommer YA-
MAHA DT 50, kl. zwart, pr.
’1.100,-. Tel. 045-324090.
Te k. RACEFIETS merk
Ralleigh, met 10 versn. 045-
-218633.
Te k. HONDA SS 50, 4 takt,
i.pr.st. ’550,-. Veldstr. 84,
Brunssum.
Te k. YAMAHA DT 80 LC, i.
g.st. Tel. 045-215697.

Sport & Spel
Te k. z.g.a.n. HOME-TRAI-
NER, vraagprijs ’ 175,-.
Tel. 04498-55299.

Vakantie
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans dl
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. juni/sept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7/15.7

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

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.
vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795,-,
23.677.7. ’598,-. 30.6/14.7
’698,-. Lang weekend mid-
week ’198,-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach/Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
Voor uw zomervakantie zeer
comfortabele en voordelige
VAKANTIEWONINGEN in
Vorarlberg en Tirol. Voor
2-8 personen in boerderij of
chalet. Tel. 05910-22293.

SCHOORLDAM 4-pi I
bungalow, strand, bos, f
reatiemeer, tennisbaU
midgetgolf. Tel. 02269-23 j
Mod. verb. boerdto
(DRENTHE) op niveau ■vrij niet eenz. korting tot m
Tel. 05930-3304. T
EIFEUMoeseI/Saarland \h.
luxe 6-pers. stacaravans-J
wc/tv op vakantieparken j
aug vrij, mei ’ 350,- p
Lang weekend/midw«
’l9B, -. 3 wk juni/se

’ 795,-. 24. 6./8.7. ’ 845,"
7/15.7 ’998,-. HerfstVi
/375,-p.w. Keyman Rei 2
RhenenoB376-14121/141.
SPANJE jongeren campi'
reizen, surf-fietsbus. BUu,
v.a. ’160,-. Inl. tel. OüiJ
618811. p
Te h. woning in EGMON&g
km v. strand, ’ 650,- pfh_
02206-3132/2820. Jd
SPANJE Rosas aan Z~fJ(
annuleringen v.a. 1-7 v£eVilla's/app. Inl. 033-61860F

Caravans £
Nieuwe TOERCARAVAfjj
te huur mcl. voortent, koe
kast, kachel, en verzekeriiP
Bartels Caravaning, Ho4f
merterweg 256, AmstenraL
Tel. 04492-1870. L
Inkoop, verkoop, verhuurPi
onderhoud van caravajte
Bartels Caravanning, m.
Dealer van Caravelair, SpJ?<
te en Eccles caravans. ÖPs
plm. 50 gebruikte toercajfs
vans in alle prijsklasse
BARTELS Caravannill.
Hommerterweg 256, Aji
stenrade. Tel. 04492-187 o
Donderdag koopavond. i<
JAARSTALLING (afgesla
ten) voor caravans, boü
e.d. te Sittard, ’ 150,- p»
BTW. Tel. 04492-2601. _)(
Mei aanbieding: SSK STifi
BILISATOR (Westfalia) '|»i
voor ’365,-; voortent!*
vanaf ’ 695,-. carava«
accessoire-shop Bartel'«Hommerterweg 256, ArfljB
tenrade. Tel. 04492-1870_'
Te k. 6 TOURCARAVAN Ij
va. ’l.OOO,- tot ’ 9.000
Ook inkoop Vouw- en ToU >
caravans. 045-323178.
Te k. CARAVAN Adria, E
pers. Moet weg, vr.f _i
’1.250,-. Gouverneurs
33, Heerlen. I
Te k. VOUWWAGEN ScO
Pivo, bwj. '80, i.pr.st., ?»
remd met disselbak, ijsk* 'en kantelwagen, H

’ 2.900,-. Tel. 045-32208jJg
Te k. van part. VOUWW
GEN Trigano, bwj. '80, 4»
pers. m. oplooprem en luiW
i.z.g.st. pr. ’2.000,-. T%
045-242160. K
De Reu CARAVAN, 3-peW
laag model met voortent, ]<
pr.st., ’1.200,-. Tel. o#.\
421447. IJ
Zeer luxe TOURCARAVfI'
Adria, 5V2 mtr. bwj. '82, i.z-t
st. met zomer- en wintfl]
tent. verw. koelk. toiletruiijj
te, gastank, en tv-mast. jj
’7.500,- Tel. 045-25111
of 225139 J
CARAVAN 4-pers. Cavali*
’2.750,-. 045-250136. _,
Te k. CARAVAN de Luxe
mtr. m. voortent, gekeurd,
z.g.st. ’ 7.500,-. T«
04490-31844. 1
Te k. ALPENKREUZER 'lure '86 met diverse acce*
soires. Tel. 045-318327.^
Wat VERKOPEN? Adv*
teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox I
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar e*

avontuurtje. 50 et./ p.m. 1
06-320.330.02 }

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben

50 c/m A
06-320.323.01 ,5
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar e^ t,
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Allee" i,

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m f

06-320.330.03 !4 «j

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

Tel. 045-311895 .<

Club Pin Up p
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendel slaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van m' I

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts. i
FLIRT-AVONTUREN met zn tienen!

Flirt-Box 06-320.330.01 ;
Privéhuis Michelle

ledere man droomt ervan!!! Melanie, Connie, Debbie,
Mariska, Angela en Corina, en nieuw nieuw Rowana.

jongen sexy!!!
Tel n4F_-93ft.__R. 9. Qfiftn

I Cl. u-r-_ ____u

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

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

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

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

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

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

320.320.24.
" 06-320.321.03 "

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

tül tCJUOU. s

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 ct/rnj.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 0&

320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et pji?

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6



Weekstaat
IL""Hoenen guldens) - verschil
UCt,,,. t.o.v.
Qo, 'VA 29 mei 89 22 mei 89■fii,^ 27.608,2Il|ïp lrekkingsrechten inKL 1469,7 -18,4Startpositie in IMF 1.480.8 -26,9
V 0 11.514,8 -12,6

ocringen in goud/
Voo<a'-0<a'-'n 20.687.8 -3,9

hotten rekening
P^_* nx 6.214,9 +3.941,2
(^'«r in disconto . 563.8|GüJ,n'nKen 1.159,5 -2.425.8ItsJ^nsvorderingen 10.605,5 +2.137,4
unSß'ngen 2.040,5
in "se rekeningen (waar-

munten) 1.070,3 +14,8

iS^biljetten in omloop 34.861,5 +245,5
Ctklst " -1-856,3
iCK«i in Nederland 17,1 -1,0

rt* lnB<*zetenen 55.7 -27,2
*1d„ n m buitenland 47,0 -4,6
V[,h7 niet ingezetenen 84,5 -106.4
1^ Phchtingen in guldens 204,3 1.995,5Ve^wverekeningen 8.585,8 +3904.9
l*\_P nt'n__en in vreemd
V,. 666,5 -4,0
(„^"Waarde toegewezen

Wa^'n«sreehten IMF 1.472,3 " -18,4
g0ll(j onn _.sverschillen

Hej!_v,ezen 27.915,5 -45,7__a *uardenngsrekening 387,7
Div, en reserves 2.040,6

rekeningen 343,4 +3,6
'^■aÜl'^oud en deviezen 62.629,8 +49,2t^f/^an convertibel) 20.687,8 3,9*K"igsperccntage 177,08 +8,26

overzicht
Vriendelijk

- Op het Beurs-
din werc^en de meeste aandelenHsdag overwegend wat meer
flp.ard- Na de verhoging van de of-
t 0'é'e rentetarieven in Japan ver-

"ide de dollar geen grote schom-
ker -nSen meer en leek een betrek-
Cf 'Uke rust gekomenaan hetrente-
hetnV en eventuele verhoging van
j l Westduitse disconto, donder-
,j 6> was volgens een obligatiehan-
£ 'aar al in de koersen verwerkt.
gg*1 andere handelaar sprak over
doi "Soede ondertoon" op de aan-Meienmarkt.

erf3\ waren bet vooral Hoogovens
aa Nationale-Nederlanden die de«ndacht trokken. Het verzeke-
kw SConcern komt woensdag met

en zag vooruitlo-
s{^d daarop de koers met f 1,80
f ,Jgen tot f62. Hoogovens won

" AIO op f 102,90, terwijl ook KLM
s , trek was. De luchtvaartmaat-
f4,,a,PPij voegde f 0,60 toe naara .lO. Ook Heineken en Nedlloyd
lorden verhandeld op hogere
§ ersen. Vraag was er ook naar
d<_?rk' die de afgelopen dagen or-f^s meldde, en f 0,80 steeg naar

'■30, een hoogtepunt in dit jaar.
ar> de aandelen verliet 43 procent

pr 'narkt op een hogerekoers en 29
s °cent op een lagere koers. Deemmingsindex klom 0,4 punt'aar 1793 Bi j de hoofdfondsen

Ahold, die niet bekend wil
lip hoeveel boekwinst of ver-v^s gemaakt wordt bij het afstotenal de AC-restaurants, f2,70 terug
fP. f 116,80. Nijverdal-ten Cate
le>akte f 1,20 kwijt op f96,80. W01-
<".,? Kluwer moest f 1,50 terug op1?2,50.
o: koersindex en de herbeleg-
* igsindex, die de ontwikkeling
tot" e waapde van de aandelen alstaal weerspiegelen, klommenhf?t een niétiw hoogtepunt. Ook
fen kleinere lokale fondsen wa-y'1 dan ook enkele stijgingen te

ti- Dat was onder meer het geval
aaJ lWee fondsen diebinnenkort de
da te sPhtsen en in verband
v arniee ook in het grijze circuit
br|l andeld worden; Nutricia ent** Telegraaf.

DOCdata belooft
eerste winsten

VENLO - DOCdata heeft vorig jaar
de ontwikkeling van het DOCwheel
(optisch massageheugen) voortge-
zet om zowel digitaal-magnetische
als digitaal-optische cassettes te
kunnen gebruiken. Resultaten hier-
van zullen op de komende jaarver-
gadering op 20 juniworden bekend-
gemaakt. Dit heeft de raad van be-
stuur gisteren in een bijlage bij het
jaarverslag bekendgemaakt.
In het lopende boekjaar wordt voor
DOCdisc een positief resultaat ver-
wacht en zal DOCdata de eerste om-
zet bereiken uit verkoop van pro-
dukten. Intussen is de ontwikkeling
van een en ander ook vorig jaar

weer vertraagd. Sinds de introduc-
tie van de aandelen op de Amster-
damse parallelmarkt is nog nimmer
een winst- en verliesrekening gepre-
senteerd, omdat verkopen en dus
ook baten al maar uitbleven.

De raad van commissarissen merkt
in het verslag op dat opnieuw is ge-
bleken dat het ontwikkelen van
nieuwe produkten moeilijk in vaste
tijdschema's is té vangen. De raad
acht echter ook enig optimisme op
zijn plaats en spreekt het vertrou-
wen uit, dat de voortgezette inspan-
ningen van directie en medewer-
kers tot succes zullen leiden.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 96,30 97,00
Ahold 119,50 116,80
Akzo 146,40 146,50
A.B.N. 40,60 40,90
Alrenta 162,30 162,40
Amev 49,80 49,50
Amro-Bank 76,40 76,80
Bols 139,80 139,70
Borsumij W. 141,00 140,30
Buhrm.Tet. 64,70 64,60
C.S.M.eert. 65,70 65,50
Dordtsche P. 259.00 259,00
DSM 136,50 137,50
Elsevier 67,50 68,00
Fokker eert. 41,80 41,60
Gist-Broc. c. 34,80 34,60
Heineken 112,00 113,40
Hoogovens 100,80 102,90
Hunter Dougl. 106.20 107,20
Int.Müller 89,50 90,50
KBB eert. 75.10 74,80
KLM 48,50 49,10
Kon.Ned.Pap. 56,90 56,80
Kon. Olie 141,80 141,40
Nat. Nederl. 60,20 62,00
N.M.B. 216.50 217,00
Nedlloyd Gr. 427,00 432,00
Nijv.Cate 98,00 96,80
Océ-v.d.Gr. 300,00 304,00
Pakhoed Hold. 129,90 130,20
Philips 38.80 38,50
Robeeo 106,60 106,60
Rodamco 165,50 165,60
Rolinco 106,10 106,00
Rorento 61,10 60,60
Stork VMF 36,50 37,30
Unilever 139,10 139,80
Ver.Bezit VNU 103,20 104.20VOC 49,00 49,10
Wessanen 83,50 81,50
Wolt Kluwer 174,00 172,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,00 45,40
ACF-Holding 49,90 d 50,50
Ahrend Gr. c 297,00 297,00
Alg.Bank.Ned 40,40 40,90
Asd Opt. Tr. 23,50 23,20
Asd Rubber 8,30 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,80 90,30
Aut.lnd.R'dam 79,00 79,00
BAM-Holding 445,00 442,00
Batenburg 89,50 88,50
Beers 134,00 133,80
Begemann , 107,00 108,00
Belindo 374,00 373,00
Berkels P. 5,05 5,00
Blyd.-WUI. 23,50 23,20
Boer De, Kon. 451,00 458,00b
de Boer Winkelbedr. 59,80 59 00
Boskalis W. 16,70 16^60
Boskalis pr 12,80 12^70
Braatßouw 1015,00 1013,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft c 933,00 935,00
Calvé pref.c 5225,00 5200,00

Center Parcs 74,70 75,60
Centr.Suiker 65,80 65,20
ChamotteUnie 11,60 11,70
Chamotte div.B9 11.20 11.20
Cindu-Key 114,00 115,50
Claimindo 366,00 366,00
Cred.LßN 78,40 78,80
Crown v.G.c 117,50 118,00
Desseaux 206.50 206,00
Dordtsche pr. 258,00 258,00
Dorp-Groep 52,20 52,20
Econosto 238,00 237,70
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 51,00 51,30
Eriks hold. 363.50 365,00
Frans Maas c. 66,80 d 67,80
Furness 127,00 129,50
Gamma Holding 84,80 84,00
Gamma pref 5,80 5,90
Getronics 26,90 26,90
Geveke 37,80 38,00
Giessen-de N. 230,00 235,00
Goudsmit Ed. 278,00 b 282,00 b
Grasso'sKon. 92,00 90,00
Grolsch 125,00 125,50
GTI-Holding 185,50 185,50
Hagemeyer 90.00 90,00
H.B.G. 208,50 209,50
HCS Techn 15,40 15,80
Hein Hold 95,50 98,20
Hoek's Mach. 187,00 187.00
Holdoh Hout 715,00 705,00
Holec 29,20 30,50
HAL.Tr. b 1662,00 1670,00
Holl.Am.Line 1668,00 1677,00
Heineken Hld 95,50 98,20
Holl.SeaS. 1,53 1,50
Holl. Kloos 420,00 420,00
Hoop en Co 12,40 12,30
Hunter D.pr. 5,80 5,80
ICA Holding 17,40 17,40
IGB Holding 55,20 56,90
IHC Caland 33,50 33,50
Industr. My 204,00 207,00
Ing.Bur.Kondor 531,50 530,50
KasAss. 40,80 40,50
Kempen Holding 14,40 14.40
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 76.50 76,50
Kon.Sphinx 99,80 98,50
Koppelpoort H. 278,00 278,00
Krasnapolsky 194,00 188.00
Landré & Gl. 54,90 54,00
Macintosh 49,50 48,20
Maxwell Petr. 695,00 b 690,00
Medieopharma 74,00 74,50
Mehalnt. 7,10 7,10
MHVAmsterdam 24,00 24,30
MoearaEnim 1200,00 1200,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15500,00
Moolen en Co 33,00 32,90
Mulder Bosk. 50.20 50,20
Multihouse 10,90 11,10
Mynbouwk. W. 446,00 446,50
Naeff 225,00
NAGRON 48.00 48.10 d
NIB 552,00 552,00
NBMAmstelland 18,40 19,00
NEDAP 299.00 304,00

NKF Hold.cert. 364,00 370,00
Ned.Part.Mij 37,00 37,00
Ned.Spnngst. - 9750,00
Norit 830,00 837,00
Nutricia 240,00 245,00
Omnium Europe 17,00 f 17,00 e
Orco Bankc. 78,50 78,90
OTRA 688,00 688,00
Palthe 136,80 138,00
Polynorm 95,50 96,00
Porcel. Fles 136,00 140,00
Ravast 54,80 54,80
Reesink 65,20 65,50
Riva 53,00 d 54,00
Riva (eert.) 52,50 d 53,00
Samas Groep 71,00 70,80
Sanders Beh. 99,00 99,00
Sarakreek 28,20 28,20
Schuitema 1600,00a 1575,00 a
Schuttersv. 121,80 122.70
Smit Intern. 40,50 40,80
St.Bankiers c. 25,60 25,40
Stad Rotterdam 151,50 151,50
Telegraaf De 443,00 463,00
Text.Twenthe 248,50 248,50
Tulip Comp. 62,40 62,20
Tw.Kabel Hold 147,00 147,50
Übbink 115,00 112,00
Union Fiets. 15,30 15.80
Ver.Glasfabr. 272.00 276,00
Verto 69,80 69.80
VolkerStev. 61,50 62,00
Volmac Softw. 63,30 63,60
Vredestein 19,10 19,10
VRG-Groep 62,00 62,00
WegenerTyl 204,00 204,50
West Invest 31,40 31,30
Wolters Kluwer 174,00 172,00
Wyers 50,90 50,60

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35.60 35,80
ABN Aand.f. 73.00 73,20
ABN Beleg.f. 54,60 54,80
ALBEFO 52,70 52.80
AldollarßFs 21,00 20.90
Alg.Fondsenb. 236,00 237,00
AllianceFd 11,20 e 11,20 e
Amba 45,30 45,80
America Fund 325,00 323,00
Amro A.in F. 92,50 92.50
Amro Neth.F. 73,90 74,10
Amro Eur.F. 68,20 69,60
Amvabel 97,10 97,10
AsianTigersFd 63.20 63,00
Bemco Austr. 62,00 61,90 d
Berendaal 118,30 116,00
Bever Belegg. 24,20 23.50
BOGAMIJ 107,20 107,50
Buizerdlaan 41,00 41,00
Delta Lloyd 39.30 39,50
DP Am. Gr F. 25.00 24.50
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 b 9.80 b
EMF rentefonds 71.30 71,40
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.As's. Tr. 7,00 d 7,00
EurGrFund 57,30 57,80

Hend.Eur.Gr.F. 191,10 190,50
Henderson Spirit 75,50 75,30
Holland Fund 70,90 71.50
Holl.Obl.Fonds 119,50 119,50
Holl.Pae.F. 112,00 113,00
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 40,80 40,70
Intereff.Warr. 302,00 304,00
Japan Fund 39,00 39,70
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1505,00 1510,00
NMB Dutch Fund 36,60 36.80
NMB ObligF. 36,30 36.30
NMB Rente F. 102,20 102,20
NMB Vast Goed 40,40 40,70
Obam. Belegg. 213,00 213,50
OAMFRentef. 14,25 14,25
Orcur.Ned.p. 48,70 48.60
Pac.Prop.Sec.f 50,00 49,70
Rabo Obl.inv.f. 74,90 74,90
Rabo Obl.div.f. 49.90 49,90
Rentalent Bel. 1339,70 1338,30
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 108,00 107,80
ScLTech 18,60 18,40
Technology F. 15,70 15,80
Tokyo Pac. H. 248.50 248,50
Trans Eur.F. 74,00 74,00
Transpac.F. 578,00 585,00
Uni-Invest 115.00 115,00
Unico Inv.F. 84,90 85,30
Unifonds 28,20 28,30
Vast Ned 119,00 119,00
Venture F.N 41,50 41.00
VIB NV 86,30 86,30
WBOInt. 77,80 77,80
Wereldhave NV 208.50 208,90

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGS4(I) 101,90 101.90
3'/_ EngWarL 35,80 35,50
544 EIB 65 99,30 99,30
Orig. n.amerik. aandelen
Aliied Signal Ind 34,50 34.50
Amer. Brands 68,20 68,20
Amer. Expres 33,70 33,80
Am.Tel.& Tel. 36.00 35.70
Ameritech 59,70 59,50
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Inc. 225,00
ASARCO Inc. 28.10 28,00
Atl. Richf. 93.20 93,50
BAT Industr. 5,55 5,60
Bell Atlantic 87,70 87,70
BellCanEnterpr 38,50 38,50
BeUßes.Adlr 1,10
Bell South 48.60 48.60
BET Pubüc 2,55 2,55
Bethl. Steel 23,00 23,00
Boeing Comp. 77,90 79,90
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,00 23,60
Citicorp. 31,30 31.50
Colgate-Palm. 51,70 51,60
Comm. Edison 36,50 36,50
Comp.Gen.El. 437,00 435,00
Control Data 21,00 21,00

Dai-lchiYen 3350,00 3340.00
Dow Chemical 93,70 93,70
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 45,60 45,30
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 224,00
Exxon Corp. 44,00 43,30
First Paclnt 1.64 a
Fluor Corp. 28,25
Ford Motor 48,00 48.00
Gen. Electric 54,00 54.90
Gen. Motors 40,50 40,20
Gillette 39,30 39,30
Goodyear 54.00 54,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell 76,25 76.25
Int.Bus.Mach. 109,75 109,30
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 59,60 59,30
K.Benson® 5000,00 5000.00
Littonlnd. 80,00 80,00
Lockheed 48.10 47,90
Minnesota Mining 73,50 73,50
Mobil Oil 52,00 52,00
News Corp Auss 14,00 14.50
Nynex 78,20 78.20
OccPetr.Corp 28.50 28.50
Pac. Telesis 40,50 40,30
P.&o.® ■ 7,00 7,00
Pepsico 53.10 53.50
Philip Morris C. 139.90 139,50
Phill. Petr. 23,50 23,70
Polaroid 40,10 39,90
Privatb Dkr 262,40 263,80
Quaker Oats 58,75 58,75
RJR Nabisco 85.00
St.Gobin Ffr 598,00
Saralee 54,00 54.00
Schlumberger 39,80 39,80d
Sears Roebuck 47,10 47,10
Sony (yen)
Southw. Bell 52.00 52,00
Suzuki (yen) 920,00 920,00
Tandy Corp. 44,30 44,00
Texaco 55,00 Sl.OOd
Texas Instr. 44,30 44.40
T.I.PEur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1390.00 1380,00
Union Carbide 27,90
Union Pacific , 73.00 73.00
Unisys 26,00 26,00
USX Corp 34,70 34,80
US West 68,60 68,60
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 61,70 61.70
Woolworth 52,30 52,30
Xerox Corp. 65,00 65.00

Certificaten buitenland
AMAXInc. 57,50 57,50
Am. Home Prod. 210,00 210.00
ATT Nedam 79.50 79,50
ASARCO Inc. 54.00 54,00
Atl Richf. 217,00 217.00
Boeing Corp. 178,00 178,00
Can. Pacific 39.00 39,50
Chevron Corp. 119,00

Chrysler 51,00 51,50
Citicorp. 69,00 69,50
Colgate-Palm. 115,50 115,50
Control Data 42.00 42,50
Dow Chemical 211,00 211,00
Eastman Kodak 101.50 101.50
Exxon Corp. 97.50 97,50
Fluor Corp. 61,50
Gen. Electric 120,00 d 121,00
Gen. Motors 182,00 d 181,00
Gillette 87,50 87,00
Goodyear 121,00 121,00
Inco 64,00 64,00
1.8.M. 244.00 244,00
Int. Flavors 123,00 122,50
ITT Corp. 133,00 133,20
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 107,50 107,50
Merck & Co. 157,00 156,50
Minn. Min. 164,00 164,00
PepsiCo. 118,50 118,50
Philip Morris C. 318,00 312,00
Phill. Petr. 51.50 51.50
Polaroid 83,00 83,00
Procler & G. 229,50
Quaker Oats 133,00 133,00
Schlumberger 88,00 87.50
Sears Roebuck 106,00 105.50
Shell Canada 81,50 81,50
Tandy Corp. 98,00 d 97.80
Texas Instr. 98,50 98,50
Union Pacific 164,00 162,00
Unisys Corp 58,00 58,00
USX Corp 76,50 76,70
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 141,00 141,00
Woolworth 117,00 d 117,00
Xerox Corp. 136,00 134,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 519.00 527,00
Dresdner B. 309.00 312,00
Hitachi (500) 1450,00 1450,00
Hoechst 306,00 313.00
Mits.El.lsoo) 700,00 700,00
Nestlé 7275.00
Siemens 534,00 541,00

Warrants
Akzo 36,20 37.00
AMRO warr. 1,50 1,45
Bogamij 5,00 5,00
Falcons Sec. 20,00 20,00
Honda motor co. 2480.00 2450,00
KLM. 85-92 163,00 167,00
Philips 85-89 4,40 4,30
St.Bankiers a 0,75 0,80
St.Bankiers b 2,30 2,30

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100.10 100,50
Aegon warr 12,50 12,50
102 ABN 87 97.00 97,00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 95.75
10Amev85 100,50 100,50

11Amev 86 96.50 96,50
14''4Amro87 97,00 96,75
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10'_Amro 86 97.00 96,25
10Amro 87 96,00 95,60
s*_Amro 86 97,75 97,75
Amro Bank wr 20,30 23.00
Amro zw 86 66.50 66,50
9 BMH ecu 85-92 99,10 99,10
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'-EEG-ecu 84 100,25 100.259J.E18-ecuBs 101,40 101,40
12.HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11WNGU83 100,25 100,25
10 NGU 83 100,25 100,25
2Vi NMB 86 83,50 83,55
NMB warrants 59,50 60,50
83

_
Phil. 86 95.25 95.25

63. Phil.B3 96,00 96,00
11 Rabo 83 101,00 101.00
9 Rabo 85 100,50 101,50
7 Rabo 84 100,75 100,75
12'«Unil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90 " 5,90
Bredero eert. 4,50 4,40
11Bredero 2,70 2.80

Breev. aand 15,00 15,80
Breev. eert. 14,80 15,00
LTV Corp. 2,10 2,00
Rademakers 27,00 27.00
RSV. eert 1,11 1,00
7''BRSV69 92,00 a 92.00 a

Parallelmarkt
Alanhen 27,00 25,50 d
Berghuizer 65,20 65,00 a
Besouw Van c. 49,80 49.50
Comm.Obl.Fl 98.90
Comm.Obl.F.2 98,70
Comm.Obl.F.3 99.00
De Drie Electr. 28,40 28,30
Dico Intern 116,00 d 116.80
DOCdata ' 35.00 34,10
Geld.Pap.c. 96,50 95,50
Gouda Vuurv c 85,50 87.30
Groenendijk 36,50 39,80
Grontmij c. 149.70 150.00 f
Hes Beheer 273,20 273,50
HighLDevel. 14.00 b
Homburg eert 4,50 4,40
Infotheek Gr 28.00 28.00
Interview Eur. 7,90 7,60
Inv. Mij Ned. 57.50 58,50
KLM Kleding 31,20 32.00
Kuehne+Heitz 34,00 34.00
LCI Comp.Gr. 41,30 42,40
Melle 252.P* 249,80
Nedschroef 115,00 114,70
Newavs Elec. 9.90 9.90
NOG Bel.fonds 28.80
Pie Med. 10.80 10,30
Poolgarant 10,25 10.30

Simac Tech. 17.80 17.80
Text Lite 7,20 6,90
Verkade Kon. 235.50 235.50
Weweler 105.50 105,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k.

Abn c okt 40,00 330 2.50 2.80
abn c okt 45.00 289 0.80 1.00
abn p okt 40,00 279 1,80 1,70
aegn p jul 90,00 400 o,Boa 0.60
akzo c jul 150,00 549 2,80 2.90
akzo p jul 150,00 260 5.10 4.80
amro c jul 80.00 261 1,00 1.10
dsm c jul 145,00 337 1,30 1,98
coc c jun 290.00 950 7.80 8.60
coc c jun 295,00 767 4,50 530
coc c jun 300,00 738 2.50 2,60
coc c jun 305,00 300 1.20 1,40
coc c jul 300,00 252 5,80 6,20
coc p jun 290.00 816 2,00 1.40
coc p jun 295,00 623 3,70 2.80
coc p jun 300,00 626 6.80 a 5,50
coc p jun 305.00 280 10,50 9,00
coc p jul 285.00 305 3.20 a 2.40
coc p jul 295,00 527 6,20 5.50
hoog c jul 95,00 421 9.00 10,50
hoog c jul 100.00 790 5.80 7,00
hoog c jul* 105,00 845 3,20 4,40
hoog c jul 110,00 538 1,90 2,50
hoog c okt 100,00 352 10,10 11.30
hoog p jul 100,00 591 3,90 3,00
kim c jul 45,00 905 430 5.00
kim c jul 50,00 854 1,40 1,60.
kim c okt 45,00 554 5,00 5,50
kim c okt 50,00 705 2.30 2,70
natn c jul 60,00 646 2,60 3.60
natn c jul 65.00 420 0.90 1,10
natn c okt 60,00 682 3,90 4,30
natn c okt 65,00 629 1,80 2JO
obl p nov 100,00 750 5,25 a 5.15
obl p mei 92.50 500 0,35 a 035
obl p mei 95,00 1000 U 0 1,20
phil c jul 40,00 320 1,20 1,20
phil c 093 30.00 298 14,00 14,00
olie c jul 130,00 312 12.70 12,90
ohe c okt 130,00 314 14,00 13,20
ohe c okt 140.00 423 6.70 6,80
obe c okt 150,00 904 2,70 2,80
ohe c 091 105.00 364 39.00 38,60
unil c jul 130,00 287 10,00 11,00
unil c jul 140,00 1142 2.90 330
unil p okt 120,00 1000 0,50 0,70
voc c okt 50,00 448 4,10 4.10
voc p jul 40,00 408 0,40 0.40
voc p jul 45,00 411 1,50 a 130a
»=la.en gebieden* e«-di».
b=bieden b=laten+ei-4ii.
c=ei-c_aim k^gedaan+h
d^ei-dimdend l gedaan^g
e gedaan- bieden »k- slotkoers vorige dag
f ■ gedaan -f laten __k- slotkoers gisteren

Toename vooral bij minder geschoolden

Effectenbezit na
'krach' gestegen

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Van alle Nederlandse huishoudens belegt nu
15,2 procent in effecten en opties. Vergeleken met 1986, nog
voor de beurskrach, betekent dat een stijging van ongeveer 25
procent. Opvallend is dat de stijging van het effectenbezit zich
uitsluitend voordoet bij de mensen met een lagere dan middel-
bare opleiding. Hoofdkostwinners met een middelbare scho-
ling laten een daling van het effectenbezit zien.
Circa 66 procent van de effectenbe-
zitters bezit aandelen, 49 procent
obligaties en 53 procent stopt zijn
geld in een beleggingsfonds danwel
een beleggingsrekening. Ongeveer
2,8 procent van de Nederlandse
huishoudens handelt in opties. Dit
blijkt uit een onderzoek dat door het
bureau Intomart Quantron in. het
voorjaar van 1989 in opdracht van
de Beurs is uitgevoerd.

Opmerkelijk is dat na de beurs-
krach van oktober 1987 veel nieuwe
beleggers op de markt zijn geko-
men. Terwijl aanvankelijk werd ge-
dacht dat vooral particulieren nooit
meer het risico van zon 'klap' wil-
den lopen, blijkt dat van de effec-
tenbezitters maar liefst 19 procent
na de enorme koersval voor het
eerst is gaan beleggen. Een groot
deel waarschijnlijk vooral in beleg-

gingsfondsen.
Een gemiddelde waarde van de be-
leggingsportefeuille is niet te bere-
kenen, eenvoudig omdat de hoogste
klasse geen maximum kent. De me-
diaan, dat is het bedrag waarboven,
respectievelijk waaronder de helft
van de waarde van de portefeuilles
ligt, bedraagt iets meer dan 15.000
gulden. Zon 23 procent van de ef-
fectenbezitters heeft tot en met 5000
gulden belegd, 10 procent tussen de
5000 en 10.000 gulden, 10 procent
tussen 10.000 en 15.000 gulden, 7
procent tussen 15.000 en 25.000 en
11 procent tussen 25.000 en 50.000
gulden. De doorsnee-belegger is
nauwelijks actief bezig. Hij veran-
dert zijn portefeuille, afhankelijk
van de beleggingsvorm, gemiddeld
slechts één tot drie keer per jaar.

Banken zijn in 41 procent van de ge-
vallen de belangrijkste adviseurs.
Commissionairs scoren laag: 2 pro-
cent. De groep die in het geheel
geen adviezen bij de aan- en ver-
koop van effecten inwint, is volgens
de onderzoekers groot: 26 procent.
Tien procent van de beleggers moet
het hebbenvan familie, vrienden en
kennissen. Zes procent maakt ge-
bruik van beleggingsbladen.

NIBM neemt
Bamaco in
Soest over

GOUDA - De Nederlandse Indu-
strie- en Bouwmachine Maatschap-
pij (NIBM, industrie- en Bouwma-
chines) heeft Bamaco in Soest over-
genomen. Daarmee verwerft NIBM
de vertegenwoordiging in Neder-
land van de Duitse Hanomag-
grondverzetmachines.
De activiteiten van Bamaco worden
ondergebracht in Bomag Neder-
land, die NIBM Grondverzet- en
Wegenbouwmachines gaat heten.
De activiteiten van deze dochter
worden overgebracht naar het pand
van Bamaco in Soest. De transactie
heeft geen personele consequenties.
NIBM heeft momenteel vestigin-
gingen in Gouda, Geleen, Hooge-
veen en Barneveld.

economie

weekstaat ned. bank
Tekorten
geldmarkt
nemen toe

- De tekorten in de
"Tdrnarkt zullen deze week fors-priemen door betaling van belas-
"tJS van ongeveer fll miljard. De
P *\atkist, die nu voor ruim f 6 mil-Jrcl in het krijt staat bij De Neder-
H ndsche Bank wordt daardoor dus
V r̂ gespekt. De tekorten in deO-'drnarkt zullen daarmee toene-; en zodat bij het aflopen van de
uidige speciale beleningen vrij--1 ?g volgens geldmarktkringen op-
il speciale beleningen nodig
3 uien zijn en wel tot aan een be-
il van f 7 tot f 8 miljard.
_L .
j* dat opnieuw tegen een hogere
■"Jte zal gebeuren is de vraag. Na-

' 'l Japan dinsdag de officiële ren-

' tarieven flink verhoogde zijn def6en nu gericht op wat de West-
no!-»Se centrale bank donderdagr ï^t. Verhoging van het promesse-

'seonto is niet uitgesloten, maar

' s West-Duitsland in navolging
'j* Zwitserland de zogeheten
Pmbard-rente verandert zou inns land de voorschotrente om-

'°Qg kunnen gaan. Als dit alles. j*tgebeurt zou De Nederlandsche| ank vrijdag nog altijd het tarief
l"n de speciale beleningenkunnenierr>ogen.

Fefe Nederlandsche Bank heeft vol-rns geldmarkt-deskundigen wel
figegrepen in de wisselkoersen ine afgelopen week, maar per saldo
,r*ft dat slechts een beperkende"Uimende invloed genad van?ar schatting f 100 miljoen. De in-.rük bestaat dat geprobeerd is deUar te steunen door andereemd geld te verkopen.Geld-. arkthandelaren noemen vooral
,? verkrapping van f 3,9 miljoen
t uit dekasreservere-, J\lng „ernstig". Deze regelingen
,e'aen tot 29 juni.

Heidemij: aanpakken
infrastructuur kost
zeker acht miljard

Van onze redactie economie
ARNHEM - De 400 miljoen die het
kabinet wil uittrekken voor het op-
lossen van knelpunten in de infra-
structuur van Nederland en het in-
halen van achterstallig onderhoud
van spoor-, water- en autowegen, is
volstrekt onvoldoende. Werd al in
1986 daarvoor een bedrag geschat
van 1 miljard gulden, de benodigde
investeringen zullen nu zeker 8 tot
10 miljard gulden gaan kosten. Dat
schrijft de Heidemij in het jaarver-
slag dat gisteren in Amsterdam
werd gepresenteerd.
De Heidemij is verheugd dat het ka-
binet heeft ingezien dat een kwanti-
tatief en kwalitatief achterblijvende
infrastructuur uiterst bedreigend is
voor de concurrentiepositie van Ne-
derland als distributie-centrum
voor Europa. „Het vrijmaken van
400 miljoen gulden voor additionele
infrastructurele voorzieningen is
slechts een eerste stap", aldus de
Heidemij.

De in Arnhem gevestigde onderne-

ming heeft over het afgelopen jaar
een winst geboekt van 8,3 miljoen
gulden, drie ton meer dan in 1987.
Het positieve resultaat was vooral te
danken aan de gunstige resultaten
van de deelnemingen in Raet en Fu-
gro-McClelland. De omzet van Hei-
demij zelf liep in 1988 terug van 9,3
miljoen gulden in 1987 naar 5,8 mil-
joen in 1988. De raad van bestuur
van Heïdemij heeft voorgesteld een
dividend van 45 gulden per aandeel
uit te keren.

1 "Bij de
I zendmast van
U Lopik werd
1 gisteren door

de PTT
nieuwe
apparatuur
in gebruik. genomen om

* de 350 meter

* lange
tuikabels te

(controleren.Deze
f installatie,
■' die voorzien

is van
i camera's
[ wordt langs

* de draden
■ naar boven

' getrokken. De
I beelden
ï worden1 bekeken in de

besturings-
cabine die

I naast de toren
s staat. Tijdens
I de rit naarI beneden
| voorziet dezeI 'unit' de kabel1 van een
I nieuwe
a conserverings
I laag.

Claimemissie
Frans Maas

AMSTERDAM - Het expeditiebe-
drijfFrans Maas gaat nieuwe aande-
len uitgeven met een voorkeurs-
recht voor bestaande aandeelhou-
ders in de verhouding van één
nieuw aandeel op acht bestaande.
De prijs van de stukken bedraagt f
61. De nieuwe aandelen geven recht
op dividendover het lopende boek-
jaar.
De inschrijving staat uitsluitend
open voor houders yan claims van
de reeds uitstaande aandelen. De
claimhandel op debeurs begint op 5
juni en eindigt op 14 juni. De stor-
ting is op 29 juni. Er wordt voor de
nieuwe stukken beursnotering aan-
gevraagd.

DAF 27 juni naar optiebeurs
AMSTERDAM - De Stichting Toe-
zicht Effectenverkeer beslist op 26
juni of op de optiebeurs in Amster-
dam opties DAF mogen worden
verhandeld. De opties kunnen bij
een positief besluit vanaf 27 juni
worden verhandeld. Het is de be-
doeling dat DAF vanaf 5 juni geno-
teerd zal zijn aan de Amsterdamse
effectenbeurs en de optiebeurs
heeft nu een verzoek bij de stichting
lopen om opties op de aandelen
DAF in de notering te mogen ne-
men.
Toen DSM begin februari notering
kreeg aan de effectenbeurs was de
optiebeurs nogal boos dat niet op
dezelfde dag van de beursintroduc-
tie ook de opties op de aandelen

DSM op de optiebeurs mochten
worden verhandeld. Optiebeurs-
voorzitter Westerterp zei bij die ge-
legenheid dat Amsterdam zich als
financieel centrum dreigde te bla-
meren als niet tegelijk met de aan-
delen de opties officieel verhandeld
konden worden.
Volgens mr E.E. Canneman van de
Stichting Toezicht Effectenverkeer
zal er nu waarschijnlijk niet zon
storm oplaaien, omdat er intussen
overleg is geweest met de effecten-
beurs en de optiebeurs. Dat overleg
heeft opgeleverd dat nieuw geïntro-
duceerdeaandelen nooit eerder dan
veertien dagenna de beursintroduc-
tie in de optiehandel komen.

Japan verhoogt
het disconto

TOKYO - De centrale bank van Ja-
pan heeft besloten om haar disconto
met 0,75 procent te verhogen tot
3,25 procent, zo is gisteren in Tokyo
bekendgemaakt. Daarmee is er een
einde gekomen aan het soepel kre-
dietbeleid dat vanaf 1980 werd ge-
voerd.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 30-5-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.120/26.620;
vorige ’ 26.200-/ 26.700; bewerkt ver-
koop ’ 28.220; vorige ’ 28.300 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 340-/410 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2,20 2,32
Brits pond 3,42 3,67
Can. doUar 1,81 1,93
Duitse markt 100) 110,65 114.65
lers pond 2,87 3,12
Austr.dollar 1.62 1,74
Jap. yen (10.000) 155,00 160,00
ltal. lire. (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) 32.10 34,60
Noorse kr. (100) 29,85 32,35
Deense kr. (100) 27,50 30.00
Oost.schill.(lOO) 15,71 16.31
Spaanse pes.( 100) 1.70 1,85
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 2,26175-26425
Brits pond 3,5440-5490
Duitse mark 112,680-730
Franse franc 33.235-33.285
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 128,995-9,045
Japanse yen 157.96-158,06
Ital. lire 15,570-620
Zweedse kroon 33,565-33,615
Deense kroon 28,905-28,955
Noorse kroon 31,280-31.330
Canad. dollar 1,87225-87475
Oost. schill 16,0090-0190
lers pond 3,0140-0240
Spaanse pes 1,7600-7700
Gr. drachme 1,2750-3750
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 29,05-29,30
Nieuwz.dollar 1,3100-3200
Antill.gulden 1,2525-2825
Surin. guldeb 1.2525-2925Saudische rial 60,25-60,50
Ecu gulden 2,3410-3460

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 245,10 245,50
id excl.kon.olie 224,00 225.10
internationals 257,60 257,30
lokale ondernem. 230,60 232,00
id financieel 169,70 171,60
id niet-financ. 289,00 290,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 190,90 191,30
id excl.kon.olie 182,40 183.30
internationals 194,10 193.80
lokale ondernem. 188,80 190,00
id financieel 133,20 134,70
id niet-financ. 243,80 244,70-
Stemmingsindex (1987 = 1001
algemeen 179,40 180,10 -
internation 187.30 188,30
lokaal 178,10 178,70
fin.instell 139,50 140,50
alg. banken 136,00 136,60
verzekering 142,20 143,40
niet-financ 190,40 191,00
industrie 178,30 178.90transp/opsl 232.10 233.80

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen 'haakjes de laatste notering van die
dag):
Akzo 146,50(146,50)
Kon. Olie 140.00-142,00 gl (141,40)
Philips 38,40-38,60 (38,50)
Unilever 138,80-139,80(139,80)
KLM 48,80-49,10 (49,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2503.49 1169.47 201.64 956.65Hoogst 2510.66 1176.75 202 41 960.48
Laagst 2459.74 1149.09 199 03 940.56
Slot 2475.55 1156.05 199.80 946 16
wrife's "1822 '954 -1-36 "751
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Kontakten/Klubs

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 Ct p.m.)

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Love Buro

voor uw brood nodige trek
06.320.324.69

50 et. p/m.

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

Metzn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions
In 't oerwoud laten mannen

zich
besnijden!

Wat zullen vrouwen doen?
en hoelang...? Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 et p/m
Ik dacht, wat gaat ie nou

doen, toen hij zn
gereedschap liet zien!!

06-320.325.33 - 50 et p/m
de beurtlijn

Bij ons geen bandjes maar
live! Probeer eens
de blotebox

06-320.325.14 - 50 et p/m
Leuke vrouwen zijn

verslaafd aan onze box!
Groene blaadjes vind je bij
Callcuttaü 06-320.320.13 -50 et p/m voor als je van

Jong
houdt!!!

Alstublieft niet bellen, dit is
te erg, hier kunt u niet tegen
06-320.322.77 - 50 et p/m

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

hetero hardsex.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.

09-49.2456.1053,
's morgens vanaf 10.00 uur.

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.

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.

Privé
Lief en discreet.

Tel. 04750-18557.

Met dit weer blijf
je niet binnen!!

maar 's avonds bel je dan

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 cpm.—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

De Sabbelbox
live sex met een kanjer geen

chaos geen bandjes wel
meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Club Doma SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 9 50 cpm
Jiva's oosterse sexlessen

sextips
spannende standjes, alles

voor een beter sexleven, les
17, 06-320.323.51, 50 cpm

De Hooibergbox
duik er in en grijp een

lekkere meid. Live sex!!
Genot gegarandeerd!!

06-320.323.53, 50 cpm.

De Donorbox
alle meisjes smeken erom.
Geef het hen! Hou je niet in,

kom met kracht!
06-320.323.54, 50 cpm.

Haar

Sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55. Jou trein-
sexverhaal beken je op 010--Contactbureau

Yvonne
bemid. en privé. Spaans

meisje aanw. 04490-23203
Sittard.

Gevr. voor goedlopende bar
Buffetjuffrouw en bardames.

04492-5532

320-327-27
06 « 50 CENT PER MIN.

Zal ik jou een
lekker spelletje

leren?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
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
I 2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.
Vrouw, 42 jaar, gescheiden,
goed uitziend, met twee
dochters van 18 en 21 jaar,
zoekt een lieve man die mij
zo af en toe eens lekker wil

verwennen!
Ik bel regelmatig

Box
06-320.325.43 - 50 et p/m

Bel ook!! Misschien bellen ;
we wel tegelijk!?!
Krulspelden en kruimelve-
gers of kruimelspelden en
krulvegers, iedereen die
sexcontact zoekt belt de

Huishoudbox
06-320.325.31 - 50 et p/m

om danig huis te houden.

't Stoeipoesje
heeft duizend en één dingen
waar mannen dol op zijn.

06-320.325.11 - 50 et p/m
18 jaar, donkerblond, slank 'figuur, lief, verwend graag

heren op
06-320.325.12

50 et p/m
Bij

Box-doosje
spreek je af als je van

afwisseling houdt!
06-320.325.13 - 50 et p/m
Verandering van spijs doet

eten!!
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.

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.
Zin in sex met iemand die je

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

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart

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

Exclusief
Privetaxi en escort mog.

Geop. ma t/m zat v. 11 t/m
23 u. Industriestr.l3, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

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

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

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur

045-215113'
Club Rustica

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West. Tel, 045-412762.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

sdrGSSGn
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.

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!!!

L.1.V.E.-Afspreeklijnü!

06-320.320.55
Meisjes zoeken sex-contact

met jou !!!
Tippel-Box

(50cpm) 06-320.326.66
Nieuw Nieuw Nieuw
3 Sexy Stars

Ook zat.- zon. 045-721759.

Teleservice !
i
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 ... Bananasplitlijn
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 i
nieuwste gouden Gids.

Marco houdt van bazige
Mannen

die hem stevig onder
handen nemen. Het windt

hem op als ze hem
commanderen.

06-320.323.86 (50 ct/p.m.)
Op de Orgie box praten ze
nou eenmaal zo. Daarom is

het toch de

Orgie box
Zo vind je die partner

06-320.324.40 (50 ct/p.m.)

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

elkaar. Heet en verlangend -naar meer. Voor echte sex-
conlacten. 06-320.324.90 '(50ct/p.m.)

’ 50,- all-in
045-423608

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

Tel. 045-718067.
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

praten ... Misschien over
een lekker soort huiswerk en

het adres. 06-320.322.22
(50 ct/p.m.)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 ct/p.m.)
Last van droge lippen

Wij niet !!!

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.

Het echte
Lifesex

nummer. Met steeds nieuwe
paren die 't fijn vinden om

het zo te doen.
06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en
Anders, Heet, Recht voorzn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50 ct/p.m.)

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box. Strikt voor

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

De Jarrretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Metzn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)
DE KANJERS: Kitty, José,

Paula, Mleke, Gerda, bel ze
live (50 ct.pm.)

06-320.325.89
Vrouwen en mannen

vertellen hun vreemdgaan-
belevenissen aan
Anja & Mike
Luister mee

06-320.322.08
0,50 pm. dag & nacht

Nieuwe meisjes aanw. Zat.
en zond. 14.00-24.00 uur.
Ma t/m vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

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

Anita Monika
Escort 045-726740.

St. Tropezbar
Putstraat 40 Sittard.

Een begrip !!!!
ledere dag van 21-5 u.

Tevens meisjes gevraagd.
Tol IWBna9l n 1 7A1.0
i _?_. i jUiiu na ci u. i / tut

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage
Ma.-vrij. 11.00 tot 24.00 uur.

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

Privéadressen. 043-635264

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

Zoekt U een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graagmet veel

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Donna
Christien

met haar 7 vriendinnen!!!
Nieuw Monica en Mavis.
045-227734 / 228738.

Sex Super Box
't gaat niet om die box,
welnee, het zijn al die

mensen die je er op hoort.
niet gewoon sexy, nee,

Supersexy zijn ze.
En dat laten ze horen.

06-320.324.30 (50 ct/p.m.)

Wil jevreemd 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!!

Tuk
Nederlands blootste blad

Sexteen
de jongste meisjes!!

06-320.323.63
50 c. p/m

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

rijkste? bel de
Friemelbox

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

(Huis)dieren

Hebt u een paard
of een pony te verkopen?

De L.R.V. Graetheide biedt U de gelegenheid Uw paard of
pony te showen tijdens de grote verkoopshow op zaterdag
10 junivan 20.00 tot 2.00 uur in het sportpark te Limbricht.
Voor inlichtingen tel. 04498-57646.

BOEMERHONDJES Yorks-
hire en Foxterriers teckeltjes
dw. poedels Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.

WEGGELOPEN! op 14-05-
-'B9. Jachthond, Duitse
draadhaar, zwart/grijs. Wij
geven een beloning! Tel.
04408-1480.

Te koop BOUVIERPUPS
met stamboom. Tel. 045-
-244867. Lid NBC.
Te k. nest MALTHEZERS
en nest Heidewachtels. Tel.
04743-2303.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.

: ■ ■ :■■__■:■■ .: - ■ . : 'In en om de tuin______________________________
1 ste soort GRASZODEN
’3.50,- p.m2, afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
Eiken SPOORBIELZEN 21/z
m v.a. ’2O,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
Gelmpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
HOUTHANDEL Landgraaf

' voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
4 houten TUINSTOELEN wit
met kussens, smeedijzeren-
hek, afm. 3.00 X 1.60 mtr.
04498-24436, na 18.00 uur.

Te k. TROTTOIRTEGELS
60 m2a ’ 0,25/st. Tel. na
18.00 uur 045-325429.

Huw./Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. 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.
Aleenst. nette man zoekt al-
leenst. DAME 40-55 jr. voor
intieme relatie, geen be-
roepsgeheimhouding verze-
kerd. Br.o.nr. B-0939 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Weduwe zkt. VRIEND, RK,
middenstand, lft. 70-75 jr.
Br.o.nr. 80942, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Mode Totaal
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.

_____^ 1

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.o.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

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

Bel gratis 06-099.13.13.
Ron Lenten 045-320007

Voor levering en/of montage van: orig. HEROAL rolluiken,
garagepoorten, knikarmzonneschermen voor uw terras,
vertikale lamelgordijnen van stof, pvc of alum. TROCAL
kunststofkozijnen & deuren (leverbaar in 6 verschillende

kleuren), pvc dakgootbekleding, alle binnen en buitenzon-
wering. Spec. voor de d.h.z. LAMETT de ijzersterke vloer
uit Zweden’ 73,00 m2. Alle offertes gratis en vrijblijvend.

Hooastr. 45. LANDGRAAF, fook 's avonds tuss.l9 en 21 u_

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel, 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, 045--.316238.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
TV DEFECT? Wij bieden U:
"Gratis halen en brengen
"Gratis leentoestel "Prijsop-,
gave vooraf. Audio Video
Centrum Heerlen. 728130.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 service binnen 24 uur
Voor al uw kleine VERBOU-
WINGEN, voeg- en metsel-
werk. Tel. 045-460686 of
045-351805.

Kapper/Cosm.
fë k~ SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/6656-L
I-

Wonen Totaal

Tapijttegels!

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

Koop nu een
kwaliteitskeuken
voor een kastjesprijs

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni (10.00 tot 18.00 uur),
staan er 18 SHOWROOM-MODELLEN (van klassiek tot
modern) voor snelle beslissers. ASTO sluit de showroom in

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

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
Te k. donker bruin leren
CHESTERFIELD bank en
een Chesterfield leren club,
een stoffen club, noten hou-
ten salontafel,d.br. overgor-
dijnen. 045-420094 na 18u.
Te k. 2 wollen VLOERKLE-
DEN ’ 50,- per. st. en wol-
len traploper 9 mtr. 04490-
-46631.
Te k. antieke KAST 1.20 br.,
houtsnijwerk, zeer mooi;
gasfornuis met oven, kl. bei-
ge, Etna bistro, pr. ’ 250,-, 1
jr. oud; ijskast beige, Blue
Air, 1 jr. oud, tafel mod., pr.

’ 200,-. P. Schunckstr.
1108, Heerlerbaan.
Te k. BED 2 bij 2 m, 2 latten
bodems met 2 nachtk., kl .
bruin zonder matr. ’160,-.
Fossielenerf 34, H'heide.

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 k. grenen KEUKENEET-
HOEK tafel en 2 bankjes, pr.
’lOO,-. Tel. 045-318050.
Te k. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’3.250,-, 1 1/2
jr. oud. Tel. 045-323178.

Radio e.d.
Gebr. BOXEN phil. 110 W.
’85,-, 15 W ’l5,- BNO
100 W ’395,-. cas.dek. so-
ny ’ 175,- ph. ’ 145,- sharp
’ll5,- en ’125,- comp.
disk ’145,- verst. 2x4OW
’125,- 2xBOW ’ 175,-tuner
’65,- ’4O,- ’BO,- ’ 135,-
-nw. midi-set ’195,- t.-vers.
2x3OW ’ 75,- 2x 20W ’ 40,-
-2 x 45W ’125,- 2x 60W

’ 135,- F. Meyer, Verzetstr.
15 H'rl. 417651.
Te k. STEREOTOREN met
CD-speler, merk Sony, V_ jr.
oud. Tel. 04490-43529.

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.
Te koop 7 nieuwe

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

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst■kwijt. Piccolo's doen vaak

" wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Computers

Te k. COMPLEET Commo-
dore 64 systeem met Disk-
drive, joystick en alle toe-
beh., z.g. a.n. 045-215068.

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

TV/Video
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. f 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.

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

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

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KLEUREN TV met af-
standsbed. (weg. omst.) z.
mooi toest. 045-725008.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE i.z.g.
St. Tel. 045-416575.

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

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

M? MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 1116 MAASTRICHTflr^^n TEL:O43 2.74Ï8

RUKSWEGZ. 124GELEEN
TEL.:04490 54665 J

Keyboards vanaf ’ 195,-.Keuze uit meer dan 200 gitaren
vanaf / 85,-. Computer muziek software voor alle sys-
temen. Drumstellen 5-delig vanaf ’ 695,-. Diverse occ.
orgels vanaf ’ 250,-. Zang- en omroep installaties vanaf

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

1200 m2Muziekolezier

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te k. YAMAHA Keyboard
PSS-570, 10 mnd. oud.
’500,-. Tel. 045-215916.
Te k. HARMONIKA'S merk
zupan gcfb, honer gcf, 045-
-311619.

- Fender GITAAR met- sterker voor ’3O,- p.
_

Drumstel compl. met.> kens voor ’3O,- p., Keyboard voor ’3O-.
i mnd. Orgels voor ’35

mnd. Verder alles opl

" ziekgebied. MuziefJ5 Lyana, Mauritsweg■ Stem. Tel. 04490-31. (donderdag koopavonK
< 21.00 uur).- Wat VERKOPEN? $

teer via: 045-719966. I6■ "BI
-f

Boeken/Literatuur

Antiquarische boekenmarkt [
Maastricht ]

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

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

Te koop gevraagd
Inkoop GOUD, zilver il

GOUD, zilv., munt., postz. kontant geld defect of|
etc. Cont. bet. vrijbl. tax. Verseveïd, Saroleastr. t
Groenstr. 109, Geleen. Heerlen. 045-714666. Jl " . =.

Diversen:::: -■-'■ - - ■ ' 4
Restaurant La Cage

Meesweg 2, Vilt, 04406-41001
Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres»

warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.]
Sittard nodigt u morgenavond

150 jaarbeide Limburgen - feest - burendag Beid- muziek - leuke winkeltjes - gezellig - bezoek uit Haa
prijsuitreiking - terrasjes - drukke straatjes - MarotteH
Miss - Internationaal - sfeer - van alles te doen - Col»

groep "Devotion" - hapjes - etc.
Tot morgen op de koopavond_ _ _ _ i__ . __

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
Gezellige KAMERS te huur
om te relaxen. Tel. 045-
-229680.
Deze massage is en blijft
een gave VÉRONIQUE de
enige echte. 045-228481.
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

Te koop ijzeren TRAh
treden. Te bevragen
649055. I
Nieuw Nieuw Nieuw! ij
en enig in Z. Limburg. Tj
ONTSPANNINGSMAS9
GE, eenmaal geween
blijft komen. 045-3534»
Te koop 7 stationaire
SELMOTOREN voor
etc. vraagprijs per

’ 1000,- excl. BTW, bij
le aankoop samen ’ 6.J
excl. BTW. Tel. 04
43865, tijdens kantoortj
GEBIT gebroken? Kla^wijl u wacht. Borsbow
Moers, Streeperstr. 'Schaesberg. 045-3159 g
Te iT 2 electr. gifl
COMMODORE 64 en
beh. encasio samtlekel
045-727137. I

"ï^j LimburgsDagblad
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Duitsland 1
MS ARD-Ratgeber. Praktische tips.
Vandaag: Urteil des Monats.00 Heute.C'o3 Urnschau.

(TT)Tiere vor derKamera. Der
Vogel im Wilden Westen,

{^cumentaire. (herh.).
"00 ARD-SPort extra. Open Franseenniskampioenschappen Rolandgarros. Commentaar: Volker Kott-

en Hans-Jürgen Pohmann,
Xarujit het Roland Garros stadion in
Rrtjs.
.'OO Die Trickfilmschau.J5Moskito - nichts sticht besser.

Vandaag: Party-

/Verjaardagsfeestje.
17.00 Filmtips nicht nur für Kids.
Filmmagazine voor kinderen (en de
rest van de familie).

17.15 Tagesschau.
17.25 Philip Marlowe. Serie. Afl.: Er-

presser schiessen nicht, (twee kana-
len.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
19.05 Felicitas auf leisen Pfoten. Se-

rie. Afl.: Der Chinese.
19.30 Reclame.
19.40 Die schönsten Autos der Welt.
19.53 Heue im Ersten.
19.55 (TT)ARD-Sport extra. Voetbal:

WK-kwalificatiewedstrijd Wales
West-Duitsland vanuit het Rugby-sta-
dion in Cardiff. Commentaar: Walter
Johannsen. WK-kwalificatiewedstrijd

Finland - Nederland. Samenvatting
uit Helsinki. Tennis: Open Franse
Tenniskampioenschappen Roland
Garros. Samenvatting van vandaag.
(20.45-20.57 (TT) Tagesschau). Aan-
sl.: Die Parteien zur Europawahl.

22.10 lm Brennpunkt.
22.35 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.05 ""Sergej Rachmaninov. Das

unbekannte klavier. Beate Berthold
speelt vrijwel onbekende stukken van
Rachmaninov.

00.05 Tagesschau.
00.10-00.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

*öernd Fiedler, Gisela Anscheidt-Ruge, Karolin Kleven-
9pen, Ursula Wurm in 'Moskito - nichts sticht besser'.
üuitsland 1 - 16.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
") v<_?el' en CAI-abonnees: '' kanalen zie schema exploitant

" = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave, .o = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
"«lerland 1: 5. 26. 29 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37

" Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tëlë 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
:"0 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

|>'t Afl- 32: An errand for Flipper.,:-25 Juke box.
,r*o Arnold. Amerikaanse serie. Afl.
z?: Social worker. Met: Conrad Bain,

aiV Coleman, Todd Bridges e.a.

Ift -55 Nieuws.,-°0 Tik tak. Animatieserie. Afl. 186.
IBnrh)'"05 Plons. Afl.: Plons en het verlief-de egeltje, (herh.).

"'0 Merlina. Detective-reeks voor
*nderen. Afl. 39: Nico, Tico en Maxi-
yï'üaan. Met: Paul Ricour, Lea Cou-- *ln, Jan Reusens e.a. (herh.).■35 De tovenaar van Oz. JapanseI naar de boeken van
f" rank Baum. Afl. 1: Dorothy komt in

ef land van Oz terecht en gaat op
19 n,ek naar de tovenaar-■°o Mode '89. Blikvanger, modema-
gazine. Hoofdthema: Zomerwit en de

/ voor de komende zomer,
Korte blik op de komende

' ""ntermode; Straatmode: Belgische

' p
ust; Prijsaankopen. Presentatie:

l^hislaineNuytten.I "*5 Mededelingen en programma-
I9 f̂2icht-

"oo pak jje poen. Loterijshow vanuit
et Amerikaans Theater. Presentatie:

j, ,c Appermont.
'■35 Wie schrijft die blijft. Literair. Magazine.

22.25 Kunst-zaken.

_
22.30 Nieuws. I
22.45 Container. Praatprogramma >over beschaving. Thema: Het cynis- i

me van Ernest Claes. Presentatie:
Lieven de Cauter en Bart Verschaffel. i

23.35-23.40 Coda. Een duif op de vrij-
dagmarkt, van Wilfried Adams. i

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

VOO
16.00 a«My little pony. Tekenfilmse-

rie. Afl. Heldere lichten (I).(herh.).
16.15 Supergirl. Amerikaanse speel-

film uit 1984van Jeannot Szwarc, met
Faye Dunaway, Helen Slater, Peter
OToole e.a. Supergirl Kara, het
nichtje van Superman, moet de Ome-
gabol terughalen van de aarde, om
haar stad Argo van de ondergang te
redden.

17.55 Veronica sport.
18.20 Brommer en motor. Serie over

brommers en motoren in Nederland.
Presentatie: Caroline Tensen. Afl. 5:
Verkeer en verkeersveiligheid.

18.35 ""Countdown. Europe's no. 1

rockshow, gepresenteerd door Wes-
sel van Diepen.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Lieve Mallory.

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

Afl.: Neef Jack. Sonny krijgt zijn neef
Jackover in Miami. Hij heeft een baan
als vertegenwoordiger gevonden.
Maar om uit zijn hoge schulden te ko-
men, besluit hi geld van een belangrij-
ke drugsdealer te stelen.

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

22.10 Brewster's millions. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van Walter
Hill, met Richard Pryor, John Candy,
Lonette McKee, e.a. De basketbal-
speler Montgomery Brewster krijgt de
kans 30 miljoen dollar in één maand
op te maken. Wanneer hij hierin
slaagtzal hij 300 miljoen dollar uit een
erfenis ontvangen. Deze opdracht
blijkt echter moeilijker te zijn dan hij
dacht.

23.55-00.00 Journaal.

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440kHz 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

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
752: Nieuwe huurders bezorgen-May
en Gordon kopzorgen.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30-23.15 Koningin Elisabethwed-
strijd 1989 voor Viool, rechtstreekse
reportage vanuit het Palei 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.

België/RTBF 1
17.15 Nouba Nouba - speciale finale.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.

20.00 Au nom de la loi, juridische ru-
briek. 21.05 Mon dernierrêve sera pour
vous, serie naar het werk van Jean
d'Ormesson over het leven van de
schrijver Chateaubriand. Afl.: Juliette
ou la fidélité. Met Francis Huster, Da-
niele Lebrun, Cyrielle Claire e.a. Tij-
dens een soiree bij Mme de Staël ont-
moet Chateaubriand de mysterieuze
Juliette Récamier. Hij wordt hartstoch-
telijk verliefd, maar Juliette houdt meer
van de liefde als idee dan van hem: hij
moet dus genoegen nemen met een
platonische vriendschap. Wat is Juliet-
te's geheim? Aansl.: Loterij-uitslagen.
22.00 Coup de film. Filmrubriek. 22.20
Cargo de nuit, popmuziek. 23.00 Paar-

denkoersen, journaal en weerbericht.
23.35-23.45 La pensee et les
hommes.

" Luc Appermont in 'Pak depoen. (België/TV 1 - 20.00
uur)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Urteil des Mo-

nats.
10.00 Heute.
10.03 Urnschau.
10.15 Armes reiehes Madehen. Afl.

2. (herh.).
12.10 Kontraste.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
15.25 ""Teletekst-overzicht.
15.45 ZDF - Ihr programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus?, spelpro-
gamma.

15.55 Heute.
15.58 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Der Streit der Babys.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Wettfieber.

16.55 Heute. Aansl. Aus den Landem,
regionaal nieuws.

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

17.45 Matlock. Amerikaanse detecti-
ve-serie, met Andy Griffith, Nancy
Stafford, Kari Lizer e.a. Afl.: Die
Stimmme aus dem Jenseits. (1).

18.10 ""Lottotrekking.
18.15 Matlock. Amerikaanse detecti-
ve-serie. Afl.: Die Stimme aus dem
jenseits (2).

18.54 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.35 «»Na siehste!. Muziekpro-

gramma met Günther Jauch. gasten:
Cindy Lauper, Joe Cocker en Yes.

20.15 Studio 1. Gevarieerd magazine.
Presentatie: Bodo H. hauser.

21.00 Die 2. Amerikaanse serie. Afl.:
Drei Meilen bis Mitternacht, met Tony
Curtis, Roger Moore, Joan Collins
e.a.

21.45 Heute-Journal. Aansl.: Par-
teien zur Europawahl.

22.15 Kontext. Hinter Gittern für den
Frieden. Documentaire over de strijd
van Amerikaanse christenen tegen
atoombewapening.

22.45 Filmfest am Mittwoch. Auf der
Suche nach Heimat. Die neue Welle
in Taiwan. Documentaire over het In-
ternationale Filmfestival van Taiwan.

23.30 Die fernen Tage meiner Kind-
heit. Taiwanese speelfilm uit 1983
van Hou Hsiao-hsien, met Niu
Ch'eng-tse, Lm Hsiu-ling, Chang Shih
e 3

01.05-01.10 Heute.

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

TV 5
16.05 Bréves. 16.10 Tournoi de Tennis
de Roland-Garros. 17.55Bréves et Mé-
téo Européene. 18.00 Le serin du ma-
jor. 19.30 Papier Glacé. 20.00 Temps
Présent. 21.00 Portrait d'artiste Suisse.
21.25 L'Homme a la recherche de son
passé. 21.55 Interlude. 22.00 Journal
Télévisé. 22.30 Météo Européene.
22.35 Sommet Francophones. 23.15
Musique classique. 00.00 Du cóte de
chez Fred. 00.15-01.00 Mussique
Classique.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
jzie_ —" -—---■— -
10-31rontó Vrouw-Zijn. Gevarieerd maga-

te voor vrouwen.
~tfs TV-fruitmand. Programma met
>. 'estelijke liederen. Presentatie: He-

van Dijk.
'0-13.05 Nieuws voor doven en

—^chthorenden.« W Toren van Babel. Discussie
1 'er de Europese éénwording, 0.1.v.

Jdries Knevel.
3S JS Speelkwartier. Serie over mv-

* "^instrumenten. Vandaag: Doedel-
*. (herh.).
50 De kakatoes van West Austra-

oeC- Natuurfilm.__£?5 Lassiè. Amerikaanse serie. Afl.:
6st in de sierras (2). Lassie is alleen

-J^e sierras en komt in gevaar.
r töO Dr kan nog meer bij. Kleu-
of|[Prgramma.
'■ «0 Journaal.___45 Tijdsein Buitenland. Commen-
—^r op de buitenlandse politiek door

*d Kamsteeg.
-""«O Jody en het hertejong. Teken-lrtlserie. Afl.: De barre tocht. Vlekje

'ordt een last op de boerderij, maar
s ftty kan niet zonder hem.
jt 00 Journaal.
~"'9 Ronduit Radar. Jongerenma-
| l^ine.
e lJ*s Bunkeren. Nieuwsprogramma
as£°r myrna en sr Geoffrey.
ier5 De Campbells. Canadese se-
ou 16 Afl.: Op weg naar Logan's. Re-

*cca en Emma ontmoeten JacobJeath die aan een vreemde ziekte

De Okavango. Sieraad van de
1 telahari, natuurfilm over dezerivier in
"gelijk Afrika (3).

-j+«l Overal en nergens. Afl.: Niets
T 7 verliezen....? Jo Deloach, topatleet.
5<"5 Op de vlucht voor een tiran.
gjj^cumentaire over de Roemeenset8?,Cn,elin9enproblematiek.
--"30 Journaal.
3 -40 Tijdsein. Actulaiteitenmagazi-

ne.
23.10 Vrije gevangenen. Serie pro-

gramma's over mensen die vanwege
hun geloofsovertuiging gevangen zit-
ten.

23.15-23.55 Verzoening in Zuid-Afri-
ka? Documentaire over de mogelijke
rol van de kerk bij het oplossen van
het apartheidsprobleem in Zuid-Afri-
ka.

" Helen Slater in 'Supergirl'. (Nederland 2-16.15 uur)
Nederland 3

NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Muziek 111 op zoek naar. Les 1.
09.30 Geef mij maar een boek. Les 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.00 Hollandse nieuwe. Afl. 9: de
tijdvanger, (herh.).

17.30 Jeugdjournaal.
17.40 Sesamstraat.
17.55 (TT)Studio Sport. Voetbal: Fin-

land - Nederland.
18.00 Vervolg Studio Sport.
19.55 Politieke Partijen. Partij van de

Arbeid (PvdA).
20.00 Journaal.
20.27 Avondvoorstelling. En het ge-

beurde, Poolse tv-film over de ver-
schijning van Christus aan een oude
jood.

21.30 Cinemagazine. Programma
over films en filmmakers.

22.01 Studio Sport.
22.20 Politieke Partijen.

SGP/GPV/RPF.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Rechtswijzer. Les 3.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Aad Kamsteeg in 'Tijdsein
Buitenland. (Nederland 1 -
17.45 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 39.

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

Afl. 2. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.

18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 21.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Abenteuer Natur. Lebensinsel
Teich - Vielfalt auf engstenRaum, na-
tuurdocumentaire.

20.45 Bürgerforum. Zurück, marsch,
marsch...

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Eff-eff. Freizeit und Fitness,

vrijetijdsmagazine.
22.30 Rückblende. Ruth Hallensle-

ben - Pionierin der Industriefotogra-
fen portret t.g.v. haar geboortedag,
100 jaar geleden.

22.45 Eine Frau unter Einfluss.
Amerikaanse speelfilm uit 1974 van
John Cassavetes, met Peter Falk,
Gena Rowlands, Matthws Cassel,
e.a.

01.05-01.10 Laatste nieuws.

België/T/elé 21
18.15 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. (herh.). 19.00-23.30 La
pensee et les hommes, gesprek. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Konin-
gin Elisabeth Muziek Concours voor
Viool. Nationaal Orkest van België 0.1.v.
Georges Octors. Op het programma
staan een speciaal voor dit concours
geschreven Belgisch vioolconcert, een
sonate voor viool en piano en een viool-
concert, gekozen door de kandidaten
zelf. (Gelijktijdige uitzending in stereo
op RTBF-3 Radio).

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 VARARadio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.05 Programma over-
zicht. 13.09 TROS Aktua. 13.25
Journalistenforum. 14.02 Program-
ma overzicht. 14.06 Binnenl. Za-
ken. 14.30 TROS Klantenservice
15 45 Hallo met de TROS. 16.06
Tijdsein. Langs de lijn. WK Voetbal:
Finland-Nederland 22.03 Podium
van de Nederl. lichte muziek 23 06
Met het oog op morgen. 0.02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Clair-
Obscur 4.02 Nachtexpress 6.02 In
't voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 1504
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.00-07.00Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 1304 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen 1704 Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.
21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24.00 Stompin'.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.

11.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 21
09.00 Schooltelevisie.
16.30 Geschichte - die Französi-

sche Revolution und ihre Folgen.
Afl.: Die nationale Einheit.

17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-
liaans. Les 8. (herh.).

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 21. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 9: Die Schatzsuche.

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

Afl. 8: Viel Larm urn Wickerl. (herh.).
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Lichtbringer aus Kloster-

mauern. Documentaire over Winfried
Mühlum, die in een klooster grote
lichtsculpturen en -zuilen creëert.

22.00 Output. Wetenschap en re-
search. Vandaag: Het geprogram-
meerde gevaar: computer-virussen.

22.15 John Cassavetes-Filme in
Südwest 3. BGesichter, Amerikaan-
se speelfilm uit 1968 van John Cas-
savetes, met John Marley, Gena
Rowlands, Lyn Carlin e.a.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

SSVC
13.00 Childrens SSVC. Afl.:Chris

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

Stop.
13.35 Hitman. Quiz gepresenteerd

door Nick Owen.
14.00 News and Weather.

14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my line? Serie gepres-

neteerd door Angela Rippon..
15.15 Heirs and graces. Lady Victoria
Leatham brengt een bezoek aan Hat-
field House.

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

15.55 Chucklevision. Nieuwe serie
met de Chuckle Brothers.

16.10 Tugs. Afl.: Warrior.
16.35 The Book Tower. Literatuur.
17.00 The Lowdown. Nieuwe serie.
Afl: Hit and Miss.

17.25 Home and Away. Documentai-
re.

17.50 Berliners. Herhaling van een
serie. Afl.: Yellow Benehes.

18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. Gepre-

senteerd door Rory Higgins.
19.00 The queen in the Channel Is-

lands. Hoogtepunten van het bezoek
van Hare Majesteit.

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

ontwikkelingen op het gebied van we-
tenschap en technologie.

20.20 Murder she wrote. Afl.: Is it is
thursday, it must be Beverly.

21.05 The heroes. Afl: 3.
22.00 Boxing special. Het gevecht

tussen Marrt McGuigan (lerland) en
Jim McDonnell (Engeland) vanuit het
Mex-Centre in Manchester.

23.00 Party political broadcast. The
Social Democrats.

23.10 News and weather.
23.40-00.15 Grand Prix. Hoogtepun-

ten uit de Formule fi-races van Mexi-
co.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. Kamerkoor Ad parnassum
met orgel 9.15 Onder de hoogte-
zon, pastoraal-muzikaal program-
ma 10 00 Orkestpalet. Orch. de
Paris. 11.15 Pianomuz. 11.45
C.P.E. Bach herdacht. (38) 12.15
Promenade: Songs van Kurt Weill
13.00 Nws. 13.02 Lunchconcert
14.00 Songs of praise. 14.30Solis-
ten. 15.00 In de kaart gespeeld
17 00 Jacco's keus, operette- en
musicalmuziek. 18.00 Nws 18.02
CeDéa. 20 00 Nws. 20.02 AVRO
familieconc.: De Engelsen Radio
Symf. Ork. en Groot Omroepkoor
met mezzo-sopraan. 22.00-24.00
Voor het stil wordt en wat later.

Radio 5
6 30-6 49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9 25
Waterstanden. 9.30 Zuidpool Nie-
mandsland 1000 TROS Postbus
270 - Gerard de Vries 11.00De du-
vel is oud. 12.00 Nws 12.05 Het
oog van de naald 13.00 Nws
13.10 NOS Wereldwijzer 14.00
Wijzer op 5 15.00 Meer over min-
der. 16.00 TROS Schlagerlestival
17.00 TROS Huiswerklijn. 17 40
Basicode 3 - magazine 17 55 Me-
ded. en Schippersbenchten. 18.00

Nws 1810 CDA. 1820 18.30
Tempo Doeloe 19.00 Progr. voor
buiten! werknemers 20.30 Super-
machten II 21.00 Financieel mana-
gement. 21 30 Van quantum tot
quark. 22.00-22.30 Op zoek naar
de Trojaanse oorlog

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 HLassie. Afl.: Der Elefant.
09.35 Kimba, der weisse Löwe. Afl.:
Tödliche Feindschaft. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Fai-
roaks macht Scfhlagzeilen. 10.50 Tele-
tip Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Ge-
sucht - die Frau des Banditen S. meri-
kaanse speelfilm uit 1976van Lee Phi-
lips, metKatharine, Steve Forrest, Stel-
la Stevens e.a. Aansl. tekenfilms. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
Der Eisenhandler kommt. 14.30 Cat-
weazle. Afl.: Dreißig Reisig. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Das Ende einer Ehe. 15.50 Te-
letip Gesundheit. 16.00 BPat und Pata-
chon. Afl.: Traumschiff in die Südsee-
/Der Krach in der Kneipe. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Wasser für Ponderosa. 17.25 Teletip.
Markt. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Planet der Af-
ten. Afl.: Der Traurn vom Fliegen. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. 19.30
Carson & Carson. Afl.: Eine familiare
Verpflichtung. 20.25 SAT 1 Wetter.
20.30 Spenser. Afl.: Tod einer Legen-
de. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 BDie
schwarzen Teufel von Alamein. Britse
oorlogsfilm uit 1958 (1) van Guy Green,
met Richard Attenborough, John Greg-
son, Michael Craig, Vincent Ball, Barry
Foster, Andrew Faulds, Percy Herbert
e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 Gefrier
Schocker. Afl.: Die Experimente des
Mr. Blueck. 00.15-00.25 Programma-
overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. De Buren. Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
1602 Kort nieuws. 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17 55 Kort
nieuws 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws , 7 30Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12Kof-
fers en compagnie. 1000 Nws
10.03 Het schurend scharniertje
10 08 Het eerste bedrijf. 11.55 Me-
diatips. 12.00 Limburg 1989. 13.00
Nws. 13 10 Made in Gemnany
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckfoon (18.00 Nws).
20.00 Funky T#wn. 22.00 Nws.
22.05 Jazz Kaffee. 2330-6.00
Nachtradio (5.00 en 5.30 Nws.)

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-menade 15.00 Cate-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 1700 Mu-
sik-Express. 2005 Zwischen
Broadway und Kudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 3fi Nachtex-
press

satelliet

RTL Plus.
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland.
08.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

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

gramma. (herh.).
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
11.45 Rapido. Jeugdmagazine.

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

13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL
Spiel.

13.10 California Clan. Amerikaanse
serie.

13.50 Tekenfilm.
15.00 Der Bose. Frans-Canadese

speelfilm uit 1985. (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 misdaadserie. Afl.: Gezinkte
Karten.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Teuflische Versu-
chung.

20.15 Die Schwarze Serie bei RTL
plus. Serie misdaadfilms. Vandaag:
Die Maske für den Tod, Franse speel-
film uit 1987 van Giuvanni Fago, met
Jean-Pierre Cassel, Danielle Dar-
rieux, Fiorenza Marchegiani, e.a.

21.40 Staranwalte, Tricks, Prozes-
se. L.A.-law, Amerikaanse serie. Afl.:
Man ist, was man gefahrt.

22.40 RTL Aktuell.
22.45 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
00.00-00.05 Betthupferl.

Sky Channel
Ml-———— ——
06.30 European Business Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel pot pourri. Spelprogram-

ma.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

-15.00 As The World Turns.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair. Komische reeks.
17.00 Countdown by Sony Tape.

Vlotte popmuziek.
19.00 Eurosport preview.
20.00 Eye on sport.
22.00 Squash.
23.00 Paardensport in Rome.
00.00 Internationaal voetbal.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channèl
07.00 World news and business.
08.00 The Mix.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 The New Music SHow.
19.30 Cannes Film Festival.
20.00 Port of N.Y.
21.45 World news.
22.00 Dempsey & Makepeace.
23.00 The professionals.
00.00-00.30 The Mix.

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

Belg. Rundfunk
6 30Radiofruhstück 7 15 Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazm
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Für die Kran-
ken. 900 Regionalmagazm 905
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt. 12 00 Musik bei Tisch (Veran-
staltungskalender) 12 15 Veran-
staltungskalender 1230 Presse-
schau 13.00 Frischauf 14 05 Mu-
sikzeit heute: Lieder. Chansons
und Folk 15 00 Nachmittagsstudio
16.05 BRF-Intern 18 00 Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell 18.40-
-20.00 Orgel- und Chormusik

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 900 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nach
elf' 12.00 Is ja n Ding 14 00 Viva
16.00Entenjagd 17.00 Musikduell
17 50 Sport-Shop 18.00 Musik-
duell 19 00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Das ist neut; 20.00 Ol-
dies 2100 Hórerwünsche 22 00
Musik Non-Stop
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Kerkstraat 91 Brunssum k^~~~~ ' _ulM_OT\^Ve r^'o_-&l behoevende Nederlander een geschikt paar contact- Tel. 045-250282
■jIB^JL! \l "_»^____J lenzen voorhanden. Niettemin zijn er mensen die na _
"SwITTARD \k^^^^ verloop van tijd besluiten om (tijdelijk) met mh'

Modebrillen Jr^ ,_, e o<>t A I contactlenzen te stoppen. \E^^SS^!!T^!T^c_r h'Bt dr,nPn 1
-^

_ PaardeStraSt IO Olttaru van contactlenzen maar een nieuwe reden is W*r
COntcfcCtlGllZGll -H2_l-llÜ_J__i_J__J_U_U_fc_JLi_3_^_3_y_l ac Kryptal HZ, de stabiele, niet vervormbare we

\..;__.,„,.. a„-,_.-.n. _, ■"_,___, ■ .iii- contactlens met de dunne rand van Zeiss. Bv._f\ _.* -_- f-A/imat nn Juist voor deze afhakers zijn de nieuwe ontwikkelin- Br**liJ^_S*lt^^p.UOgitieting X UOgmeimg gen buitengewoon interessant. Het is de moeite waard NIEUW: Zei'SS Contactlenzen W^S«MW%ËÊêWË''#S!
* Brillen het °Pnieuw te «aan Proberen. | Zacht van 550,-voor 490,— IMÉ_SIH Tf * jW9

-*- rA_.*^iionTnn RTtTSTIW Hard, zuurstofdoorlatend 't ïl.*'»★ Contactlenzen pVl'lirU'li'.iU'JilTilllJ'a ««^.-voor 450,- «vgk 'ij" %1
/" -s. y*~ Een groot deel van de contactlenzen op de markt is P^^PÜ >^___Xe/^ N. /^ >. zuurstofdoorlatend. Dit houdt in dat een contactlens kNH-R_ÈIP: * >^*^^^y_MB''jKp

v / \^______y \ vriendelijk voor het oog is en dat de lenzen langere J VI .- rD_k_l /% Ikl ___. ____I_^__________?SS^___l_^____^__^___l
Annastraat 4 v_/ V_X tijd gedragen kunnen worden. Bovendien hebben deze ■ fl WÊ HfcK/VIAnLSP-W
CJeleen - 04490-42339 jl r-v | contactlenzen een betere pasvorm gekregen waardoor I , fl 8,.S V / y / ze stabieler op het oog liggen en prettiger gedragen I 1 %
i- ,r u ï■ on \ / \ / kunnen worden. In het algemeen geldt voor deze %. 1\ J DPTIFK »«D. Verschureplein 8A \ / \ / lenzen een zeer korte gewenningsperiode! " VJ V_J ur i itrv . leverancier van alle soorten contactlenzen 8
Elsloo - 04490-79923 \^ -^ I '__ I Steenweg 6 A.N.V.C gediplomeerd
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I *^X*»>f°£«&- ! Zat. daas oLslotln slagen op de lens kunnen worden verwijderd met lens, voor wie en waarom. Kom eens bij ons binnen |1 WPerend voor
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Startproef specificatie gesprekskosten

PTT gaat helpen tegen
te hoge rekeningen

Telecom komt nog dit
*ar met een aantal maatre-
den waardoor klanten be-
er 'beveiligd' worden tegen

hoge telefoonrekeningen.
j 0 worden op dit moment
h hoog tempo de boven-
»rondse verdeelkasten waar
'Jnen samenkomen, en

het volgens sommigen
is in te breken

kaardoor de telefoonreke-
ning bij anderen fors op-
kopt, aangepast. Er komt

voorlichtingscampagne
PVer de 06-koopnummmeVs
j-*1 begin volgend jaar kun-
pn klanten voor een paar
Nntjes hun telefoon laten
fokkeren voor die koop-
hmmers (06-9 en 06-320).

'at maakte drs. B.J.M. Ver-
algemeen directeur van

[*TT Telecom, bekend bij de
J^rt van de proef met gespecifi-
#erde telefoonrekeningen in het
"aalhavengebied in Rotterdam
""\ Barendrecht. Nog deze week
hijgen telefoonabonnees in deze

een brief van de PTT
*aarin deze mogelijkheid tegen

gering bedrag wordt gebo-
'<jtv Het is debedoeling dat eind
95 abonnees in het hele land

telefoonrekenin-
>eri kunnen krijgen. Dat is een
"Were maatregel waardoor men-
*n meer zicht op hun telefoon-

kunnen krijgen.■>e ptt heeft volgens Ver-
■aayen 6,5 miljoen klanten die
!'ke twee maanden een telefoon-lening krijgen (in totaal zon

'9 miljoen). Over 40.000 nota's
'°men klachten binnen waarvan:r 4.000 gegrond verklaard wor-

F*n. „Dus 1 op de 10.000 nota's
*£'opt niet of niet helemaal. Dat isr. nog altijd één te veel, ook al

'■li fouten nooit helemaal uit te
aldus Verwaayen.

PTT heeft zich daarom de af-kopen tijd gebogen over moge-
ÏÏke oplossingen voor dit pro-
bleem. Een aantal oplossingen
I erd zonder meer naar de prul-e lbak verwezen omdat die te
~^ur of technisch niet haalbaar
i aren. Verder kwam bij een aan-

oplossingen de privacy in het
gedrang. Zqjs overwogen de 06-
-pploitant zélf het incasso-risico
"* laten dragen. Op die manier
r^U hij misschien meer verant-
woordelijkheid gaan voelen voor
Sm informatieverstrekking, al-
<iUs Verwaayen. Maar dat zou
"an wel betekenen dat dePTT de
{^entiteit van de beller zou moe-
ien prijsgeven, en dat vindt de

een te grote inbreuk op de
Privacy.v erder vindt dePTT dat de klant
en gro te eigen verantwoorde-

dikheid heeft en daar wil de PTT
Sch dan ook niet mee bemoeien,

nog te starten voorlichtings-
jSampagne over het bellen van de
J u6-nummers richt zich dan ook
°P de financiële gevolgen.
*jTT Telecom is niet van plan in
j toekomst met rekeningen per
i^aand in plaats van per twee
Spaanden te komen. Op dit mo-
| f^ent denkt de PTT aan bijvoor-
beeld het verzenden van een tus-
sentijdse rekening bij een onge-woon snel stijgende tellerstand,
eerder zou een waarschuwings-
j-°on over de telefoon te horen

zijn wanneer een ge-
sprek langer dan bij voorbeeld
Illen minuten duurt.

Veilingklok meest eerlijke verkoopsysteem

Snelle toelevering
assortiment zonder

vaste prijsafspraken
„Wij zullen het de supermarkten
zo goed mogelijk naar de zin ma-
ken. Ze moeten dagelijks alles
bij ons kunnen vinden wat ze
hun klanten willen aanbieden.
De veilingen bieden een zeer
groot assortiment groente en
fruit in iedere gewenste kwali-
teit, sortering of verpakking, dat
dagelijks vers verkrijgbaar is in
iedere gewenste hoeveelheid. We
garanderen een snelle levering
en men kan de produkten blin-
delingskopen. Maar op één ding
komen we de supermarkt helaas
niet tegemoet: we kunnen geen
vaste prijsafspraken maken."

Aldus voorzitter mr. A. Kroon
van het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Neder-
land. De 31 veilingen in ons land
verkopen groente en fruit van
hun leden via de klok, waarop de
prijs tot stand komt uit vraag en
aanbod. „Wij zijn een telersorga-
nisatie", zegt Kroon, „dus ons
doel is de produkten van onze le-
den voor de beste prijs te verko-
pen en deveilingklok is daarvoor
de beste verkoopmethode. Het
veilingsysteem is gebaseerd op
het verkopen van een groot aan-
bod aan een grote groep kopers.
Dus moeten ook de supermark-
ten gewoon meedoen en plaats-
nemen in de veilingbanken. Dit
is het meest eerlijke verkoopsys-
teem waarin we geen onder-
scheid maken tussen kopers."

De dagelijks wisselende veiling-
prijzen zijn het gevolg van een
aantal onzekerheden. Nooit is
bekend hoe groot de vraag zal
zijn, wat voor weer het wordt in
Nederland en in de exportlanden

en hoe groot het aanbod van devolgende dag is.
De voorzitter van het CBT be-
grijpt wel dat dit voor het groot-winkelbedrijf lastig kan zijn. De
kostprijs vormt een bepaald deel
van de eindprijs en daarom moet
de veilingprijs niet overschat
worden.

Bij het CBT bestaat de bereid-
heid om met bepaalde verkoop-
systemen te experimenter. Bij-
voorbeeld ten aanzien van door
de supermarkten te organiseren
actieweken, maar ook daaraan
zijn fluctuerende prijsrisico's
verbonden.

Het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen heeft nog
een aantal wensen ten aanzien
van uitbreiding van het assorti-
ment, de smaak van bepaalde
produkten, gezondheidsaspect
van produkten en milieuverbete-
rende produktiemethoden.

" Kwaliteit en assortiment
van groenten en fruit heb-
ben hun prijs

Beroep tegen
gemanipuleerde

aardappelen

i Y'er maatschappelijke organisa-
ties gaan bij deRaad van State in
beroep tegen de beslissing van B
?"> W van Wageningen om een
hinderwetvergunning af te ge-ven voor proeven met genetisch
Gemanipuleerde aardappelen.

ie proeven, in kassen en op het
deld, zullen worden uitgevoerd
u°or het Ital in Wageningen.
üe organisaties (Milieudefensie,

Landelijke Boerinnen Belangen,
Boerengroep en de onderzoeks-
groep Biotechnologie en Voed-
selproduktie) menen dat het mo-menteel nog niet mogelijk is de

risico's van de experimenten te
beoordelen. De huidige recombi-
nant DNA-commissie is, gezien
de samenstelling, bovendien niet
in staat om over de ecologische
risico's wetenschappelijk verant-
woorde uitspraken te doen. Die
commissie wordt gedomineerd
door wetenschappers uit het
DNA-onderzoek, terwijl ook eco-
logen, evolutie-biologen en epi-
demologen vertegenwoordigd
zouden moeten zijn.

consument

Isoleerkan
met hart
van staal

Naast het gemak dat een isoleer-
kan biedt hebben ze één nadeel:
het binnenwerk is nogal kwets-
baar. Voor huiselijk gebruik valt
dat nog wel mee, maar neem je
de kan mee naar bezigheden bui-
tenshuis dan wil het wel eens
voorkomen dat de kan onderweg
wat te ruw wordt behandeld. De
gevolgen zijn jammerlijk: de gla-
zen binnenfles in gruzelementen

en de rest van de bagage nat envol vlekken.

Bij de kannen van het Duitse
merk Alfi heeft u daar geen last
van. Deze Rolls Royce onder de
kannen is namelijk uit één stuk.
De binnenmantel is uit vacuum-
getrokken roestvrijstaal en kan
dus enig geweld velen. Een extra
voordeel is dat RVS warmte erg
slecht geleidt.

De kannen, die worden geïmpor-
teerd door Tyn Hoyng in Udenm 04132-64993) zijn echter wel
kostbaar. In onze regio verkrijg-
baar bij een aantal glas- en ser-
vieszaken. Voor de isoleerfles is
de adviesprijs ’ 168,- en voor de
kan ’ 298,-, beide met een inhoud
van 1 liter. U heeft voor dat geld
wel iets, dat een mensenleven
meegaat.P De Aljï isoleerfles en -kan

Galsteenvergruizer,
steen der wijzen?

gezond op...beteraf...
door jos benders, arts

Citaat uit het Tijdschrift voor Ge-neeskunde nr.43 1988, van de handvan drs. Henk Vergunst ass.arts in
het Dijkzigt-ziekenhuis in Rotter-
dam over niersteenvergruizing:
„Na enkele jaren research werd
deze techniek voor het eerst in dekliniek toegepast door Chaussy enmedewerkers in 1980. In 1984 wa-ren er al meer dan 1000 patiënten
behandeld, en thans heeft het aan-
tal behandelingen met ESWL (de
afkorting van de vergruisbehande-
ling) de500.000 overschreden." En
hij vervolgt: „Na het grote succes
van de ESWL *) in de urologie (de
leer van het urineweg-stelsel) lag
het daaromvoor de hand deze me-
thode ook te gaan toepassen bij
galsteenziekte. Het is thans nog
niet te overzien of vergruizing een
zelfde ontwikkeling tegemoet
gaat. (...)
Bij het doorlezen van het prijzens-
waardig artikel van deze collega
Vergunst, dat hij schreef met zijn

hoogleraar Prof. O Terpstraat,
blijkt al vrij snel waarom hij tot
deze 'gematigde' conclusie komt:
galsteenvergruizing is fundamen-
teel moeilijker dan de gelijksoorti-
ge behandeling van de niersteen
omdat de galblaas onderdeel is
van een ingewikkelder systeem.
De galblaas ligt rechts in de bo-
yenbuik, onder de lever. Via een

buisvormige verbinding staat ze er
aan de bovenkant mee in contact.
Aan de onderzijde voert ze af naar
de darmen. Zo wordt de kleur van
onze ontlasting voor een belang-
rijk deel bepaald door deze
galkleurstoffen.
De galblaas doet dienst als rese-
voir, hoewel de aanmaak van gal-
stoffen geschiedt in de lever. Er is
een theorie diezegt dat door indik-
king van galstoffen, stenen kun-
nen ontstaan. Die kunnen leiden
tot kolieken (hevige pijnen), ver-
stoppingen en ontstekingen.
Vergunst stelt dat eenmaal ver-
gruisde urinestenen eenvoudig-
weg wel worden uitgeplast. Bij het
galexemplaar ligt dat heel wat

moeilijker: fragmenten van ver-
gruisde stenen ontmoeten hierbij
een aantal anatomische barrières,
(zie tekening).

Wanneer ze te groot blijven, kun-
nen de deeltjes niet adequaat wor-
den'geloosd. Vandaar dat een bij-
komende behandeling noodzake-
lijk is, via het slikken van medica-
menten. Deze moeten zorgen voor
het oplossen van de nog overge-
bleven fragmenten. De nabehan-
deling duurt minstens zes maan-
den en is bovendien nogal duur
(meer dan driehonderd gulden per
maand).
De verwachting is dat veel patiën-
ten zich geïnteresseerd tonen in
deze wijze van behandelen, temaar
waar ze hopen dat een operatie
hun zo bespaard blijft. Toch doen
deze galsteenlijders er goed aan
om zich eerst met hun huisarts of
specialist te onderhouden, om te
bezien of ze wel voor de methode
in aanmerking komen.
Wie nu de beschikbare literatuur
bestudeert zal namelijk opvallen
dat:
1) het aantal behandelde patiën-

ten nog klein is. Voor zover re-
gistratie daar zicht op geeft,
gaat het in ons land tot nu toe

om enkele tientallen! Over de
wereld genomen ligt dat aantal
op za. 100.

2) NIET alle vormen van galste-
nen kunnen worden behan-
deld. De 'cholesterol-stenen'
(zon 70% in onze westerse we-
reld) zijn veel beter behandel-
baar dan de 'pigmentstenen.

3) na ca. 6 jaar kans op terugkeer
van de steen bestaat, waarna
een operatieve behandeling,
door uitnemen van de galblaas,
dan toch mogelijk de enige af-
doende therapie blijkt.

4) verschillende auteurs voorlo-
pig het grote belang van gal-
steenvergruizing alleen aanwe-
zig zien voor mensen boven de
70 jaaromdat bij hen een opera-
tie nu eenmaal risicovol is.

Graag sluit ik me dan ook aan bij
de genoemde auteur in ons vak-
tijdschrift als deze stelt: ,£>at deze
niet-operaüeve behandeling van
gaUblaas)stenen zich snel een
plaats zal veroveren, lijkt aanne-
melijk. Gezien echter de vele ont-
wikkelingen die op dit terrein
gaande zijn, blijft de precieze
plaats van ESWL *) in deze voor-
alsnog onzeker."
De tijd brengt dusraad.
*) ESWL=extracorporeal shock

wave lithotripsy; vrij vertaald:
SCHOKGOLVEN. De basis
vormen ultrageluidsgolven.
Narcose en het dompelbad uit
de begindagen van de nier-
steenvergruizing zijn niet meer
nodig. Nieuw is ook dat de gal-
steen ermee kan worden opge-
spoord zonder gebruik van
röntgenstraling.

" Schematische voorstelling
plaats van de galblaas mét
steen

Meloenen
Hoge ogen gooiden de meloenen.
De ogenmeloen kwam gisteren
aan f5,50. De hoofdzakelijk in
Nederland geteelde meloen heeft
geelgroen vruchtvlees en is fris-
zoet van smaak. Hij ondervindt
zware concurrentie van de Galia-

meloen die in 1976 in Israël werd
ontwikkeld en nu ook volop in
Spanje en Italië wordt ver-
bouwd. Het vruchtvlees is licht
groen, zeer sappig en reeds in
een vroeg stadium zoet. Ook
blijft hij in een laat stadium goed
eetbaar. Van andere meloenen
kan dat niet worden gezegd. Zo
is de Charentais - een in Zuid-
Frankrijk geteelde meloen met
prachtig oranje vruchtvlees en
veel aroma - slechts drie a vier
dagen op smaak. Ervoor smaakt
hij naar koolraap, erna is hij me-
lig. Vanwege die beperkte houd-
baarheid is de Charentais moei-
lijk te vervoeren. De handel be-
trekt de Charentais meloen daar-
om liever van Nederlandse te-
lers. Het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen stimuleerde
de teelt door middel van een ga-
rantieprijs. Gisteren deed de op
vaderlandse bodem verbouwde
Charentais f4,50.
Ofschoon bijna driekwart van de
geïmporteerde meloenen suiker-

meloenen zijn, zijn watermeloe-
nen op warme dagen de meest
gewilde. De dorstlesser heeft
rood vruchtvlees. Een nadeel is
de grote hoeveelheid pitten.
Daarom wordt met pitloze water-
meloenen geëxperimenteerd.
Met Parma-ham is een part me-
loen een dure delicatesse.

Vergruizer doet Limburg aan
De provincie Limburg staat voor
een nieuwe service in de Gezond-
heidszorg. Dat is af te leiden uit
een mededeling van de Stichting
Centraal Bureau voor Keuringen
in Leidschendam. Een mobiele
galsteenvergruizer (gelijksoortig
aan de niersteenvergruizer) zal,
wellicht komende maand al, Lim-
burg aandoen. De algemeen direc-
teur van genoemde stichting heeft
dat gisteren meegedeeld.

Volgens Donner, die ook de be-
schikking heeft over mobiele nier-
steenvergruizers, zal de rijdende
galsteenvergruizer déze zieken-
huizen bezoeken: Weert, Sittard,
Roermond, Heerlen en Venlo.
Een voordeel voor menig zieken-
huis is dat deze wijze van dienst-
verlening vrij blijft van hoge aan-
schafkosten. Alleen al de vracht-
wagen die het toestel herbergt
kost 900-duizend gulden. Het ap-
paraat zelf heeft een prijs van 2
miljoen. Via een 'huur'-construc-

tic kunnen de instellingen erover
beschikken.
Limburg behoort tot de eerste drie
provincies waar de mobiele gal-
steenvergruizer zal worden inge-
zet. De kosten van de ingreep zou-
den nog maar de helft bedragen
van de grote operatieve galblaa-
singreep, een mening die overi-
gens niet door alle deskundigen
wordt gedeeld.
Een aantal ziekenhuizen wil de
huidige ontwikkelingen liever af-
wachten. In verschillende weten-
schappelijke centra in Nederland
zijn recentelijk de eerste ervarin-
gen opgedaan met galsteenver-
gruizen. Sommige onderzoekers
wijzen er bovendien op dat het
niet makkelijk is om een geschikte
patiëntenselectie samen te stellen.
Anderen vinden de vergruizing
niet passen binnen een mobiele
setting.
Donner rekent op een positieve
opstelling van de ziekenfondsen.

Toename van
onzichtbaar
vetverbruik

Vetverbruik in Nederland -1987

Onzichtbare vetten, die voorko-
men in melk en melkprodukten,
kaas, vlees en vleeswaren, dra-
gen voor iets meer dan de helft
bij aan het totale vetverbruik.
De consumptie van deze onzicht-
bare vetten is de afgelopen jaren
ten opzichte van de consumptie
van zichtbaar vet angstwekkend
gestegen. Zet deze trend zich
voort dan wordt de vetzuursa-
menstelling van ons voedings-
pakket ongunstiger, omdat de
onzichtbare vetten een belangrij-
ke bron van verzadigd vet vor-
men.
Eigenlijk is het onzichtbaar vet-
verbruik nog hoger omdat van
de vetten en oliën van het jaar-
verbruik in 1987, 7.6 kg door de
voedingsindustrie zijn verwerkt
in koekjes, gebak en snacks.

Per hoofd bevolking bedroeg het

jaarlijks vetverbruik van de Ne-
derlanders in 1987 50,1 kg. De sa-
menstelling hiervan was 39%
verzadigd vet, 41% enkelvoudig
onverzadigd vet en 20% meer-
voudig onverzadigd vet (linol-
zuur).

In een advies van de Voedings-
raad wordt aanbevolen het totale
vetverbruik te verminderen en
bovendien voor een evenredige
verhouding tussen deze drie vet-
soorten (1:1:1) te zorgen.

Vetzuursamensteliing
vanhaivarine/margarine/boter/bak-
en braadprodukten per 100 gram produkt

Teneinde de voorlichting over
een beter vetgebruik te bevorde-
ren is van het vetverbruik een
schematische voorstelling ge-
maakt, dat ook een beeld geeft
van de gemiddelde vetzuursa-
menstelling per produktgroep.
Hieruit is eenvoudig af te leiden
welk type produkten een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren
aan de vermindering van de ver-
zadigd vet-consumptie.
De gegevens voor deze schemati-
sche voorstelling zijn verstrekt
door Het Produktschap Margari-
ne, Vetten en Oliën, het Land-
bouw Economisch Instituut, de
Voedingsmiddelen- en NEVO-
tabel. Ze zijn gebaseerd op pro-
duktiecijfers, in tegenstelling tot
de resultaten van de voedselcon-
sumptiedaling '87-'BB, welke is
gebaseerd op geregisteerde con-
sumptiecijfers.

" Schema van Vetverbruik en de Vetzuursamenstelling van produkten

Meloenen met zoete smaak gooien hoge ogen

Aardbeien goedkoop
door jan van lieshout rond

ronddeklok
GRUBBENVORST - Jan Bou-
ten uit Horst voerde afgelopen
vrijdag op de veiling in Grubben-
vorst de eerste blauwe bessen
aan, Gé van Bergeijk uit Meijel
de eersterode. De blauwe bessen
deden f 12,50 per anderhalf-ons-
doosje, de rode f5,80. Gisteren
waren die primeurprijzen reeds
tot f5,20respectievelijk f2,50 ge-
zakt.
Sedert maandag worden aard-
beien in transparante half-
ponds-doosjes aangevoerd. De
consument kan nu zien wat hij
koopt. De zomerkoninkjes zijn
lekkerder dan ooit. Ze hebben
veel zon gehad. De houdbaar-
heid van de gisteren geveilde
partijen liet te wensen over. Bij
gevolg gaf de handel slechts
f 1,10 tot f 1,20 voor het half-
ponds-doosje en f 1,30 tot f 1,80
voor het pulpen ponds-doosje.

Asperges
Dat is ook asperge. Ofschoon de
dagaanvoeren in Grubbenvorst
tussen 350 en 250 ton Èlijven
schommelen, werd de superkwa-
liteit gisteren op fB,- de kilo in-
gezet. De eerste was ook de laag-
ste druk. Voor witte asperges
was er een hoogste druk van
f8,70 de kilo, voor groene van
f 12,50.De '2 grof - dat is dekwa-
liteit die op groentenmarkten do-
mineert - kwam aan f3,50 de
kilo.
Gewild blijven met het warme
weer de salade-achtigen. Het
kropje sla ging van vier tot zes
dubbeltjes (voor de rode soor-
ten), het knappiger kropje ijs-
bergsla tot f 1,10. Komkommers,
courgettes en grovere augurken
deden tot negen dubbeltjes.
Daarentegen brachten de aller
kleinste augurkjes f4,20 tot f 4,30
de kilo op.
Groene paprika's zakten naar
f4- de kilo, rode paprika's piek-
ten boven f 10,- de kilo uit Sta-
biel bleven kasbonen met f4,50
tot f5- de kilo. Tuinbonen zak-
ten naar f 1,65 en peultjes naar
f4- de kilo.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw.
Onderd. voor alle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autorijschool Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736.
B. den Doop Kerkrade-West
411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer-
cedes, Honda aut., Suzuki-motor Theorie
vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag.

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

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

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

Kaderschool. Rijksgediplomeerd.

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

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

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

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

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

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

Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw. +rep.-t-laswerk. Accu's-
■ftCil.koprevisie-frkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65.254525. E. Jasparstr.
28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.
643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek,
Hoolstr. 4.04490-78600.

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

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

Ifjlii ' i ■ »■__»
Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
jen. 045-720202.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenst u infc
adverteren op

Bel: 045

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

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

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

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

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

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

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

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

Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

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

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

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

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

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

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

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

)rmatie over
deze pagina?
-739380

____■ !___. _mtnrr^irr__w^r^___________________m

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

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

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

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

i i I
_ . ■'■'-: - |

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

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

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

Energiecentrum Mmli b.v.
24 uur totalshop en tankserv.
Bokstraat 6 Heerlen. 045-229755.
Uw vloeibare energie-specialist.
Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60
Landgraaf. 045-318170.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VROKO
Voor alle reparaties aan koel- en diep-
vrieskasten. Werkpl.: industrieter. Bo-
choltzerw. 23 Simpelv. 045-441566.

J. Veldhuizen
Ramen en deuren in kunstst. en
hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl.,
roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729.

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

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateroffth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.
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Horbach B.V. 045-723282
Taxaties en makelaardij onroerend
goed. Special.: taxaties + betere
woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen.

Aquina Makelaardij b.v.
Bemiddeling bij aan- en verkoop van
onroerende goederen. Ruys de Beeren-

"broeckl. 28 Heerlen. 045-715566.
Pickée Makelaardij bv lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-. potheken en taxaties van uw onr. goed.
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819.
Stienstra Makelaardij b.v.
Onr. goed, hypotheken, verzeringen,
projektontw. en bedrijfsobjekten.
Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W.
Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933.

Makelaardij Roebroek
Bemiddeling aan - verkoop huur en ver-
huur - taxatie - hypotheken. Paralleweg
Z 15, Hulsberg. 04405-1707.

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

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

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop, taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken enz.
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.
_w_w\~JTsi _i_i'i"M' id

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

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

Huur of koop al uw machines bij
Brouwers b.v.
Maastricht: Beatrixhav. 043-635555.
Wijlre: Industrieweg sa. 04450-2220.
Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485.
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Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

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

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

Ger Bloemen Parket
Lamett de supersterke vloer uit Zwe-
den. Schuren en/of glasstralen best.
vloeren. Dealer v. Junckers, Mehabit,
Luxaflex. Rukkenerweg 9 Nieuwenha-
gen. 045-311106.
Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.
A & S Parket en Kurk
* Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- *Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her-
stellen, schuren en borstelen. Heerlen:
Benzenraderweg 69, 045-740335.
Maastricht: Boschstraat 81, 043-
-219717.
Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. sjr. gar. Weusten-
raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395.

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

'Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle * Raleigh * Batavus * Spartax
* Giant * Peugeot * Véspa * Puch *Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen-
Molenberg. 045-415292.
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Math. Linssen. Tel. 045-24158 ;
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verv"'
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gaSD.
water-install. Erk. schoorst.vegersbedi'iii
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Schoonheidssalon Rosalie !f
Bouwbergstr. 92 Schinveld. 04^»
258748. Elec. onth. Blendm. Spel°?
bruidsmake-up. Dag- en avond makjL|
up, zonnek. bank + hemel + gezicht
bruiner. _ Be.

Maya Stam-de Lang .:;
Totale kosmetiek, minilift, figuurcoU
rectie. Eindstraat 79 Schinveld. Wc
045-255453. J
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Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. Ze«>
drukkerij, offset, graveerinr. Geleensv <
53 Heerlen. Tel. 045-713379.. .o

1.

Jacobs Ass. en Makelaardij o/
Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade. Ti £
045-453121. Voor al uw taxaties o; tt£Dormigstr. 20, 6371 VZ Landgraaf. *i.-- Cs
Pickée Taxaties/Makelaardij ï
Bemiddeling bij koop en verkoop, H Jl)
potheken en taxaties van uw onr. goei $
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-41481^

Technisch buro J. Frissen B.V. *Specialist in cv., airco, ventilatie, $7
nitair, indus. pijpleidinginstall. e" 'Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-717318-1

r

Veloha-Habets. Tel. 045-42375 |J
Centr. verwarming onderhoudsdiens^c
Tevens uw adres voor energiezuinig
ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pi^j0*straat 5 Terwinselen.

"__". -'-_" J
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Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transport!)lp
drijf, kantoor- en projektverhuizin! Ifej
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-72597' *c

mr» ■iüfi
Decorette Aug. v. Wersch »
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-71358' J
Verf, behang, gordijnstof, vloerbed^*
king en zonwering. ■ b,

l
Stadswijnkelder Berns
Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-717632 1,
Ruim 500 versch. natuurzuivere wh
nen. Specialist in geschenkverpakkin. *
_________wm*m*mmmtrmm*^_m Ilt________________________m_____m__twi_M__m______*_m.

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van wegenbouwmach., w^j
sen, trilplaten, stampers, kompress'
ren, luchthamers, steenbrekers, trilz'j
ven, transportbanden, onderdelen.

Jago Zonweringen 045-414270
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kuns''
stof raam met dubb. glas en rol'
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. heb^
wij een oplossing. Belvauer 44 Ntë"
wenhagen. 045-314132.
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Pakketten per ongeluk in Brunssum

NS in Sittard
op dood spoor

venbussen", proestte
een van de lokettiste in
Sittard het uit.
In Brunssum was de
humor er natuurlijk
niet minder om. „We
hebben vreemd opge-
keken toen we die NS-
folder in de bus aantrof-
fen. Per slot van reke-
ning is het onmogelijk

om met een trein uit
Brunssum weg te ko-
men. Jammer voor de
NS, maar wel goed voor
een lachertje," liet een
baliemedewerkster van
het gemeentehuis in
Brunssum gisteren we-
ten.

Sittard, dat volgens de
Nederlandse Spoorwe-
gen een belangrijk
knooppunt is en dat in
de toekomst nog meer
wordt, was doelwit van
een extra reclamecam-
pagne die op 27 mei van
start zou moeten gaan,
maar de PR-trein staat
voorlopig 'op dood

spreid. De lokettisten
van de NS zijn de afge-
lopen dagen lichtelijk
overspannen geraakt
van de extra drukte.
„Wij weten waar U voor
belt, maar helaas wij
hebben nog geen infor-
matiepakket gezien
want die liggen in
Brunssum in de brie-

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/SIT-
TARD - Tientallen Sit-
tardenaren hebben de
afgelopen dagen tever-
geefs aangeklopt op het
station in Sittard om
een informatiepakket
met gratis reisaanbie-
ding. Vanaf 27 mei, zo is
de inwoners van Sittard
verleden week via een
kleurrijke folder kond
gedaan, zou dat pakket
beschikbaar zijn. Giste-
ren kwam NS er achter
dat door een commun-
catiestoring de informa-
tiepakketten in Bruns-
sum (waar geen station
is te bekennen) zijn ver-

rest van Limburg. Het aantal Te-
lematicabedrijven in Zuid-Lim-
burg verdubbelde in vijfjaar tot
286 in 1987.

Met de ondernemingsgeest in
Oostelijk Zuid-Limburg gaat het
de laatste jarende goede kant op.
Dat concludeerde tenminste se-
cretaris Nico Simons van de
Heerlense Kamer van Koophan-
del in de derde aflevering. Wie
het jaarverslagvan de Kamer er-
bij pakt, ziet dit bevestigd: 311
adspirant-starters meldden zich,
een toename met 40% ten opzich-
te van 1987. Daarnaast werden
maar liefst 694 mensen met hun
ondernemingsvragen doorver-
wezen naar andere instellingen.

„Zie je wel", zegt gouverneur
Kremers: „De herstructurering is
nu afgelopen, Limburg is ge-
zond". Maar de meningen lopen
uiteen, want Heerlens burge-
meester Van Zeil hoopt dat de
niéuwe regering althans voor
Oostelijk Zuid-Limburg nog een
paar jaar aanvullende extra
steun geeft. „Al hoeft dat niet
voor de hele volgende kabinets-
periode te gelden".

Maar hoe doe je dat, een gebied
met een slecht imago herstructu-
reren? Wat doenze er vandaag de
dag aan in Oostelijk Zuid-Lim-
burg en, beter nog, wat merken

Meer in het algemeen steeg de in-
dustriële activiteit met 8%, de ex-
port met 9% en namen ook de in
vesteringen in groothandel en in
dustrie veel sterker toe dan in de

Orgelbouwer
gaat rusten

Hub Groenewegen
verlaat Nuth

Industrieterrein krijgt EG-subsidie

Voorrang voor
Dentgenbach

Van onze verslaggever

Gilde
autokrakers
bijzonder

actief

door joos philippens
KERKRADE - Industrieterrein Dentgenbach krijgt EFRO-
subsidie. Het wordt namelijk opgenomen in het regionale ont-
wikkelingsplan voor Oostelijk Zuid-Limburg. En dat gebeurt
omdat het terrein de laatste tijd met stip is gestegen op de lijst
van buitenlandse investeerders.

Nog belangrijker dan het geld (eenhalf miljoen gulden) is het feit datDentgenbach nu feitelijk erkendwordt als aantrekkelijk bedrijfster-
rein.
„Dentgenbach was in onze plannen
van vorig jaar nog niet opgenomen
Maar het is erg in opkomst", zegt se-cretaris Geukers van het Streekge-west: „Omdat de plannen voor indu-strieterrein De Beitel/Locht moei-lijk realiseerbaar bleken, gaan we zenu ruilen. De Beitel/Locht ver-

dwijnt voorlopig uit het ontwikke-
lingsplan en Dentgenbach komt er-
voor in de plaats."

Geukers merkt op dat de ruil extra
gemakkelijk is, omdat beide terrei-
nen in dezelfde gemeente (Kerkra-
de) liggen.

Aangezien de ruil een ingrijpende
wijziging in het programma bete-
kent, moeten de subsidiegeverszich
akkoord verklaren. Op 8 juni zal de
stuurgroep met daarin EG-verte-

genwoordigers Hulspas en Engwe-
gen en provincie-man Meijers ech-
ter naar alle waarschijnlijkheid toe-
stemming geven om Dentgenbach
in te voeren in plaatsvan De Beitel-
/Locht.
„Er is echter een probleem: de aan-
pak van Dentgenbach kost meer
dan het halve miljoen dat voor De
Beitel/Locht gereserveerd is", meldt
Geukers. Daar moet nu nog over on-
derhandeld worden.

Dit jaar hebben zich al zeker negen
industriële bedrijven gemeld voor
stukken grond op Dentgenbach. De
komst van een bedrijf in de levens-
middelensfeer is zeker. Maar Dent-
genbach ligt nog grotendeels braak.
En daar kan nu, onder andere met
de EFRO-subsidie, iets aan gedaan
worden.

Pyromaan
opgepakt

Van onze correspondente
WIJNANDSRADE - Niet alleen
stopt de 83-jarige orgelbouwer Hub
Groenewegen met zijn werkzaam-
heden, ook zal hij spoedig woon-
plaats Wijnandsrade de rug toeke-
ren. Omdat zijn gehoor en zijn ge-
zichtsvermogen niet meer zo fijntjes
zijn voelt hij zich verplicht te stop-
pen. Het laatste orgel dat hij maakte
is inmiddels van eigenaar verwis-
seld en staat sinds een maand in
België.

Het was tijdens een feestje op een
Franse kostschool in Oudenbosch
toen Hub Groenewegen voor het
eerst van zijn leven een orgel zag.
Het instrument werd gebruikt voor
de achtergrondmuziek bij een stom-
me film. Hij werd er zo door gefaci-
neerd dat het een belangrijke plaats
in zijn leven ging innemen.

In de jaren na de Tweede Wereld-
oorlog werkte Groenewegen zes
jaar lang op het ministerie van eco-
nomische zaken. Hij werd betaald
voor adviezen over orgels en andere
instrumenten. Toen hij zijn baan
dreigde te verliezen kreeg hij een
aanbod dat hij met beide handen
aangreep. Per stoombootvertrok hy
naar Amerika om daar orgels te
gaan bouwen. De orgelkoóits die d«
goudzoeker daar opliep raakte hij
nooit meer kwijt.

Terug
Ook niet toen hij in 1966, op 66-jari-
ge leeftijd terugkwam naar Neder-
land. In 1970 vervaardigde hij zrjn
eerste orgel op Nederlandsebodem
In totaal bouwde hij hier zon 25 or-
gels.
Komende maand verhuist Hut
Groenewegen naar een verzorgings
tehuis in Voorburg. „Ik ga daar en
kele kenissen opzoeken en 'plekje:
van vroeger' bezoeken. Trouwens
ik heb in het tehuis al een orgel zier
staan...".

Schoonmoeder
'jPe heer Nuwberg uit de Bru-
W-ildestraat in Brunssum isK en niet zon beetje. Zijn
rU-w had van hun beider zoon
W* fraaie rotsplanten cadeau
Kregen voor moederdag. Niet
Mer enige trots had zij deze
Nten geïnstalleerd voor het
\prn. In de nacht van vrijdag
*°p zaterdag 27 mei werd de

’' echter ingegooid en de drie
Welnieuwe planten gestolen.
Vteer Nuwberg en zijn (64-ja-
¥*) vrouw, die gelijkvloers
rPen omdat de vrouw invali-
|is, werden echter niet gealar-
perd door de herrie.
Heer Nuwberg vraagt zich afpar toch de beschaving geble-
[" is'? Zijn humor is hij nog
P verloren. Alhoewel hij bij-
JMer geïrriteerd is over het

* dat ze een invalide - zijn
W-w - bestelen van haar
fntjes, zegt hij nog: Als ze nu

11 schoonmoeder zouden ste-L"

Van slag

iüij All Stars, de honk- en
ftbalvereniging van Heerlen,
"ien wat van slag. Want het
'Ptllemteam kampt met te

jongens en meisjes.
*lfc zij hulpkrachten lukt het

* telkens negen honkballertjes
ijf veld in te sturen.
|"J toch wat steviger aan slag

'f'«omen heeft All Stars het vol-
j'"de bedacht. Komende zater-

moet het pupillen-
aantreden. Dan is het

}0h noon' tegen de Red Caps.
Rieder die wel eens wil zien
!* spannend honkbal kan zijn,
gij deze van harte uitgeno-
i^Bd voor het gadeslaan van
j*e wedstrijd. Voor opvang
J^dt gezorgd. En een ijsco kan. °ofc wel a/. De wedstrijd, die
TÜerhalfuur duurt, begint om
jjtal/uur. En vindt plaats op

P^tparfc Varenbeuk, Heerlen-
°ord.

Inbalen
P.^aar inhalen al niet toe kpn
pien: Een 48-jarige man uit
X^fendaal haalt op de auto-
los Geleen-Heerlen een 22-jari-
v Nederlander uit Aken in.
J*e raakt geïrriteerd, fcnip-
r^t met de lichten om de ander

" *'ttten stoppen en zet uiteinde-
) io de achtervolging in.
■\ e man uit Voerendaal wordt
«T&t bang en rijdt rechtstreeks
ï^ttr het politiebureau in zijn
11,°°nplaats. Pal voor het bu-
fo-u komt het tot een lijfelijke
S^chtmeting, waarbij de jong-

Ë* «an het stel een deuk slaat in
[* auto van de ander, maar
i
*n later zelfeen 'deuk' in zijn

geslagen krijgt. Inmid-
?f's zijn agenten in het politie-. ?Xreau gealarmeerd, die deru-

I;le Weten te sussen en een schik-; 'n 9 toeten te regelen voor de
aan de auto. Waar het

i^maal voor nodig is? Weet u
Nt?

SCHINVELD - Het Recreatie-
schap Oostelijk Zuidlimburg
stapt volgende week naar de
raad van Onderbanken met zo-
wel enkele voorstellen aan-
gaande het toeristisch/recrea-
tief deelplan voor de Schin-
veldse bossen, als de dringen-
devraag aan deraad om mee te
denken over nieuwe ideeën en
de uitwerking ervan. Het
Schap wil als beheerder van de
bossen in samenwerking met
de raad en groenplanner Van
Heukelom uit Simpelveld een
plan ontwerpen, waarmee van
Schinvelds belangrijkste na-
tuurgebied deels een reservaat
en deels een recreatiepark ge-
maakt kan worden.

Van onze verslaggever
KLIMMEN/BRUNSSUM - Het gil-
de van de autokrakers is de laatste
dagen bijzonder actief in deze regio.
Werden gedurende het afgelopen
weekeinde al een twintigtal auto's
in de gemeente Brunssum openge-
broken, in de nachten daarna kwam
Klimmen in de gemeente Voeren-
daal aan de beurt. Ook daar werden
ruim twintig auto's opengebroken
en leeggeroofd.

In Brunssum hadden de dieven het
vooral gemunt op autopapieren en
muziekinstallaties. In Klimmen ver-
dween volgens een woordvoerder
van de politie relatief weinig uit de
opengebroken wagens. Zowel in
Brunssum als in Klimmen verschaf-
ten de dieven zich toegang tot de
auto's door de sloten te forceren.

Een woordvoerder van de politie in
Brunssum liet onlangs weten dat
men ervan uitgaat met een rond-
trekkend stel autokrakers te maken
te hebben, die op een bepaalde
nacht een bepaalde gemeente op
dorp uitzoeken om een fikse slag te
slaan. Mensen die de politie bij het
onderzoek verder kunnen helpen,
worden verzocht contact op te ne-
men met een van de korpsen. Voe-
rendaal: 045-753530, Brunssum. 045-
-252555.

De man werd gearresteerd naar
aanleiding van een kelderbrand
op 23 mei. Bij een aantal bewo-
ners bestond toen al het vermoe-
den dat de bewuste -bewoner
voor de brand verantwoorderjk
was. Onderzoek door de politie
wees vervolgens uit dat sinds
1983 verschillende branden
plaatsvonden, waarvoor de
brandweer geen directe oorzaak
kon aanwijzen. Uiteindelijk be-
kende de man de brandstichting
in de kelder, plus nog enkele
brandstichtingen in de lift. Daar-
op werd hij in bewaring gesteld.
De totale schade aan de flat
wordt geraamd op ruim twee
ton.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een inwoner van
deKempkenflat in Heerlen heeft
bekend sinds 1983 tien keer
brand te hebben gesticht in zijn
flat. De man verklaarde, tijdens
verhoor na arrestatie, debranden
te hebben gestichtonder invloed
van alcohol en drugs. Een duide-
lijk motief voor zijn daden
bracht de verdachte niet te ber-
de.

Recreatiepark in Schinveld
Plannen voor natuurreservaat binnenkort naar raad

(ADVERTENTIE)

Verrukkelijk
Ons midweek-
arrangement:

(zondag t/m donderdag |

een 4-gangendiner,
met bijpassende wijnen.

besloten met. moka en fnandises,
f. 110,-p.p. all-in.

Kom ervan genieten
wanneer u maar wilt.

prmses Juliana
holt! rr_(au.ant

Waar heerlijk eten een traditie Is.

Valkenburg a/dGeul -tel 04406-12244

Twee volières
opengebroken

Van onze verslaggever
KERKRADE - Onbekenden heb-
ben in de nacht van maandag op
dinsdag twee voüères in de Kerk-
raadse wijkRolduckerveld openge-
broken en diverse vogels gestolen.
De recherche heeft een onderzoek
ingesteld.

" Het Recreatieschap gaat voorstellen om van enkele uitgeputte kleigroeven één poel te
maken voor de watersportrecreatie. Foto: FRANSRADE

Heup
~. bejaarden liggen er soms
*/Jakker van. Maar het zal je

fi? n °°'c maar gebeuren. Zoals

*' een 79-jarige Landgraafse
uit Landgraaf ge-

arde. De vrouw was in haar
A^Hing ten val gekomen. Om-
Jpt ze daarbij een heupfrac-

r opliep kon ze niet bij de te-
Na vijf uur machteloosipde grond te hebben gelegen

y*l* ze de aandacht trekken van
*h medewerkster van de Land-

}ïJaO-fse gezinshulp die de wo-
l/j fcln9 n*ef binnen kon, maar wel. hoorde.

'" ja wat klauter- en klimwerk. het de politie wel de wo-
llg tn te gaan, waarna de

9 rouw per ambulance naar het
'efcenhuis is vervoerd. De, rouw was gestruikeld en onge-

terechtgekomen. Het zal, Kiaar overkomen.

Volgens de heer Boonman van
het schap, die gisteren desge-
vraagd enkele voorstellen uit de
doeken deed, kan er over zes
maanden een kant en klare
blauwdruk van Van Heukelom
voor de ingrijpende aanpassin-
gen op tafel liggen. Het is daarna
aan de raad en de overheid (als
belangrijkste geldschieter) om
vaart te maken achter het pro-
ject.

van devakwerkhuizen a la Non-
ke Buusjke neer te zetten, is ove-
rigens in de ijskast verdwenen.

Ten tweede is voorgesteld het
noordgedeelte van de Schinveld-
se bossen (rond deRuscherbeek
en in de buurt van het waterwin-
gebied) zoveel mogelijk voor het
verkeer af te sluiten, zodat er min
of meer een reservaat ontstaat.
De hoge natuurwaarde van dit
bosgedeelte en het voortbestaan
van bijzondere planten en dieren
aldaar, zou zodoende voor de
verre toekomst gehandhaafd
kunnen blijven.

Ook voor het zweefvliegveld na-
bij het bos en met name de daar
aan verbonden kantine, heeft het
schap enkele ideeën uitgewerkt.
De aanpassing/uitbreiding van
de kantine prijkt als eerste op de
agenda van het deelplan, dat in
fases zal worden afgewerkt. Het
eerder geopperde voorstel om in
het bos appartementen in de stijl

nog zeer prematuur. We hebben
het over voorstellen en ideeën.
Misschien dat het plan uiteinde-
lijk tien miljoen kost. Misschien
ook maar twee. Er is doodeen-
voudig nog geen zinnig woord
over te zeggen. Laten we eerst
met de raad de mogelijkheden
bekijken en de plannen door-
spreken. Daarna kan pas nage-
dachtworden over de kosten. En
vervolgens kloppen we bij de
overheidaan voor geld. De Haag-
se afwikkelsnelheid voor het ge-
ven van subsidieskennende, zijn
we dus nog een fiks eind van uit-
eindelijke realisatie verwijderd."

Subsidies
De heer Boonman verwacht niet
dat er op korte termijn begonnen
kan worden met werkzaamhe-
den. „Geld is er op dit moment
niet. We zijn afhankelijk van sub-
sidies. En aangezien de meeste
overheidssubsidies voor '91 en
'92 al vergeven zijn, verwachten
we dat we pas in 1993 aan de bak
komen. Ofer zou voortijds al een
meevaller in de kas moeten
vloeien vanuit de EFRO-pot
(Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling)."

Kogel
5 De kogel is door de kerk. De. familie Maarschal-
j^ioeerd mag bij de woningsan de Prins Hendriklaan toch
fin garage bouwen.
j~e buren van Maarschalker-
eerd, defamilie Mans, hadden
°rige week de waarnemendï^orzitter van de Raad van

i' 'üte om schorsing van de voor
|i /* garage afgegeven bouwver-

ï^-iining verzocht. Door de
van de familie

zou de lich-
tval in hun woning te zeer
*rminderen. De staatsraad

' 'tyg echter niet op het schor-
V Jngsverzoek in. Zouden deze

0-Tnüies nu in pais en vree
Q-ast elkander kunnen leven?

Recreatiepark
Twee belangrijke veranderingen
zouden nodig zijn om dit plan te
realiseren. Ten eerste zal het
schap de raad adviseren om van
enkele vrijwel uitgeputte klei-
groeven één grote poel te maken
voor watersportrecreatie. Een
verbeterde infrastructuur (denk
vooral aan de aanlegvan wandel-
en fietsroutes) in dit zuidgedeel-
te van de Schinveldse bossen,
met als centrum het vakwerk-
dorp Nonke Buusjke, zou vervol-
gens voor een goede toeganke-
lijkheid moeten zorgen. Al met al
moet het zuidgedeelte zodoende
veranderen in een trekpleister
voor dagrecreanten.

Het voltallige collegevan Onder-
banken was gisteren niet voor
een reactie bereikbaar in ver-
band met een VNG-congres in
het MECC.

De vraag wat het plan moet kos-
ten kan Boonman op dit moment
evenmin beantwoorden. „Alles is

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

# Hub Groenewegen loopt weg van dekerk. Veel van zijn orgels
kwamen uiteindelijk in kerken terecht. Foto: DRIESLINSSEN

f ’ imago ]
wij ervan? En inderdaad, hoe
lang gaan we daar nog mee door?
De concrete plannen onder de
loep.

" Zie verder pagina 1 7
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Van Zeil wil nog drie jaar herstructureren

Handen uit mouwen voor
Oostelijke Mijnstreek
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t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
vin de h. sacramenten der zieken, in het Sint Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, in de leeftijd van 79 jaar,
mijn dierbare echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante ennicht

Hilde Maassen
echtgenote van

Albert Debets
Wij bevelen onze dierbare overledene in uw gebe-
den aan.

In dankbare herinnering:
Kerkrade-West: A. Debets

Landgraaf: W. Debets
R. Debets-Blondé
Jacqueline, René

Kerkrade: J. Debets
K. Debets-Hahnraths
Patricia en Maurice

Simpelveld: R. Debets
E. Debets-Heinen
Ruud en Brigitte
Familie Maassen
Familie Debets

6466 XE Kerkrade-West, 29 mei 1989
Elbereveldstraat 216
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 1 juni as. om 13.00 uur in de St,-Mar-
tinuskerk te Kerkrade-West. gevolgd door de cre-
matie in het crematorium Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondmis zal gehouden worden op woensdag
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is ge-
zorgd.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
"I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Debets Sport
Markt 34 te Kerkrade

donderdag 1 juni as. de gehele dag gesloten.

t
Wij willen u rust gunnen
al is vol droeflieid ons hart.
U lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Intens is ons verdriet dat wij, na een tijd van hoop
en vrees, toch nog onverwacht afscheid moesten
nemen, in de leeftijd van 68 jaar, voorzienvan het h.
sacrament der zieken, van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Huijnen
echtgenote van

André Broers
De bedroefde familie:

Reymerstok: A. Broers
José en Jacques Huls-Broers
Mariska, David, Sander
Tiny en JanKleijnen-Broers
Fabienne, Cyril
Familie Huijnen
Familie Broers

6274 NG Reymerstok, 29 mei 1989
Brede Hoolstraat 20
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 2 juni as. om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Franciscus te
Reymerstok.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Donderdagavond zal moeder bijzonder worden
herdacht in de avondmis van 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden; bezoekuren van 15.00tot
16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Na een liefdevolle vezorging in de verpleegkliniek
te Heerlen, is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 79 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Elisabeth Katharina
Pörteners

weduwe van

Petrus Albertus Peters
Pontiac USA: Willy en Coba

Peter en Priscilla
Berg en Terblijt-Vilt: Resi en Guus

Dieter en Inge
Heerlen, 29 mei 1989
Corr.adres: Vinkenweg 18, 6325 BB Vilt
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 2 juni om 11.00 uur in de kerk van het H.
Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen, waarna de
begrafenis is op de algemene begraafplaats Aker-
straat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis heden, woensdag om 19.00 uur in de
dagkapel van voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar heden woensdag en donderdag bezoekgele-
genheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Sjeng Kleintjens
levensgezel van

Mia Brouns
op de leeftijd van 74 jaar.

Heerlen: M. Kleintjens-Brouns
Heerlen: Irene en Vie

Myriam en Roy
Schinnen: Elly en Jan

Familie Kleintjens
Familie Brouns

30 mei 1989
P. Schunckstraat 518, 6418 KR Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 2 juni as. om 13.30 uur in de parochiekerk
van de H. Andreas aan de Palestinastraat te Heer-
lerbaan, waarna aansluitend begrafenis op de alge-
mene begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk vanaf 13.10 uur.
Avondwake, donderdag 1 juni om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Sjeng is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg). Gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, na telefonisch overleg.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

„De Heer is mijn Herder"
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat de Here tot Zich genomen heeft

Hessel Jongema
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Bewoners en personeel
"Zuiderhaven"
Gezinsvervangend tehuis

29 mei 1989
Mgr. Hanssenlaan 2, 6433 BH Hoensbroek
Er zal D.V. op vrijdag 2 juni om 11 uur een dienst
gehoudenworden in de Goede Herderkerk, Maria-
gewandenstraat, Hoensbroek, die geleid zal wor-
den door ds. A. v.d. Zijp, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de centrale begraafplaats aan de
Randweg te Hoensbroek.
Bijeenkomst aan bovengenoemd tehuis, alwaar
vertrek om 10.30 uur.
Hessel is opgebaardin een derrouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en
van 19 tot 20 uur.

I t
Als na een poosje lijden
de dood mij komt 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 goede dat zij ons schonk en dezorgen die zij aan ons
heeft besteed, hebben wij heden, na voorzien te zijn van het sacrament der
zieken, 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: Christienne 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 juni a.s. om 19.00uur in voornoem-
de kerk een avondmisworden 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.

■ *
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor het *
overweldigende medeleven ons betoond tijdens haar ziekte, het overlij-
den en debegrafenis van mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve moeder en<mijn dochter "

Tonny Sijben
betonen wij u langs deze weg onze oprechte hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan dokter M. Fickers en het verplegend
personeel van afdeling 5 West van het de Weverziekenhuis, die haar met
de grootste zorg en liefde tijdens haar ziekte hebben bijgestaan.

Eugène Custers
Anique en Gideon ■_
Mevrouw Sijben-Moonen

Hoensbroek, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 4 juni a.s. om
11.00 uur in de dekenalekerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel mensen
Zoveel lievewoorden
hebben ons getroost bij het intense verdriet toen we afscheid moesten i r
men van mijn lieve en zorgzame man, pap, opa

Min Heylighen
Bedankt. (

M. Heylighen-Brouns *kinderen en kleinkind i
De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag 4 juni om 9.30 uur in deSint fCatharinakerk te Grevenbicht. f1 i

i li
____f^^^^^___^^^^_t^^^^^___^^^T^^^_^^^_^_f___\

tHub Schoenmakers, 50 jaar, echtgenoot van Cor Coolen, Theresia-
straat 14, 6112 AR St. Joost. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-

den op vrijdag 2 juniom 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Judocus
te St. Joost.

tAnna Schmitz, 74 jaar, echtgenotevan Godfried Evers, Aan deVier Ge-
broeders 5, 6075 AT Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehoudenop vrijdag 2 juniom 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Sebastianus te Herkenbosch.|^„_________m___________________________________________________________________________________________________________________________________-■*

Enige en algemene kennisgeving
f

Heden overleed na een kortstondige ziekte, voor-
zien van het h. oliesel, op de leeftijd van 65 jaar,
onze goede broer, behuwdbroer, oom en neef

Karel Jozef
Rothkrantz

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: C.J. Rothkrantz

W.J. Rothkrantz-Vroomen
en kinderen

6462 GM Kerkrade, 29 mei 1989
Nieuwstraat 73
De overledene zal na een korte plechtigheid in het
crematorium, gelegen Imstenraderweg 10 te Heer-
len, worden gecremeerd op vrijdag 2 juni as. om
10.30 uur.
Bijeenkomst aan café de Bouwerwei te Bleijerhei-
de, alwaar een autobus gereed zal staan vanaf 9.45
uur.
De overledene zal tijdens de avondmis van donderr
dag as. om 19.00 uur bijzonder worden herdacht in
de parochiekerk van St.-Antonius van Padua te
Bleijerheide.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek. Bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij deziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Leria Broers-Hendriks
betuigen wij u onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de heren huis-
artsen Roos en Roos sr. en het verzorgend perso-
neel van huize Louise të Brunssum.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Brunssum, mei 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 3 juni om 18.00 uur in de kapel van huize Loui-
se, Vijverlaan 5 te Brunssum.

■II

"1
Heden overleed, vrij onverwacht, voorzien van het
h. oliesel, op de leeftijd van 75 jaar, mijn goede
man, onze zorgzame vader, behuwdvader, grootva-
der, broer, oom en neef

Heinrich Thomassen
echtgenoot van

Johanna Ringma
Wij bevelen zijn ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
Haanrade: J. Thomassen-Ringma

Kinderen en kleinkinderen
Familie Thomassen
Familie Ringma

6464 EE Kerkade, 30 mei 1989
Meuserstraat 219
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 3 juni 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus te Haanrade, waarna aan-
sluitend crematie te Heerlen.
Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Voor vervoer is gezorgd.
De overledene zal tijdens de avondmis van vrijdag
a.s. om 19.00 uur bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van deLückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden 31 mei is het een jaar geleden, dat wij af-
scheid moesten nemen van onze vader, grootvader
en lieve man

Martin Plum
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zaterdag 3 juni in de parochiekerk St.-Jozef
Waubach om 19.00 uur.

Weduwe Plum-Zegels
Kinderen Gerards
Familie Plum
en kleinkinderen

"■■■■■■■■■-■--■-■____________■■■__________■__■■_■___■___■-*' *.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van W.
overlijden van onze zeer gewaardeerde medi^
ster, mevrouw I

T. Smith-Kohlen :
Haar plichtsbetrachting zal steeds in onze herinn«
ring blijven.

Direktie en personeel
De Wever Ziekenhuis
Heerlen1

■
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgen"
men van het plotselinge overlijden van onze colle
ga

Toos Smith-Kohlen
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Medewerkers Haematologisch Laboratorium1 -"

Met verslagenheid hebben wij kennisgenome"
vanhet plotseling overlijden van

Toke Smith-Kohlen
Toke was jarenlang lid van de ouderraad en med^l
zeggenschapsraad van onze school.
Zij was een alom gewaardeerd, zeer fijn mens.
We geven kermis van onze diepe droefheid en &Jtuigen ons oprecht medeleven met Nico, Kevifl
Smith en familie.

Mavo De Lichtenberg

1
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonli
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij n>
overlijden en de begrafenis van mijn lieve ma"'
onze zorgzame vader, schoonvader, opa en ovef'

■ grootvader

Johan Königs
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Clara Königs-Dorscheidt
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden ot
zaterdag 3 junia.s. om 19.00 uur in de parochiekerk
van St. Petrus Maria ten Hemelopneming te KerK
rade-Chèvremont.
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;;
NIEUWS VAN ISO - ZUID-LIMBURG '

f£2ütt'_-:sw:_:y22i&&/j^T^fc:.:.:.:* Intensivering Scholing Onderwijsinstellingen
Ajl Kjv' Eén van de doelstellingen van het „ISO-project" is:

/fö __V M OMSCHOLING DOCENTEN VOORTGEZET ONDERWIJS/>ë££v*>+J_\*<r*y
f_r^ó-X-x'y bedoeld voor werkloze of met werkloosheid bedreigde docenten voorfif w__W__w__\-'''m_' een 'unctie buiten het onderwijs.

JyX^^^^— J*/ 'n samenwerking met de arbeidsbureaus Sittard, Heerlen eni£j:j:jj^^** Jy Maastricht worden in het schooljaar 1989/1990 de volgende
/fo&vjs^ __yj cursussen georganiseerd:

Jf \._W A.BELEIDSADVISEUR TELEMATICA M/V
/:{ Kf B.FINANCIEEL MANAGER M/V

_&:\ f/ C.ASSISTENT ACCOUNTANT M/V
A&vïïv _^/f D.PERSONEELS- EN OPLEIDINGSADVISEUR M/V/":-x-wrf:_S_Wgß7^y E.JOB HUNTING EN LOOPBAANPLANNING m/v

HET PROGRAMMA
Alle cursussen starten in sept./okt 1989. Cursus A wordt verzorgd door Intercai B.V. Cursussen B, C en D door
KL-transter Limburg en cursus E door het Instituut Mens en Arbeid.
Voor het volgen van de cursussen A t/m D dienen de cursisten in principe volledig beschikbaar te zijn. Elke cursus kenteen bedrijfsstage De opleiders hebben zich verplicht er mede zorg voor te dragen dat tenminste 75% van de deelnemers
aan de cursussen A t/m D na afronding van de opleiding een 'nieuwe' baan krijgt. J
VOORWAARDEN
A. Beleidsadviseur telematica

1e of 2e graads onderwijsbevoegdheid, leeftijd maximaal 40 jaar, goede communicatieve eigenschappen, zelfstandig, kunnen werken en analytische kwaliteiten. .
B. Financieel manager

le, 2e of 3e graads onderwijsbevoegdheid, leeftijd maximaal 30 jaar, vooropleiding Havo met economie en/of
handelswetenschappen of VWO met economie 1 of 2.

C. Assistent-accountant
le, 2e of 3e graads onderwijsbevoegdheid, leeftijd maximaal 30 jaar, vooropleiding Havo met economie en/of wiskunde 'en/of handelswetenschappen of VWO met economie 1 of 2 en/of wiskunde1. )

D. Personeels- en opleidingsadviseur (specifieke groepen) Geen bijzondere voorwaarden.
E. Job-hunting en loopbaanplanning. Geen bijzondere voorwaarden De training omvat 5 dagen verspreid over

verschillende weken.
(

AANMELDING |
Voor de projecten A t/m D worden op 8, 9, 12 en 14 juni a.s voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Aanmeldingsformulieren voor deze bijeenkomsten zijn te verkrijgen bij:

ISO regio manager. Stadhuisstraat 4, Maastricht, tel. 043-293102, 043-292111

- GAB Maastricht, dhr. K. Kentgens, Het Bat 12A, tel. 043-211541- GAB Sittard, dhr F. van Kessel, Kleine Steeg 4, tel. 04490-18644- GAB Heerlen, dhr W Prickaerts, Putgraaf 210, tel. 045-714845- De school waar u werkzaam bent (geweest).

Inzenden vóór 7 juni a.s. 1950*'
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Die avond van de 4de december for-
ceerde Van N., samen met Twan R.,
de voordeur van Houbens woning.
Toen Houben de twee hoorde belde
hij meteen de politie, dievanaf 21.20
uur dehele gang van zaken op band
heeft kunnen opnemen. Enkele mi-
nuten later arriveerde de politie aan
de flat, waar zij Van N. zagen lopen.
Later werd ook het vleesmes, waar-
mee Houben was gedood terugge-
vonden.

Gisteren werd het psychiatrisch
rapport over Van N. door de Roer-
mondse rechtbank behandeld. 9
mei jl.kwam het proces-verbaal van
de politie al aan de orde. Tijdens die
behandeling zei Van N. zich niet
meer te kunnen herinneren dat hij
met een mes gestoken zou hebben;
wel verklaarde hij te weten dat hij
die avond een mes bij zich had èn
dat hij Houben het vleesmes op de
keel had gezet.

" Maastricht wordt dezer dagen 'overspoeld' door burgemeesters, wethouders, secretaris-
sen en raadsleden. Zij nemen deel aan een VNG-congres. Foto: widdershoven

Volgens de psychiater van het Pie-
ter Baancentrum in Utrecht kent
Van N., die tijdens die bewuste
avond onder invloed was van alco-
hol (2,48 promille) en drugs, een
groot drankprobleem. Dat was zelfs
zo ernstig dat hij uit militaire dienst
werd ontslagen.

Borst
Volgens een vriendin van het
slachtoffer had Van N. Houben drie
keer in de borst gestoken. Later,
mogelijk onder druk van bekenden
van Van N., verklaarde zij dat niet
van N. maar Twan R. Houben van
het leven had beroofd. Die verkla-
ring greep de advocate van Van N.
aan om derechtbank te laten inzien
dat niet haar cliënt, maar diens
vriend Houben zou hebben gedood.
Zij pleitte dan ook voor vrijspraak.
Zij was tevens van mening dat er
geen opzet was geweestèn dat de of-
ficier eigenlijk niet-ontvankelijk
verklaard diende te worden omdat
in de tenlastelegging telkens werd
vermeld dat Van N. samen met R.
op pad was geweest: „Nu R. hier
niet hoeft tekomen, vind ik dat hier
sprake is van rechtsongelijkheid."

Het congres vindt grotendeels
plaats in het MECC in Maas-
tricht, en gisterenook in Cocarde
Valkenburg, stadsschouwburg
Heerlen en de gemeentehuizen
van Nuth en Meerssen. verder
werd een aantal deelcongressen,
wellicht om het grensoverschrij-
dende karakter te onderstrepen,
op andere lokaties inderegio ge-
houden. Zo waren er gelijktijdig
met andere lezingen bijeenkom-
sten in Aken en Hasselt.

MAASTRICHT - Twee dagen
lang is Maastricht overspoeld
met het merendeelvan de burge-
meesters en wethouders van de
Nederlandse gemeenten. Zij wo-
nen in de provinciehoofdstad het
congres bij van de Vereniging
van Nederland Gemeenten
(VNG), dat dit jaar in het teken
staat van 'gemeenten over gren-zen. Aan de uitnodiging van de
VNG hebben 389 burgemeesters,
1000 wethouders, 391 secretaris-

Bijna 400
burgemeesters
in Maastricht

sen, 300 raadsleden en 59 (top)-
ambtenaren gehoor gegeven.
Daarmee is op beide dagen, gis-
teren en vandaag, ruim 70 pro-
cent van de VNG-leden present.

VERMOND - Officier van justitiemevrouw mr C. van Hilten
jpft gisteren wegens doodslag acht jaar onvoorwaardelijke
'straf geëist tegen de 25-jarigeRico van N. uit Echt. Hij zou 4gembervorig jaar de 45-jarige in Echt wonende Belg Marcel

in diens flat aan de Narcissenstraat, met enkele mes-sen in de borst om het leven hebben gebracht. De recht-
in Roermond werd gistermiddag bijzonder streng be-*akt door parketwachters en rijkspolitie; alle bezoekers wer-

t "?. uitgebreid gefouilleerd. Dit vanwege dreigementen van fa-
t geleden van het slachtoffer, dat Van N. tijdens de rechts-
** zou worden gedood.
r ■ ii-

Eerste
WMC-munt

- Minister Brink-en van WVC heeft gistermor-gen in de Rijksmunt te Utrecht
2e eerste WMC-munt geslagen,
"e wordt een geldig betaalmid-
del in de periode van 1 juni tot
J1 met 31 juli in de gemeente

ter waarde van vijf
|Ulden.

Bert van de
}!; eijer en penningmeester Jan
Jassen alsook voorzitter Paul

van de Stichting
Jevenevenementen waren aan-
wezig toen de minister het eer-
!"* muntstuk uit de machinelet rollen. De munten zullena naf vandaag in omloop wor-?eri gebracht in Kerkrade via
anken, middenstand en hore-a- In alle winkels, horecagele-

genheden, bij de kaartverkoop
*n het WMC, de souvenir-

/'ops etc. kan men er gewoon
£ccee betalen. In de maand sep-
■piber kunnen de munten bij

eKerkraadse banken weer ge-
worden voor vijf gulden.

~ekaartverkoop voor het WMC
t Jaft morgen (1 juni) in de cen-
tje kassa diebij deRodahal in

te vinden is.

Angstig
Op die 4de december had van N.
geen ernstige psychische afwijkin-
gen; hij is 'een angstige jongeman
en hij heeft weinig zelfvertrouwen',
werd in Utrecht geconstateerd. Er
was wel sprake van enigszins ver-
minderde toerekeningsvatbaarheid,
maar dat was niet voldoende om de
rechtbank te adviseren hem tbs op
te leggen.

Raadsvrouwe mr dr R. Wijshoff-Vo-
gelzang benadrukte dat de recht-
bank in ogenschouw moest nemen
dat het slachtoffer - wegens over-
matig drankgebruik - een slechte
lever had en dat ook hij die avond
veel gedronken had (3,46 promille).
„Was Houben in een betere conditie
geweest, hadhij mogelijk die steken
overleefd", beweerde de advocate,
die reageerde op uitlatingen van pa-
tholoog-anatoom dr H. Janssen dat
Houben 'zonder meer' door de mes-
steken is overleden.

Na de detentiezou Van N. zich wel
onder toezicht moeten laten stellen
van de reclassering, luidde het ad-
vies van de psychiater. Van N. werd
overigens voorbije vijfjaar al meer-
dere malen veroordeeld wegens

De rechtbank doet dinsdag 13 juli
uitspraak.

Beek wacht op
miljoenen aan
investeringen

zou kosten. „Het zal zeker nog vier
jaar durenvoor de nieuwe baan aan-
gelegd kan worden. Dan hebben we
daar 15 jaarvoor nodig gehad. Ade-
quaat reageren is in dit land bijna
niet meer mogelijk," zei hij.

De burgemeester van Beek vreest
dat het jarenlange uitstel van de
aanleg van de start- en landings-
baan, door de val van het kabinet
nog meer vertraging gaat oplopen.
Hij denkt dat nog deze zomer een
uitspraak komt over de (tweede)
aanvulling op het MER (milieu-ef-
fecten-rapport). „Maar ik heb niet
de indruk dat de volgende minister
meteen op de eerste dag het dossier
van de luchthaven gaat bestude-
ren."

een toespraak over de positie van
gemeenten in het internationaal
vliegverkeer. Door de liberalisering
van het vliegverkeer krijgen regio-
nale luchthavens dekans om zich te
ontwikkelen tot volwaardige sta-
tions. De burgemeester kaartte in
dit verband de (milieu)problemen
aan die de Limburgse luchthaven
op die weg tegen komt.

Verenigd
Als het uiteindelijke besluit over de
aanleg van de Oost-westbaan is ge-
nomen, gaat de luchthaven in West-
Duitsland en België op zoek naar
aandeelhouders. Volgens Van Goe-
them zullen de Kamers van Koop-
handel in de aangrenzende regio's
daar best oren naar hebben. Dit on-
danks het felle verzet van de wester-
buren tegen de aanleg van de Oost-
westbaan. Verzet waaraan, aldus
Van Goethem, concurrentie-over-
wegingen ten grondslag liggen: „We
zijn een zware concurrent voor Za-
ventem. En sinds het vertrek van
XP is Bierset van nul op 20 nacht-
vluchten gekomen. Als dit het voor-
beeld is om naar een Verenigd
Europa toe te groeien, zal dat nog
een lange weg worden."

Hij haalde fors uit naar minister Nij-
pels, de demissionairebewindsman
van milieu, en zei dat deze met een
soort guerilla over de geluidsnor-
men bezig was. Voor Beek gelden
strengere geluidsnormen dan in an-
dere landenen dan bij andere lucht-
havens in eigen land. Van Goethem
beweerde dat wanneer de geluids-
normen voor Beek zouden worden
doorgetrokken naar andere lucht-
havens of bedryvigheden in het al-
gemeen, dit het land voor miljarden
guldens aan extra voorzieningen

MAASTRICHT - De gemeente
Beek zit op tientallen miljoenen aan
investeringen te wachten. Het geld
moet komen van bedrijven die zich
bij de Luchthaven -Maastricht wil-
len vestigen, maar aan een definitie-
ve beslissing is de komst van de
Oost-westbaan als voorwaarde ge-
steld. Burgemeester A. van Goe-
them van Beek vertelde dit gisteren
tijdens een congres van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) in Maastricht.
Hij zei dat er verschillende contrac-
ten zijn gesloten, maar dat ze afhan-
kelijk zijn gesteld van de realisering
van de Oost-westbaan. De contrac-
ten hebben, aldus Van Goethem,
betrekking op zowel een vestiging
bij de luchthaven zelfals een lokatie
op Technoport Europe, het indu-
strieterreintussen Beek en de lucht-
haven. Dat terrein, waar al verschil-
lende distributiecentra liggen
(Frans Maas bouwt er nu een gigan-
tisch complex), scoort volgens Van
Goethem erg goed.

Van Goethem hield op dit congres
Vlnr.officier van justitie mevrouw mr Van Hilten, verdachte Van N. (op voorgrond), de rech-Ts Te Strakeen Boogaard-Derix en raadsvrouwe Wijshoff-Vogelzang. Tekening: KABEL GERRITS

Amerikaans bedrijf viert 20 jaarKerkrade

Medtronic: hart
Voor pacemakers

Medtronic geeft jaarlijks meer dan
20 miljoen- ongeveer 9 procent van
de omzet - uit aan onderzoek. Met
dat geld wordt ondermeer gewerkt
aan apparatuur voor een betere
bloeddoorstroming door middel
van electro-stimulatie en aan pace-
makers die reageren op de activitei-
ten van het lichaam (zie pagina 1).
Verder zijn er hoopgevende ontwik-
kelingen in de 'neuro-stimulatie';
met behulp van huid-electrodes of
met implanteerbare apparaatjes
blijkt het heel goed mogelijk te zijn
bijvoorbeeld hoofdpijn te bestrij-
den.

Vervolg van pagina 1 grote Europese ziekenhuizen. In die
tijd was het handig om dicht bij de
ziekenhuizen gevestigd te zijn om-
dat de levering van de pacemakers
gepaard ging met intensieve trainin-
gen voor de medici.

In het gebouw van het nabijgelegen
failliete Roda Fashion begint het be-
drijf binnenkort met de produktie
van een apparaat dat een onderdeel
vormt van een hart-longmachine.
De produktievan dit apparaat - dat
tijdens operaties zuurstof in het
bloed pompt - biedt zon 20 perso-
nen werk en vergt een investering
van 1,5 miljoen gulden. In 1990 wor-
denvolgens de plannen 15.000 stuks
geproduceerd.

drs R. Kruisinga. Medtronic was
een van de eerste buitenlandse be-
drijven die alsprikkel voor de werk-
gelegenheid in de tijd van de mijn-
sluitingen met veel overheidssubsi-
die naar de Oostelijke Mijnstreek
werden getrokken. Het bedrijf had
voor in totaal 3 miljoen geïnves-
teerd in grond, gebouwen en appa-
ratuur. Op dit moment, 20 jaar later,
staat er voor in totaal 30 miljoen.
Medtronics Kerkrade haalde in het
afgelopen boekjaar een omzet van
240 miljoen gulden en maakte een
nettowinst van 12 miljoen.

Door de jaren heen zijn in Kerkrade
verschillende medische produkten
ontwikkeld. Tachtig procent van de
omzet haalt Medtronic wereldwijd
uit de produktie van pacemakers.
Deze 'gangmakers' kosten minstens
7.000 gulden per stuk. Aan de ont-
wikkeling van nieuwe pacemakers
heeft de samenwerking met de uni-
versiteiten van Luik, Aken en voor-
al Maastricht veel bijgedragen.

t. van onze redactie economie
J^KRADE - „In de toekomst

6n gezonde mensen misschien
iefemakers ingezet die als preven-
j middel het hartritme kunnen
'°elfr°leren" Dat is de enthousiaste
je *°mstfantasie van Frank Spren-s. directeur van Medtronic BV inr*rade. Medtronic - een Ameri-n*Se fabrikant van medische ap-[ atuur - herdenkt dezer dagen

d ' feit dat het bedrijf 20 jaar gele-
de een vestiging inKerkrade open-
lig' Sindsdien zijn op het industrie-zon Spekholzerheide 350.000
t^ (pacemakers) ge-
c^ht " Medtronics maakt 35 pro-

* van alle pacemakers ter wereld
bie !?Ezet de eerste plaats.op het ge-
he . , van medische produkten voorhart en de bloedsomloop.

iv^ ° mei 1969 werden de gebouwen> rj0
n Medtronic BV officieel geopendr de toenmalige staatssecretaris

Op 2 juni wordt het 20-jarig jubi-
leum officieel gevierd. De grondleg-
ger van het bedrijf, Earl Bakken,
woont dan een bijeenkomst in het
Wijngrachttheater bij, waarna 's
avonds in Valkenburg wordt afge-
sloten met 'The Dutch Rythm Steel
and Show Band. Ter viering van
het jubileum sponsort Medtronic
bovendien de World Press Photo-
tentoonstelling die van 29 junitot 24
juli in het recreatiecentrum dr Pool
in Kerkrade wordt gehouden.

Jubileum

Balkon
De Amerikaanse oprichter vanMedtronic Earl Bakken vond het in-
dustrieterrein Spekholzerheide des-
tijds de meest geschikte lokatie
voor het Europese technische cen-
trum van zijn bedrijf. Toen al zag
Bakken Limburg namelijk als een
soort 'balkon van Europa', gezien de
korte afstand tot de afnemers; de

De Kerkraadse vestiging heeft nu
250 medewerkers in dienst, net zo-
veel als Medtronic wereldwijd zon
twintig jaargeleden had. Het bedrijf
produceert nog steeds alle hartsti-
mulatoren die in Europa verkocht
worden en tevens de hartdraden die
vaak gebruikt worden om het hart
te 'bewaken' na een hartoDeratie.

Hogerente
binnen handbereik.

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

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

Rabobank S
Meerbank voor jegeld /

" hoogste spaarrente van dit moment /

Van onze verslaggever mishandeling plus huisvredebreuk

Inflat door messteken om teven gebracht

Doodslag in Echt:
acht jaar geëist
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(ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

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

Dineren met muzikale opluistering van
live-muziek op ons overdekte verwarmd

tuinterras temidden van de
kasteelgrachten.

Speciale aantrekkelijke menu's
Uw reservering:
045-213976 dhr. Moonen

kasteel \m_____m

(ADVERTENTIE)

HANDWERK
VOORVOETEN

_________fÉ___^^^

__________ _____ _____\W\
Sioux schoenenworden met dehand gemaaktvan
de fijnste soortenkwaliteitsleer. Ze hebbeneen uit-
stekende pasvorm, zijn soepelen geven door hun
anatomisch gevormde leest uw voeten volledige
steun. Vraag dus bij ons f§o naar Sioux.Wie
er een past, trekt hem \_^k _f__m M _W_t*
aan. Nog jarenen jarenJ9^J'#_l^%*
Jack Beurskens B.V.
Markt 14-15, Beek. 04490-71298
Maas Modeschoenen
Raadhuisstraat 24, Heerlen, 045-714473
Yvil Modeschoenen
Theaterpassage 19, Kerkrade, 045-455604
Schoenmode Louise
Kerkstraat 63, Brunssum, 045-273233
Schoenmode Piet Theunissen
Bautscherweg 6, Heerlerbaan, 045-413679

Limburgs dagblad provincie



Splitsing

van de Roermondse carnavals-
vereniging De Kitsuule.

Noordwijk) en Frans Mickling
hof (vice voorzitter van de EKV)

wagens maken. Een grote romp
waar aan de buitenkant van alles
aan beweegt en het mechanisme
wordt aan de binnenzijde aange-
dreven door zeker tien mensen.
Zo kan het dus ook."

„Een ander voorbeeld is Dene-
marken waar carnaval nog echt
in de kinderschoenen staat. Men
draagt daar nog geen mutsen en
kent geen prinsen. Ik heb de
Fecc-man daar een video ge-
stuurd met opnamen van de
Roermondse optocht en hetLim-
burgse straatcarnaval. Dus we
kunnen behoorlijk wat van el-
kaar opsteken. Ik heb al uitnodi-
gingen om eens in Parijs te gaan
kijken en met vijftig Zaate Her-
meniekes Malta te bezoeken", al-
dus Dohmen.

Dohmen heeft met zijn benoe-
ming automatisch zitting in de
Raad van Bestuur van alle ne-
gentien landsvoorzitters. De
Roermondenaar werd unaniem
gekozen. De jaarvergadering die
afgelopen weekeinde gehouden
werd in Noordwijk stelde verder
een beleidsteam samen dat be-
staat uit de leden Goof Ruiten-
berg (van de Merwekrabbers in
Dordrecht), Peter Beuk (presi-
dent van de Noortukkers in

In zijn inauguratie-rede beloofde
de nieuwe voorzitter zich te wil-
len inzetten om het 'eigenwijze
noorden' en het 'chauvinistische
zuiden' en " het 'altijd vergeten
voelende oosten' met elkaar te
verbinden. Anton Dohmen is al
negen jaar vorst en voorzitter

Volgens hem is de Europese uit-
wisseling van carnavals-ervarin-
gen zinvol omdat men van elkaar
kan leren. „Ik heb bijvoorbeeld
gezien hoe ze in Italië carnavals-

Mutsen

" Ton Dohmen

Volgens de PLEM zal de consument er weinig van merken

Netspanning naar 230 Volt

Nu is er, zo erkent de VNG, naii'
lijks sprake van dat de belangen]
de gemeenten in Brussel verded
worden. Als er watrichting Eurc
se Commissie gebeurde, dan
dat wel vanuit een economische1"
valshoek. Maar, meent Haverrni (
de opheffing van de binnengrefl
zal op veel meer terrein effe*
hebben. „Na dit congres zullen
daaraan dan ook meer aanda
moeten besteden," erkende hij. [

Matig
n

De VNG beseft dat dit geen eemj
dige opgave is, omdat 'Brussel' if
haar mening altijd sterk geori}
teerd is geweest op de lidstaten
het algemeen. De aandacht vl
plaatselijke overheden is maar j
tig. De VNG ziet, bij een afwachj
de houding, straks een soort cl
currentiestrijd tussen gemeen)
ontstaan. i

MAASTRICHT - De gemeenten
moeten zich sterk maken om bij de
Europese Commissie in Brussel be-
ter voor de dag te komen. Dat is no-
dig 'nu blijkt dat Europa een directe
invloedop deburgers krijgt', zei gis-
teren mr dr A.Havermans van de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG), die een tweedaags
congres in Maastricht houdt. (Zie
ook pagina 13). Volgens Havermans
zullen de gemeenten ervoor moeten
zorgen dat ze in Brussel één (belan-
genorganisatie krijgen om de Ne-
derlandse gemeenten te vertegen-
woordigen.

moeten aangepast worden aanl
specifieke behoeften," aldus
VNG-voorzitter.

De VNG gaat in de loop van dit jaar
besprekingen voeren met zusteror-
ganisaties in andere landen van de
Europese Gemeenschap om te kij-
ken wat hieraan gedaan kan wor-
den. „De bestuurlijke structuren
van die landen zijn immers niet alle-
maal hetzelfde. De signalen zullen

Deelman open
RIKS Maastricl

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Vereniging van Exploitanten van Elektrici-
teitsbedrijven in Nederland (VEEN) besluit donderdag of de
netspanning in ons land zal worden verhoogd van 220 naar 230
Volt. In verband met de Europese normalisatie moet de verho-
ging plaatsvinden tussen het einde van dit jaar en 2004. Met de
verhoging gaan technische veranderingen aan het distributie-
net gepaard, maar volgens een woordvoerder van dePLEM zal
de consument daar niet veel van merken. „Het proces is verge-
lijkbaar met de vervanging van mijngas door aardgas in de ja-
ren zestig."

Huishoudelijke apparatuur, zoals
verwarmingstoestellen, wasmachi-
nes en frituurpannen, zullen vol-
gens de PLEM-woordvoerder niet
of nauwelijks onder het hogere vol-
tage te lijden hebben. „De gebruiks-
duurvan dat soort apparaten is toch
al vrij kort. Bovendien kan bijvoor-
beeld een frituurpan bij een hogere
netspanning eerder worden uitgezet
omdat de frites sneller gaar zijn."
Mensen die vrezen dat hun klok of
videofilm harder zal gaan lopen
door een hoger voltage, kan hij ook
gerust stellen. „Dat gebeurt niet om-
dat de snelheid niet wordt bepaald
door de netspanning maar door de
frequentie. Die blijft gelijk: 50
Hertz."

Het opvoeren van de netspanning
zal geleidelijk en gefaseerd gebeu-
ren. Volgens de PLEM-woordvoer-
der is het nu al zo dat bij sommige
afnemers de netspanning 230 Volt
of hoger is. „Voor mensen die dicht
bij een transformatorhuisje wonen,,
kan het oplopen tot 242 Volt. Dat le-
vert geen problemen op".

Wel geeft hij toe dat een hoger volta-
ge de levensduur van gloeilampen
kan bekorten. „Gloeilampen zijn ge-
schikt voor een maximaal voltage
van-225. Er zullen dus nieuwe gloei-
lampen op de markt moeten komen,
maar doorvoor hebben de produ-
centen nog jaren de tijd."

Desondanks is de VEEN van me-
ning dat de industrie in de toekomst
bij de fabricage van huishoudelijke
apparatuur rekening moet houden
met de aanpassing van het span-
ningniveau omdat een verhoogde
spanning tot hogere temperaturen
leidt.

MAASTRICHT - Minister W.D<f
man van onderwijs en wetenschjj
pen opent vandaag in Maastr*
het Research Instituut voor Ken*
systemen, het RIKS, dat gevestjj
is in het pand aan de Tongersestfl
6. Het RISK is een onafhankelijk
stituutdat toegepast onderzoek*]
richt op het gebiedvan kennissy' |
men en betrokken is bij projedi
van bedrijfsleven en universiteit
Kennissystemen zijn computerp
gramma's voor het uitvoeren van
ken die totnogtoe alleen de m'
kon vervullen.

Door financiële ondersteuning d'
de overheid wordt het RIKS in st
gesteld een hoogwaardige ond
zoekgroep op te bouwen en geaVj
ceerde apparatuur aan te schaf
De wetenschappelijke staf bes*
uit 10 gespecialiseerde onderï
kers op het gebied van logica,'
guïstieken cognitieve psycholog
Toepassingsgebieden waarop H
jecten worden voorbereid en uij
voerd zijn onder meer de indusj
(bijvoorbeeld bewaking en regel]
van ovenprocessen), gezondhei
zorg (bewaking intensive carel
tiënten), en onderwijs (compul
ondersteund onderwijs).

Overigens zal niet alleen de net-
spanning hoger worden. Ook de
krachtstroom, die wordt gebruikt
door bedrijven en bij electrisch ko-
ken, gaat omhoog en wel van 380
naar 400 Volt.

Somaliërs herdenken
aanval op Hargeisa

Vandaag in het centrum run Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Somalische vluch-
telingen die in Heerlen en Spau-
beek verblijven, zullen vandaag
in het centrum van Heerlen de
aanval op de stad Hargeisa her-
denken. Het Somalische leger
viel die stad 31 mei vorig jaar
midden in denacht aan. De actie
moet gezien worden in het licht
van de burgeroorlog die nog
steeds in Somalië woedt en waar-
bij de volksstam van de Assaqs
de Darods naar het leven staan.

De aanhoudende droogte heeft nog niet tot grote problemen geleid, maar boeren
besproeien hier en daar toch alvast het land in afwachting van een bui.

De VEEN kreeg begin maart van
het ministerie van Economische Za-
ken toestemming om met de aan-
passing van de netspanning te star-
ten. Dat gebeurde na overleg met
EZ en de consumentenorganisaties.

Hago opent in
Maastricht

districtskantoor

Ir. Kuilman in
RvBFokker

Zuid II binnenkort waar-
schijnlijk verder worden
opgesplitst. Volgens de
bedrijfsfilosofie van
Hago moet een district-
kantoor zich namelijk als
een plaatselijk schoon-
maakbedrijf kunnen pro-
fileren. Het nieuw te vor-
men district zal dan
waarschijnlijk Midden-
en Noord-Limburg wor-
den.

BORN - Ir. M. Kuilman, de pr«
dent-commissaris van Volvo >>
BV, wordt met ingangvan 1 juli&
staande de opvolger van Fr*
Swartouw in de raad van besti>
van Fokker. De aandeelhouders 1
Fokker moeten daaraan nog 1*
toestemming verlenen.

HEERLEN Het
schoonmaakbedrijf
Hago opent vandaag een
districtskantoor in Maas-
tricht. Daarmee krijgt
'district Zuid ll' van het
schoonmaakbedrijf na
vele jaren een eigen
hoofdvestiging. Hago
splitste Limburg al in
1972 op in twee werkge-
bieden, maar tot nog toe
werd nog alles vanuit
Heerlen geregeld.

'Alarmnummer
weinig bekend'

Vrees PvdA-Statenleden

Yusuf Yonis (39 jaar) was in Har-
geisa toen de stad werd aange-
vallen. Zijn twee kinderen, zijn
moeder en twee broers van hem,
lieten het leven tijdens de aanval.
Yonis vluchtte vervolgens naar
Europa. „Er kwamen vliegtuigen
om de gewonde soldaten op te
halen. Ik ben. daarmee naar de
hoofdstad Mogadisjoe kunnen
komen. Vervolgens ben ik naar
Parijs gevlogen en daarna met de
trein naar Amsterdam gegaan."

Dit jaar is voor het dis-
trict weer een groei van
7,5 procent voorzien,
waarbij in en om Maas-
tricht zelf 12,5 procent
groei wordt verwacht.

verwacht dat het het per-
soneelsbestand in Zuid
II dit jaar uitgroeit tot
1050 personen, waarvan
365 in Maastricht. Het
schoonmaakbedrijf heeft
120 klanten in de univer-
siteitsstad.

De beslissing van donderdag is uit-
sluitend formeel. Nederland is aan-
gesloten bij de CENELEC, de Euro-
pese organisatie voor electrotechni-
sche normalisatie. Alle CENELEC-
Ianden (België, Denemarken, West-
Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Finland, Griekenland, lerland, Ita-
lië, Luxemburg, Nederland, Noor-
wegen, Oostenrijk, Portugal, Span-
je, IJsland, Zweden en Zwitserland)
zijn verplicht om uiterlijk van 1 de-
cember van dit jaar een nationale
norm vast te stellen, waarbij 230
Volt als standaard wordt vastge-
legd. Op Italië, Engeland en Neder-
land na hebben alle CENELEC-lan-
den dat inmiddels gedaan.

Hago, met het hoofdkan-
toor in Heerlen, behoort
met 8.000 personeelsle-
den en een omzet van cir-
ca ’ 160 miljoen tot de
grootste schoonmaakbe-
drijven in Nederland.
Het bedrijf is marktlei-
der in de gezondheids-
zorg.

werken een kleine dui-
zend mensen (vooral
part-time) voor het
schoonmaakbedrijf. Een
derde deel daarvan ver-
dient de kost in Maas-
tricht en omgeving. Hago

In district Zuid II - tus
sen Eijsden en Venray -

Tussen 1979 en 1988 ver-
dubbelde de omzet in
Zuid II tot 20,5 miljoen.

Gezien de omzetontwik-
kelingen zal het district

in Heerlen (4) en in het vluchte-
lingen opvangcentrum Spau-
beek (ongeveer 40) wonen in het
centrum van Heerlen een bijeen-
komst houden. Om 15.30 uur
vindt die plaats in het Missionair
Centrum en tussen 16.30 en 17
uur zal er een korte herdenking
zijn bij de Coriovallumzuil bij de
Openbare Bibliotheek aan het
Raadhuisplein. Marktaandeel

Volvo stijgt

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De socialist*
sche Statenleden Jan Tindemani
en Bert Havenith hebben Q*
schriftelijk gevraagd hoe het #
de verschillende regio's sta»'
met de bekendheidvan het alg^
meen alarmnummer 06-11. OP
basis van tot nog toe opgedan*
ervaringen suggereren zij voort*
vooruit te lopen op de mogelijk
invoering van een Europee
alarmnummer en tijdig een voof'
lichtingsplan te ontwikkelen.

Hij heeft vreselijke dingen meeg-
maakt in die oorlogsnacht in zijn
geboortestad. „ledereen sliep.
Opeens wreden er bommen ge-
gooid en werd de stad beschoten.
Vuur was overal in alle hoeken.
De mensen raakten in paniek.
Ons huis stortte in. Mijn moeder
raakte heel ernstig gewond. Ze
overleed twee dagen na de aan-
val." Vrijspraak en geldboete

in 'Rabobank-affaire'Bijeenkomst
31ste mei in Hargeisa te herden-

* kingen willen de Somaliërs die

Om de gebeurtenissen van die

„Somaliërs en sympathisanten
zullen daarbij aanwezig zijn. Bij
de zuil worden geen bloemen ge-
legd, want dat wordt alleen bij
feestelijkheden gedaan. De men-
sen hebben een witte band in het
haar, dat is een teken van rouw
voor hen," vertelt een woord-
voerder van het Missionair Cen-
trum dat de herdenking op korte
termijn heeft georganiseerd.

BORN - Februari en maart zijn gun-
stige maanden geweest voor Volvo.
Het marktaandeel van Volvo steeg
in Nederland van 4,3 naar 5,3 pro-
cent. Van deVolvo 440 werden bijna
3500 exemplaren verkocht. In totaal
gingen ruim 6000 auto's uit Bom
naar hun eerste eigenaar. Van onze verslaggever Hun vrees dat 06-11 lang niet bil

iedereen als alarmnummer b^
kend is, ontlenen de twee Staten'
leden onder meer aan inform^'
ties van de brandweer in Heef'
len. Deze zou de ervaring hebbel1
dat veel mensen in noodsituatie*
toch naar het telefoonboek grij'
pen. „De voorlichting is blijk'
baar onvoldoende geweest, on;
der meer dooreen geconstateerd
absoluut tekort aan voorlich'
tingsmateriaal", houden beid*
Statenleden het college voor.

Zwitserland te hebben overge-
maakt. De bewijzen van het tegen-
deel die officier van Justitie J. van
den Hark meende te hebben aange-
dragen zijn door de rechtbank als
niet steekhoudend van de hand ge-
wezen. In plaats van de geëiste 3
maanden voorwaardelijk en 85.000
gulden boete volgde daarom vrij-
spraak.
A.M. en P.S. zijn slechts tweevan de
vele tientallen, misschien wel hon-
derden cliënten van deRoermondse
Rabobank die gebruik gemaakt

hebben van de 'Zwitserse weg.
Door het zwijgen van de betrokken
hoofdrolspelers bij de bank is justi-
tie echter niet achter de identiteit
van veruit de meesten van hen ge-
komen. Overigens is de officier van
justitie in beroep gegaan tegen het
vonnis tegen de bank, de directeur
en het ex-hoofd-beleggingen.

Het openbaar ministerie is nog aan
het overwegen of tegen de vonnis-
sen van gisteren ook een hoger be-
roep zal worden ingesteld.

ROERMOND - De 50-jarige P. S. uit
Montfort is door de rechtbank van
Roermond vrijgesprokenvan het 'il-
legaal' doorsluizen van geld naar
Zwitserland en het op die manier
ontduiken van inkomens- en ver-
mogenbelasting. De rechtbank
achtte wel bewezen dat de 63-jarige
Roermondenaar A.M. de belastin-
gen heeft getild en legde hem een
boete op van 50.000 gulden.

Beide zaken waren een uitvloeisel
van de zogeheten Roermondse 'Ra-
bo-bankaffaire'. Nadat enige tijd ge-
leden deRabobank zelf, de voorma-
lige directeur van de Roermondse
vestiging en het ex-hoofd van de af-
deling beleggingen tot boetes waren
veroordeeld wegens hun betrok-
kenheid bij het 'wegsluizen van gel-
den naar Zwitserland' moesten
A.M. en P.S zich twee weken gele-
den verantwoorden voor het ge-
bruik maken van de door de Rabo-
bank geboden weg.

A.M. erkende dat hij zon tweehon-
derdduizend gulden naar het belas-
tingparadijs in de Alpen had ge-
bracht en zodoende vijftigduizend
guldenaan heffingen had ontdoken.
Dat bedrag heeft hij inmiddels te-
rugbetaald en daarbij komt dan nu
een boete van 50.000 gulden of vijf-
tig dagen hechtenis. Een bedrag
overigens dat gelijk is aan de boete
die de belastingdienst deRoermon-
denaarzou hebben opgelegd als het
niet tot een strafzaak was gekomen.

P.S. daarentegen ontkende tijdens
de zitting ook maar één cent naar

Ontkenning

provincie
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Voor verdediging belangen in Brusse

Gemeenten moeten
zich sterk maken

Ton Dohmen benoemd
tot voorzitter Fecc

Stichting Europese carnavalsstedenROERMOND - Anton Dohmen
(46) van de Kasteel Hillenraed-
straat in Roermond is afgelopen
weekeinde gekozen tot lands-
voorzitter van de internationale
stichting van Europese carna-
valssteden (FECC). Hij volgt in
die funktie Frans de Breet op.

Van onze verslaggever

Start

limburqs daablad



(ADVERTENTIE)■ Laatste concert in Beethoven-cyclus I
Orkest: Limburgs Symphonic Orkest fantasierijke en effectvolle concerten die er be-
Dirkjent' Robert Benzi staan". Dan de vijfde of de 'Noodlotsymfonie',

I Solist: Rian de Waal. piano eV*n£!?lfen !K.punt ï ?***??? °2_Wr vre. Het beroemde klopmotief waart dwingend
Programma: Ludwig van Beethoven door het werk, maar maakt in het laatste deel

Ouverture Egmont plaats voor het optimisme van een triomfmars.
Pianoconcert nr. 5 _l_^—*P—~—
Symfonie nr. 5 Wf

De terechtstelling van de graven Egmont en ü/^lHoome inspireerde Goethe tot een drame, V
waarbij Beethoven later incidentele muziek K^^ -____>. _W _\_schreef. De weergaloze ouverture verklankt f ' 2k «^___P
het drama in verkorte vorm en laat niets te ra- lfl W*_Wden over het lot van beide edellieden. "_§__¥Niet minder geniaal is Beethovens vijfde pia- IL. " 1^noconcert, ook wel genoemd Reizersconcert. - -Nog steeds gelden de woorden die een reeen- .JU^** M I /sent destijds bij de eerste uitvoering schreef: i W\W_______________f Ê ï èli"Dit is zonder twijfel een van de meest origine- £ f [ §[f ,Jle,

Do. 1 juniVenlo Zn. 3 juniMaastricht
11 _t^m' __^mK. 20 uur De Maaspoort 20 uur StaargebouwI (C/fH res. (077W17000 res. (043)-293828 ■■ y=JjlXSy Vr. 2 juniHeerlen

SS,/ 20 uur Stadsschouwburg
res. (045)-716607

Staatssecretaris
opent nieuw

belastinggebouw
JASTRICHT - De herstructure-
Jpoperatie DÜ de belastingdienst
jft geen negatieve gevolgen voor
j*erkgelegenheidvan deze dienstLimburg. Het kantoor van de in-Jptie buitenlanders in Brunssum
]Zelfs een uitbreiding van het ta-kpakket ondergaan. Dat betekent
J 1 formatie-uitbreiding met 20
Nsen. Dat deelde demissionair
«tssecretaris mr. H. Koning van
Ancien gisteren in zijn toespraak
T* bij de officiële opening van het
PUwe belastinggebouw in Maas-
Fht.

|Brunssum worden de fiscale za-
V van de buitenlandse belasting-Jchtigen behandeld en dat zal zo
$ven. De bewindsman wees erop
f in het zuidelijk deel van de pro-tte Limburg per 1 januari aan-
rende echter veel gaat verande-
P- De belastingdienst wordt orga-
patorisch landelijk opgedeeld in
P viertal divisies (grote onderne-men, overige ondernemingen,
P^culieren en douane) die alle uit
Fn aantal 'eenheden' zullen be-hn.
rarbij komt heffing, inning en
JJtrole van de diverse soorten be-
'■ngen organisatorisch in één

zodat straks elke ondernemer
8 slechts één fiscaal aanspreek-

r"t heeft. Een en ander heeft voor
■ organisatie van de belasting-
Ijlst en het personeelsbeleid

werknemers) nogal ingrij-
ide gevolgen.

Heerlen
tt
n die nieuwe 'eenheden' zijn erjSal wat jn Limburg te vinden. In

zal een eenheid voor de
Jjandelingvan grote ondernemin-
j^vorden ingesteld, terwijl zowelJ^aastricht als in Roermond een
'Jjneid voor overige ondernemin-" wordt gevestigd.

" Het zit erop. Gistermiddag om half vijfwerd het centraal schriftelijk eindexamen Ï989
afgesloten met een vertaling en tekstverklaring Grieks op het vwo. De leerlingen van hetBernardinuscollege in Heerlen vonden dit allerlaatste examen wel meevallen. Reden te-
meer voor Judith, Vera, Fianne, Jeroen, Luc en Ronald om de nu aangebroken langdurige
vakantie te vieren in de Heerlense binnenstad. En nu maar afwachten wat het wordt: ge-
slaagdofgezakt. . Foto: CHRISTA HALBESMA

Filosofisch examen over
kunstmatige intelligentie

tal punten worden gescoord,
mits het betoog goed is opge-
bouwd.

In totaal volgen 87 leerlingenvan
het Zuidlimburgs Avondcollege
de lessen filosofie. De leerlingen
die het doen, zijn er enthousiast
over. Louis: „Je kunt het dage-
lijks toepassen in de praktijk."
Het is geen gemakkeüjk vak, vin-
den de leerlingen. Veel stof en
een hoog abstractieniveau ma-
ken het niet eenvoudig.

Van onze verslaggever.
HEERLEN - Welke rol speelt de
kunstmatige intelligentie (de
computer) bij de huidige opvat-
tingen over het mensbeeld, de
maatschappij en de vrijheid.
Daarover gingen de twaalf vra-
gen op het VWO-examen filoso-
fie. „We hebben zo ontzettend
veel moeten leren en dan wordt
er zo weinig getoetst," consta-
teerde Nellie, een leerlinge van
het Zuidlimburgs Avondcollege
in Heerlen na afloopvan het exa-
men. Geen van de dertien eind-
examenkandidatenhad de 'eind-
proef moeilijk gevonden.

Grieks
Het eindexamen Grieks bestond
uit een vertaling en tekstverkla-
ring. In de te vertalen tekst richt
schrijver Lucianus zich tot een

beginnend geschiedschrijver.
Hij adviseert de geschiedkundi-
ge de waarheid te beschrijven,
ook al is dat niet in overeenstem-
ming met wat op korte termijn
misschien succes oplevert. De
waarheid levert op langere ter-
mijn meer succes, betoogt Lucia-
nus.
De derde alineazou de leerlingen
wel eens wat hoofdbrekens kun-
nen bezorgen, dacht leraar klas-
sieke talen Heek van het Bernar-
dinuscollege in Heerlen. In deze
alinea geeft Lucianus een voor-
beeld. Een architect heeft op een
door hem ontworpen vuurtoren
zijn eigen naam laten zetten als
architect van de toren. Daarbo-
venop zit een laagje kalk en dan
komt de naam van de koning uit
die tijd. Die architect heeft daar-
bij duidelijk de waarheid op lan-
ge termijn voor ogen gehad.

De tekst van Lucianus had
twaalf bijbehorende vragen,
waarvan twee meerkeuze-vra-
gen. Volgens leraar Heek waren
de vragen niet onaardig. „Maar
vraag 5 leverde toch wel wat pro-
blemen op, daar het verschil tus-
sen twee antwoorden erg subtiel
was." De goede antwoorden zijn
overigens D bij vraag 5 en B bij
vraag 8.

Leuk
De leerlingen van het Bernardi-
nuscollege hadden de tekst alle-
maal goed begrepen, zeiden ze.
Ze vonden het ook een leuke
tekst. Vera: „Ik heb het wel eens
moeilijker gehad." De examens
van voorgaande jaren, dieze had-
den geoefend, waren ingewik-
kelder geweest. Sommigen von-
den de derde alinea inderdaad
wat moeilijk, met name de laat-
ste zin.

Een meisje had wat problemen
met de werkwoordsvervoegin-
gen. Ondanks het feit dat de
moeilijkheidsgraad meeviel, had
Luc het werk niet binnen de drie
uur- afgekregen. De laatste drie
vragen had hij daardoor moeten
laten zitten. Maar hij hoeft niet te
treuren, de vertaling telt toch
voor bijna driekwart van het
punt.

En met deze klassieke taal is het
centraal schriftelijk eindexamen
1989 afgesloten.

Andere overtredingen betroffen het
berekenen van emballagekosten
(zeven apothekers, 7 keer een pro-
ces-verbaal), en het niet aan de con-
sument doorgeven van kortingen
(22 apothekers, van wie 20 een pro-
ces-verbaal) en bonusleveranties (17
apothekers, 16 proces-verbalen).

Emballage

HEERLEN - Apothekers en
apotheekhoudende huisartsen
overtreden op grote schaal de
Wet Tarieven Gezondheids-
zorg. Dat blijkt uit een onder-
zoek van de Economische
Controle Dienst. De staatsse-
cretarissen Dees (Volksge-
zondheid) en Evenhuis (Eco-
nomische Zaken) hebben de
Tweede Kamer gisteren laten
weten dat ze 'verontrust' zijn
over de resultaten.
Bij het ECD-onderzoek waren 216
apothekers en 54 apotheekhouden-
de huisartsenbetrokken. In 199 van
de 270 gevallen (74 procent) zyn
overtredingen geconstateerd. De
meest voorkomende 'fouten' waren
het ten onrechte berekenen van ad-
ministratiekosten (43 procent),
prhsovertredingen (21 procent) en
substitutiefraudé (11 procent). In
het laatste geval brengen apothe-
kers of artsen een duur merkge-
neesmiddel in rekening terwijl ze
een goedkoper, vervangend prepa-
raat afleveren.

Echt 'harde' gevallen van substitu-
tiefraude komen overigens weinig
voor: 3 procent van de ingestelde
onderzoeken resulteerde in een pro-
ces-verbaal, bij de overige 8 procent
was het bewijs niet te leveren of
ging het om bedragen diehet opma-
ken van een proces-verbaal niet
rechtvaardigden. Voor het bereke-
nen van administratiekostenkregen
55 apothekers (20 procent) een pro-
ces-verbaal, en voor algemeneprys-
overtredingen vijf(2 procent). In de
overige gevallen is 'corrigerend op-
getreden.

" Staatssecretaris Koning heeft zojuist het monument van de
Baarlose kunstenaar Tajiri onthuld. Foto: WIDDERSHOVEN

Klachtenlijn
druk bezet

„We waren goed geprepareerd,"
verklaarde José het 'gemak'
waarmee het centraal schriftelijk
werd gemaakt. „We hadden een
boek van Bolter uitgebreid be-
studeerd met daarbij de aanteke-
ningen van de leraar." Verder be-
stond de studie uit een hoofd-
stuk uit een boek van Korthals
en bestudering van veel filosofi-
sche stromingen. Bovendien was
het schriftelijk eindexamen een-
voudiger dan de schoolonder-
zoeken, vond Roosmarije. In de
schoolonderzoeken werd een
groter beroep gedaan op het in-
zicht in de materie.

De leerlingen van het Zuidlim-
burgs Avondcollege zijn de eni-
gen in Limburg die dit jaar eind-
examen filosofie hebben gedaan.
Voor drievan hen is de vwo-stu-
die nu afgerond, anderen zijn
nog deelcertificaten aan het ver-
zamelen. Louis, bijvoorbeeld,
gaat nu natuurkunde studeren.
Hij heeft zijn B-pakket aange-
vuld met filosofie om niet té
exact bezig te zhn. „Het is een
hele goede combinatie.Je leert al
die exacte kennis te relativeren."

Aan de hand van het onderzoek
schat de ECD het totale bedrag dat
met kortingen, bonussen en andere
voordeeltjes is gemoeid op 90 a 100
miljoen gulden. Het overgrote deel
van dit bedrag komt volgens de
ECD in de zakken van apothekers
en apotheekhoudende huisartsen
terecht omdat de voordelen niet
worden doorgegeven in de medi-
cijnprijzen.

v ___
tast^rlen is voorzien in een hoofd-
ig ~Smg van een particulieren-een-
VOM TOt 1994 Zal een SteUnP"nt

"e *den ingerichtvoor de particulie-
"^9 neid en dat in de Plaatsen
m* tnans een inspectie directe bc-

' ll«gen is gevestigd.

't.Ffir l ■t! i januarizal ook de gehele doua-
Wenst anders zijn opgezet. Er ko-n in totaal 9 douanedistricten

verspreid over het land, waarvan
een in Heerlen en een in Venlo. Tot
slot deelde de staatsscretaris mee
dat de totale opbrengst van belas-
tingen en premieheffing dit jaar zal
uitkomen op ongeveer 190 miljard
gulden.

Tajiri
Als officiële openingsdaad van het

riante belastinggebouw aan de Ter-
ra Nigrastraat onthulde mr. Koning
het monument op het voorplein,
een kunstwerk van de Baarlose
kunstenaar Tajiri, dat een knoop
voorstelt. De knoop symboliseert de
harmonische samenvloeiing van de
eenheden in het kader van de her-
structurering van de belasting-
dienst. Tajiri heeft in opdracht al
monumentale knopen gerealiseerd
van Berlijn tot New Vork.

Uitbreiding takenpakket
inspectie buitenlanders

AMSTERDAM - Scholieren
worden te weinig betrokken
bij de voorbereidingen voor
de gang van zaken tijdens
het eindexamen. Dat is het
belangrijkste punt van kri-
tiek van het Landelijk Aktie
Komitee Scholieren (LAKS)
op het verloop van de eind-
examens in het voortgezet
onderwijs.

De klachtenlijn van het
LAKS heeft tijdens de exa-
menperiode van 17 tot en
met 26 mei zon vijftienhon-
derd eindexamenklanten
aan de lijn gehad, iets min-
der dan vorig jaar. Eén van
de grote bronnen van erger-
nis voor de zwoegende scho-
lieren blijkt evenals vorig
jaar de geluidsoverlast te
zijn.

Een ander punt van kritiek
is de late datum van de her-
examens voor mensen die op
de dag van het examen ziek
waren. Verder zijn er de no-
dige problemen met het soort
examens dat op één dag
wordt afgenomen. Geschie-
denis en economie op één
dag is wat het LAKS betreft
een beetje teveel van het goe-
de.

Filosofieleraar Huub Briels had
het examen vluchtig kunnen in-
zien en vond dat het goed te ma-
ken was. „Je kon varen op je fei-
tenkennis, op wat er in de loop
van de jaren aan kennis is inge-
slepen." Armelies vroeg leraar
Briels wat bezorgd of 'unieke'
antwoorden ook wel zouden
worden beloond. Briels stelde
haar gerust. Ook met eèn ant-
woord, dat buiten de correctie-
norm valt, kan het volledigeaan-

Feiten
Verbolgen

De ECD stelt ook, dat industrie en
handel de kortingen en voordelen
geven op een manier die kennelijk
tot doel heeft, de wettelijke voor-
schriften te omzeilen. De controle-
dienstnoemt in haar rapport zeven-
tien constructies, variërend van
10.000 gulden voor het invullen van
een simpel enquêteformuliertje en
kortingen via creditnota's en cash-
betalingen in vreemde valuta, tot
gratis geneesmiddelen en video-ca-
mera's.

DSM bestelt dure telefooncentrale

V —^-_-_-_-_-__—_________________________________

(ADVERTENTIE)

ME SCHOENENREUS!
___-____^__r_-____-__F^Bï_____»_fl Bs____t___r___i

■ ____-— ■ I _«.^_i.^Bl---______------------^B^»*i^fc^^»M_________L________E^K_^U_»

Heerlijke schoenvoor groot en klein. ____________( Ui I1 -LbJLhb Kleuren pink, celeste, lilac, zwart en wit. _.«_____________| ■\
I

mm^ I Mt. 27/35 met printmotief en 36/41 in uni.
_,<^''ip§i

|>^ I _^___~-——^-^---^^^^ : |

Q' Leuke teenslipper in-w
I Op kleine keil. Fijn op land en strand! « SÉ^_
" Kleuren wit en zwart. Div. modellen. rak. _____________________________

ml Mt. 36/42. Adviesprijs 19,95 _*___________^<BB&________i*Pß! ü 'I Bij De Reus 12,50 j<__S !■ I
SPOTPRIJS |§'

. ■ | Perfekte voetbedmuilL^ ' Heerlijke stapper, met WÓRISHOFER voetbed
in soepel leder. Kleuren wit, blauw en beige. _*»ss»»__. __*~*~"~T!~^~^_

O 1
Mt.36/42. Adviesprijs 19,95 - JSAtë_T*~>**_. _i I

I Bij De Reus 15,- jgjkSfefe^v^ !__-_*rif
SPOTPRIJS _i__lï _____ jr

JO IQ BEEK.Makadowinkelcentrum. *-^W WV#I IWrl IV^I II VUO Weth. Sangersstraat 37 ROERMOND, SteenwegB
MMHtfimwrananPlWpi HEERLEN, Geleenstraat 39/41 SITTARD, Brandstraat 8rA»__VfWfIAI 1*WV- IK* 111___» 1__."!"J■KM MAASTRICHT, Muntstraat 29-31 WEERT, Langstraat 5&52 ■

Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 juni '89, zolang devoorraad strekt.

GELEEN- DSM heeft bii PTT Tele-
com een bestelling geplaatst voor
de leveringvan een nieuwebedrij fs-
telecommunicatiecentrale. Het
wordt de meest uitgebreide be-
drijfscentrale in Nederland. Er
wordt 17 miljoen gulden in geïnves-

teerd.
Alle bedrijfsgebouwen van DSM in
Heerlen worden via een netwerk
van glasvezelkabels direct aange-
sloten op de nieuwe centrale. Tele-
foongesprekken en computerver-
keer kunnen ongehinderd tegelij-

kertijd plaatsvinden. De centrale
heeft capaciteit voor 13.000 aanslui
tingen, maar dat kan tot 20.000 wor
den uitgebreid. De nummercapaci
teit van de DSM-centrale is verge
lijkbaar met die van een middelgro
te stad.

De KNMP, de organisatie van apo-
thekers, heeft verbolgen op het rap-
port van de ECD gereageerd. Vol-
gens de KNMP zijn kortingen en
bonussen al jarenlang normaal in
alle bedrijfstakken en ook in de ge-
neesmiddelenbranche. Toen de
overheid er anderhalf jaar geleden
met het nieuwe tariefsysteem een
einde aan wilde maken, zijn con-
structies om kortingen en bonussen
te behouden als paddestoelen uit de
grond geschoten.

De KNMP vindt dat de overheid
probeert 'het onverzoenlijke te ver-
zoenen' doordat ze enerzijds meer
marktwerking wil en anderzijds
toch een greep op de geneesmidde-
lenprijzen wil houden. De KNMP
geeft overigens wel toe dat de door
apothekers bedachte constructies
om kortingen en andere voordelen
te kunnen behouden in strijd zijn
met de regels. Maar ze betwijfelt
sterk of het hierbij wel om 100 mil-
joen gaat. Regelrechte fraude (het
leveren van goedkope middelen
voor deprijsvan dure) moet volgens
de KNMP hard worden aangepakt.
Frauderende leden worden ge-
royeerd.

De apotheekhoudende huisartsen
lieten gisteren in een reactie weten
dat de door de ECD gesignaleerde
overtredingen hoofdzakelijk door
apothekers moeten zijn gepleegd.
Volgens de Landelijke Huisartsen
Vereniging kunnen apotheekhou-
dende huisartsen de constructies
die apothekers erop nahouden niet
toepassen.

REUVER - De 16-jarige A. v. Neer
uit Reuver is gistermiddag om-
streeks een uur bij een verkeerson-
geval in die plaats om het leven ge-
komen. Rijdend op de Keulseweg
werd zij overreden door een vracht-
wagen die rechtsaf de Mariastraat
indraaide. Het meisje was op slag
dood.

Bromfietster
verongelukt

Veel apothekers in
de fout met tarieven

Economische Controle Dienst verrichtte onderzoek
provincie
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________b________h ____E_^________P^____. _____________ k_s^—^s x^ /\^ I j^^h 'S ■>__-'.-_w ff \£__/s*,.■■' _&** ______ _________ ________^', S_ ___H ________ _____________________ __.^Sl"^ "" '"''_. _____■
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Beek: Winkelc. Makado; Heerlen: Klom(sstr. 5-7(winkelc.); Kerkrade: Markt 2 MADPA' CT l/C \A/CCL^ AMRtOQ Al 11 fTüflCri ïMaastricht: Brusselse Poort 55 - Wijcker Brugstraat 32-26 1 lYlnnV-li LLiXL VVLLiXrtl NULmO ALI IJU UvLU u. : i Hpu

van een bepaald merk of in een
bepaalde prijsklasse?

Neem dan contakt op met BLADAB 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 de beste
occasions die er op dat moment beschikbaar zijn, want

ELADAB werkt samen met een groot aantal gere-
nommeerde garagebedrijven uit geheel Zuid -Limburg!

Snel, gratis en gemakkelijk.
Het kost u slechts een telefoontje!

Bel: 043 - 663310

EersteLimburgse Auto Databank
Occasions met gemak

■Sn
DAMES BLOUSE HEREN T»SHÏRT_

Getailleerd. Met stoerekapmouw.

ROK- //QïïSHkX yASURFSHORT-
Stonewashed ( mS|^^a» \ \ /’ \ Met binnenbroek
denim. \ \jcSfc%W'k_/ / r^eurencom^,mainaties-

ÏTT9?T^^i4;i0ii\79s

_____________________________wmm____________________________m_______m .-

\ JiiCKSMETKpRTINa^^^ 11 SflF-KflN.^^ [ BJINVRS SCHOEN. ] S
Veel maten. Veelkleuren. "_^SïïW^St~ VanLuminarc. f~ss* f Makkelijke instappers. „^Jgd rei
Veel _^^^ .^^mlMl /ÊËWm /fig^r"Speciaal [ifh^^^i Wit, marine, oe|lgff§ IJ1'plezier. | \M _____T^_C/F_^sEn aagt _, /Jgfe, gemaakt K- <v geel enrood. %JT^^^^_ 'tm lVjlß^>f! |J |1 36 t/m 41.

o/tt_r !■ F _^lksjte> ok°eikastdeur-y in i\\ ,-

J ft X""^P HMP^ÉÉlllu JIAC 6SKZIJN "f^£i
WIJDE TWILL #pj. H L*4fl
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" Secretaris JosGeukers van het Streekgewest: „We werken hard, maar met 87 miljoen ver-
beter jede wereld niet." Foto: DRIESLINSSEN

Het bedrijfsleven moet mee aan de slag

De plannen zijn er,
nu de uitvoering nog

door joos philippens

_—-.

heid en dan komen de twee mil-"
joen van het NPCB beschik-
baar", legt Geukers uit. „Je kunt
in Heerlen na acht uur het.
spreekwoordelijke kanon af-
schieten. Een stedelijk knoop-"
punt moet meer allure hebben.
Ik denk dat de plannen aanslui-
ten op het al in gang gezette cen-
trumplan."

Punt tien: de behoefte van be-
drijven die werk uitbesteden in
kaart brengen en daar de toeleve-
ranciers op laten inspelen. Die
moeten flexibeler worden en een
betere kwaliteit garanderen.
„Het is onze taak het regionale
bedrijfsleven hiervoor te motive-
ren. Door het wegvallen van de
grenzen neemt de concurrentie
toe en wordt kwaliteit belangrij-
ker", aldus Geukers. Er is zes ton
subsidie voorradig.

Punt elf: per 1 juliwordt een sub-
sidieregeling van kracht voor in
Oostelijk Zuid-limburg gevestig-
de bedrijven. De bedoeling is fi-
nanciële ondersteuning te geven
om ondernemingen markstudies
van hoger niveau te kunnen la-
ten verrichten. Totaal vier mil-
joen gulden.

Innoveren
Punt twaalf: proefprojecten op
innovatief gebied, waarbij pro-
dukt en proces voortdurend kri-
tisch bekeken worden. Er wordt
gedacht aan een innovatief ad-
viesbureau, met medewerking
van HTS en HEAO op te starten.
„Maar", waarschuwt Geukers:
„Pas als de organisatie goed is,
kun je hieraan beginnen. Zo
maar innoveren kan betekenen
datje bedrijf ondertussen ter zie-
le is".

Project na project, punt na punt
hebben we doorgeworsteld. De
secretaris en de journalist zijn
rond acht uur 's avonds aan het
eind van hun latijn.

Gedachtes die als een wolk in de
ruimte hangen: er wórdt hard ge-
werkt aan het imago van Ooste-
lijk Zuid-Limburg. Enkele pro-
jectenzijn gerealiseerd, de mees-
te bevinden zich midden in on-
derhandelingen, sommige drei-
gen even onder te sneeuwen. En:
het geld van de overheden is er,
het bedrijfsleven moet met nog
zon twintig miljoenover de brug
komen. Afwachten.

monstraties voor het bedrijfsle
ven", licht Geukers toe.

klompen aan

In het NPCB wordt voorlopig
volstaan met de Villa Rustica,
het golfcentrum in Brunssum,
waar de 12 miljoen voor hotelac-
commodatie van een projectont-
wikkelaar al binnen zyn, het in-
dustrieel archeologisch museum
inKerkrade. En tenslotte bunga-
lowpark Strythagen, dat in de
problemen dreigt te komen door
een recent ambtelijk advies van
VROM, waarin de plannen te
grootschalig worden genoemd.
In totaal wordt in toeristische
projecten 47,7 miljoen gulden ge-
stoken, waarvan het bedrijfsle-
ven maar liefst 30 miljoen moet
verschaffen. Dat is ruim 75% van
het bedrag dat bedrijven in het
totale NPCB-programma moe-
ten investeren. „Het wordt een
hele hijsa om ze hiervoor te inte-
resseren", voelt Geukers op zn

Punt zeven: een Bedrijfstechno-
logisch Centrum (BTC), gelieerd
aan de Hogeschool en DSM. De
haalbaarheid hiervan moet nog
onderzocht worden. In het BTC
moeten vergaderruimte, appara-
tuur en secretariaat voor starters
beschikbaar komen. „Niet te uit-
gebreid, anders wordt de huur te
duur", luidt de filosofie. Totaal
2,2 miüoen, waarvan minstens
500.000 gulden uit het bedrijfsle-
ven.

Punt acht: het stimuleren van
initiatieven. „Aanvankelijk ging
men er van uit dat dit geld naar
het ICOM ging. Het wordt nu
meer algemeen gerserveerd, dus
ookvoor mogelijk andere activi-
teiten. Ik zie het ICOM overigens
nog best doorgaan, maar mo-
menteel is diezaak in onderhan-
deling", zegt Geukers. De over-
heden geven een miljoen, het be-
drijfsleven moet 500.000 gulden
bijdragen.

Punt negen: Heerlen als stedelyk
knooppunt. „De bal ligtbij de ge-
meente. Die ontwikkelt nu plan-
nen samen met Maastricht. In de
herfst bestaat meer duidelijk-

werkgroep

kansryke projecten uit het pro-
vinciale telematica-plan opstar-
ten. Byvoorbeeld: een 'slim'
huis, waardoor gehandicapten
langer thuis kunnen blijven wo-
nen en Totaalnet, een soort ge-
perfectioneerd Viditel. Ge-
bruiksmogelijkheden: Open
Universiteit verbeteren, bijscho-
len artsen, verzenden vergader-
stukken, euregionale aanpak
drugsprobleem. Totale kosten
drie miljoen. Het bedrijfsleven
moet minstens vijf ton betalen
en heeft inmiddels al zitting ge-
nomen in een gezamenlijke

Punt vijf: het oprichten van een

Punt drie: de gemeenten moeten
samenwerken om geïnteresseer-
de bedrijven naar het best moge-
lijke industrieterrein door te slui-
zen. „Dat vereist nogal wat ge-
wenning, want men moet niet
meer lokaal maar regionaal gaan
denken. En dat ligt gevoelig",
constateert Geukers. Daarnaast
moeten de industrieterreinen
verbeterd worden. De aanpak

Industrieterreinen

van De Horzel in Nuth loopt
goed, over In de Cramer en De
Beitel wordt over enkele maan-
den meer duidelijkheid ver-
wacht, mede ook door proble-
men met de sanering. Voor dit
punt is 6,9 miljoen gulden be-
schikbaar.
Punt vier: in deze regio enkele

Voorzitter: 'Het is om te huilen'

Speeltuin dicht
door vernielzucht

vervolg van pagina 17
«Voor 87 miljoen guldenkun jede wereld niet verbeteren. We hebben
daarom liever concrete projecten dan dure onderzoeken". Streekge-

Jos Geukers moet voorzichtig zijn als hy het heeft
over de plannen die de bedrijvigheidin Oostelijk Zuid-Limburg moe-
*n stimuleren. Ze zijn vervat in een boekwerk van 103 pagina's ex-
clusief bijlages. In oktober 1988 werd het NationaalProgramma van
Communautair Belang (NPCB) voor Oostelijk Zuid-Limburg gepre-
senteerd, nu is men hard bezig het in dadenom tezetten. Maar onder-handelingen mogen niet verstoord worden door ondoordachte uit-
braken en Geukerskan daarom het achterste van zyn tong niet laten
*en.

het NPCB-programma is in
'otaal 86 miljoen 576.000 gulden

Het Europese
Jonds voor Regionale Ontwik-
keling (EFRO) levert bijna 17
biljoen. Er zijn wat dit betreft
tlog eens acht miljoen te ver-
dachten voor een vervolgpro-gramma. De Nederlandse over-
deden geven ruim 32 miljoen.
*test er een bijdrage van ruim 37
biljoen uit het bedrijfsleven. Dit
Seld moet de komende tijd ver-
dorven worden.

4 concrete projecten uit
het NPCB moeten aangepakt
borden. Het zogenaamde pro-gramma-management bekykt

i *'ke drie weken de vorderingen.
; Kond de tafel zitten dan: streek-

' Sewest-voorzitter Piet van Zeil,
| Jan Mans van werkgelegen-
j secretaris Geukers

Ij-J* de adviesbureausBRO en HP.j-Jaar genoeg over de werkwijze.ue concrete plannen:

Promotie
unt een: promotie en imago-
erbetering. „Soms denk ik wel*ens dathet NPCB alleen in klei-de kring bekend is, maar ande-ren zeggen dat het best meevalt",
erklaart Geukers. In de eigen

J*gio gaat men in elk geval recla-me maken voor het programma,
la nieuwsbrieven over de laat-

ste stand van zaken. Op 6 juni
krijgt staatssecretaris Van Rooy
de eerste. Ook komt er een per-
manente stand om naar bedry-
vencontactdagen te gaan, die af-
wisselend in Maastricht en in
deze regio gehouden moeten
worden. Begin 1990 is de eerste
in de Rodahal in Kerkrade ge-
pland. Naar buiten toe moet
Oostelijk Zuid-Limburg gepro-
moot worden, samen met het
LIOF. Vandaag is daar overleg
over. „We denken eraan om voor
onze regio een belangrijke da-
tum te pakken, een symposium
te houden, waarvoor we buiten-
landse ondernemers uitnodi-
gen". Aan promotie en imagover-
betering mag negen ton worden
uitgegeven, waarvan een ton los
moet komen uit het bedrijfsle-
ven.
Punt twee: toerisme. Er ligt in-
tern een rapport op tafel, met
voorstellen voor flinke projec-
ten. Helaas mag Geukers daar-
over nog niks concreets vertel-
len. „Het wordt nog voor de zo-
mer openbaar. Enkele hoofdlij-
nen? We moeten ons richten op
extensief toerisme, dus amuse-
mentscentra. Daarnaast zit het
Heuvelland qua verblijfsaccom-
modatie vol", zegt Geukers. Op
sportgebied wordt gedacht aan
een multifunctioneel centrum a
la Glanerbrook in Geleen.

Centrum voor Flexibele Produk-
tie-automatisering (CFA). Bedrij-
ven moeten heel snel kunnen
omschakelen naareen ander pro-
dukt, als daarplots grotebehoef-
te aan bestaat. „Vroeger maakte
je heel grote series, dat moeten er
veel kleinere worden. Het CFA
verzorgt scholing en geeft de-

Punt zes: het komen tot een
transportcentrum met gezamen-
lijke faciliteiten voor diversever-
voersbedrijven. Men wacht op
initiatieven van vervoerders, die
moeten leiden tot een lijstje pro-
jecten die ondersteuningkrijgen.
Bovendien is in januari in Heer-
len al de Carrosserie-opleiding
van start gegaan. Kosten totaal
6,75 miljoen, waarvan 1,2 miljoen
van het bedrijfsleven. Dat heeft
inmiddels plaats genomen in een
werkgroep, dieonlangs van start
is gegaan.

Vervoerders

Er wordt naarstignaar extra geld
gezocht bij Economische Zaken,
Onderwijs en Wetenschappen en
wellichtSociale Zaken. Het prin-
cipe: de overheid zet het gebouw
neer, het bedrijfsleven geeft de
apparatuur en Onderwys levert
de instructeurs. Er zijn nog drie
andere projecten, waarover Geu-
kers weinig kan vertellen.Totaal
budget 4,7 mujoen, waarvan
150.000 gulden door bedrijven
betaald moeten worden.

Zonnebloem zoekt
verpleegkundigen

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Zonnebloem heeft
een grote behoefte aan vrijwilligers
voor de zomeractiviteiten. De be-
langstelling voor de Zonnebloem-
vakantieweken is groot maar zon-
der verpleegkundige verzorging is
het niet mogelijk om deze weken op
verantwoorde wijze te organiseren.
Gezocht worden vooral gediplo-
meerde verpleegkundigen en dito
zieken- en bejaardenverzorgers
maar ook 3e en 4e jaars leerlingenin
de opleiding tot verpleegkundige.

Gedurende het hele jaar organiseert
De Zonnebloem vakantieweken op
het land en met het aangepaste ho-
telschip. Momenteel is er vooral ge-
brek aan verpleegkundigen in het
aangepaste vakantiecentrum in
Eindhoven in de periode van 20 juni
tot 15 augustus en in de eveneens
aangepaste accomodatie De Im-
minkhoeve te Lemele bij Ommen
van 15 augustus tot 12 september.
Voor de deelnemende vrijwilligers
zijn aan deze weken geen kosten
verbonden. Wel mogen de vrijwilli-
gers niet ouder dan 60 jaar zijn en
niet langer dan vijf jaar geleden
voor het laatst in de praktijk werk-
zaam zijn geweest. Voor informatie:
de heer W. Henssen a 045-411568.

Circus in
Landgraaf

lijk beleefde de speeltuin met een
nieuw bestuur even een opleving.
Lang duurde dat feest evenwel niet.
Speeltuinvoorzitter L. van der
Horst: „Eenjaar geledenhebben we
de speeltuin opnieuw opgebouwd.
Nu is er haast niets meer van over.
Daar krijg je toch tranen van in je
ogen. Dit is blijkbaar de maniervan
de jeugd om 'bedankt' te zeggen".
Voor het bestuur bleek het finan-
cieel niet meer haalbaar om de tuin
nog eens te laten herrijzen. Ook
werd het steeds moeilyker om een
toezichthouder te vinden. Het speel-
tuinterrein ligt nogal verscholen in
de wijk. Vorig jaar werden 70 abon-
nementen verkocht.

AWier Zeeuwse jongerenmaken kennis met een Limburgse traditie: devla.
Foto: FRANS RADE

Zeeuwse jongeren doen
rondje door Limburg

stapte al een bestuur op omdat men
niet kon opboksen tegen de voort-
durende vernielingen. Aanvanke-

I Ai -ïKrhren di de sPeeltuin in Laura-
-1kJj opgericht in '66, een noodlij--0 bestaan. Twee jaar geleden

t Van onze verslaggever

-^^NDGRAAF - De speeltuin 'Lauradorp' in de Landgraafse
tsêsh h Waubach is gisteren gesloten. De laatste jaren heeft de||£eeltuin veel te lijden gehad van de vernielzucht van jeugdi-HyA Het zwembad isvernield, degepantserderuiten zijn bijna*"V ernaal ingegooid, de schommel is verbogen en in het ge-
Ith UwtJe is alles kort en klein geslagen. De beslissing om de

s lr* te sluiten heeft het bestuur van de vereniging genomen in
l inspraak met de gemeente.

Groenmarkt in
Schrieversheide

De gemeente en het bestuur hebben
in het verleden nogal wat geld ge-
stoken in reparaties van toestellen
en de omheining. Nooit bleven de
toestellen lang heel. Ook allerlei re-
classenngs- en HALT-projecten
konden de vernielzucht geen halt
toeroepen. Van onze verslaggeefster

LANDGRAAF - Het Nederlandse
circus Mullens geeft vanmiddag en
vanavond een voorstelling op het
Sunplein in Landgraaf (Nieuwenha-
gen). Het circus tourt, zoals altij«___J
de zomermaanden, met een heetnieuw programma door Nederland.
Kamelen, dromedarissen, watu
lama's pony's en paarden, illusionis-
ten, trapezewerkers en clowns zor-
gen voor een afwisselende en geva-
rieerde voorstelling. Het program-
ma wordt aan elkaar gepraat door
de clown Didi. Alle kunststukjes
worden muzikaal ondersteund door
het circusorkest onder leiding van
Peter de Ruiter. De voorstellingen
beginnen om 15.00en om 19.00 uur.

Van onze correspondent

* {jj, Van onze verslaggever
Vj^RLEN - HetRegionaal Ovetleg
ÏW Vrijwilligerscentrales en het„ 3 e reatieschap houden op zaterdag

jop bondag 4 junieen 'Groenmarkt'
Vfc het bezoekerscentrum Schrie-
de «heide in Heerlen. Dit jaar staat
t. a

markt in het teken van de cam-
vJne 'Natuur en Milieu' van de

willigers-centrales.

De Heerlense fanfare St. Joseph
zorgt voor de olijke noot op de
markt, die zaterdag van 14.00 tot
18.00 uur en zondag van 10.00 uur
tot 18.00 uur te bezoeken is. De en-
tree is gratis.

genomen voorsprong (6-3) te
consolideren.
's Avonds was er een Limburgse
avond, uiteraard met de befaam-
de vlaaien. Gisteren zijn de
Zeeuwse jongensen meisjes, die
zolang bij gastgezinnen logeren,
het Mergelland en de steenkolen-
mijnen wezen ontdekken. Van-
daag kunnen ze doen waar ze zelf
zin in hebben. De laatste dag
(donderdag) van hun trip gaan ze
de stad in waarna ze 's middags
weer op de bus stappen voor de
verre reis naar Middelburg.

HEERLEN - De leerlingen van
de tweede klas aan de Thermen-
school in Heerlen hebben deze
week hun collega's van de Toor-
envliedt-school in Middelburg
op bezoek. In het kader van een
al drie jaar durende uitwisse-
lingsactie maken de Zeeuwen
van maandag tot en met donder-
dag een rondje door Limburg.
Harrie Kruyssen van de Heerlen-
se school voor speciaal onder-
wijs was voor zyn aanstellingals
directeur actief als leraar in Mid-

Van onze verslaggever delburg. Daaruit zijn contacten
voortgevloeid, waardoor jonge-
ren uit Zeeland en Limburg nu
met eikaars provincie kennis
kunnen maken.
Ongeveer veertig Zeeuwse stu-
denten, allen tussen de 13 en 15
jaar oud, zijn maandag ontvan-
gen op het stadhuis, waarna ze 's
middags een voetbalduel uit-
vochten met hun Limburgse
vrienden. De Heerlenaren kon-
den met de beker pronken. Een
gelijkspel bleek voldoende om
de in september in Middelburg

De Dijk en
Nolov in

schouwburg

Voor wethouder Thei Gybels komthet onvermydelijke besluit op eentamelijk ongelegen moment. Bin-
nenkort komt hy met een speeltuin-
nota waarin aanvankelijk ook die in
Lauradorp was opgenomen. Gy-
bels: „Deze sluiting is niet het einde
van het verhaal. Een speeltuin blyft
in deze wijk noodzakelyk. Alle ma-
terialen of wat daarvan over is, heb-
ben we opgeslagen in een magazijn.
Zodra er levensvatbare initiatieven
op tafel komen gaan we die beky-
ken. De vereniging blyft gewoon
voortbestaan en samen gaan we
naar een nieuwe locatiezoeken".

te , aoel van de markt is de mensen
Vr a^en zien wat er gebeurt op het

|vri
ein van natuur en milieu aan

fJWilligerswerk. Naast informatie-materiaal zullen er door enkele van
tie Veertien deelnemende organisa-s (Wereldnatuurfonds, Natuur-
vunumenten, Milieudefensie, etc.)
Vr.e_?" en diapresentaties gegevenurden.

HEERLEN - De bekende Neder-
landse popgroep De Dijk geeft ko-
mende zaterdag een concert in de
Heerlense stadsschouwburg. Na dit
optreden zal de Limburgse Riek
Nolov-band nog het podium betre-
den.

Van onze verslaggever

'Oude Garde' herstelt traditie

Ouderwets weidefeest
herleeft in Schinveld

Heerlen start
kinderopvang

Van onze verslaggever
HEERLEN - De gemeente Heerlen
gaat beginnen met kinderopvang
voor personeelsleden. Dinsdag zal
deraad hierover een besluit nemen.
Met de opvang - in eerste instantie
voor 12 kinderen - is een bedragvan
50.000 gulden gemoeid.
In februari van dit jaar is onder alle
medewerkers van de gemeente een
schriftelijke enquête gehouden,
waaruit is komen vast te staan dat er
op korte termijn behoefte bestaat
aan kinderopvang voor 26 kinderen
en dat groeit na enige tyd uit tot 35.Vooralsnog gaat het om kinderen
van 4 tot 12 jaar, maar die leeftijd
wordt naarmate de tijd vordert ver-
laagt tot 0 jaar.

twee uur de traditionele tambour-
maitre-zitting volgt. Verder is het
programma gevuld met optocht, dé-
filé en concerten op de feestweide.
Deze concerten zullen voornamelijk
bestaan uit ouderwetse trommel- en
fluitenkorpsmuziek. Deze muziek
wordt de laatste jaren ook door de
'Oude Garde' weer ten gehore ge-
bracht.

SCHINVELD - Netzoals in de jaren
veertig en vijftig zal aanstaandezon-
dag in Schinveld weereen heus wei-
defeest worden gehouden. De
'Oude Garde' van trommel-, fluit- en
trompetterkorps Wühelmina wil
daarmee luister byzetten aan devie-
ring van haar eerste lustrum.
Vroeger bestonden er nog geen gro-
te feesttenten en moesten vereni-
gingsfeesten gewoonlijk in de open-
lucht worden gevierd.

rw maast zullen de mensen kun-
den Zl6n noe de organisaties wer-
|)0 " Zo zal de Heerlense Imkers-'L!1? een demonstratie geven van
g

[ honing-slingeren' en bij de Vo-
ka.,Wacnt kunnen bezoekers nest-en en v°Sels van dichtbij bekij-

ft Provinciale tentoonstelling die
cl. v kader van het actie-jaar van
Pro ■ riJwimgerscentrales door de
cja Vlr»cie Limburg trekt, zal zater-
eent611 zondag ook in hetbezoekers-
lin» ■m te zien zi Jn" De tentoonstel-
V0~ ls opgezet door het Instituut
tic tï. r Natuurbeschermings-educa-
Sch N)' het Instituut Klein Land-
ra{|aPsbeheer (IKL), de milieu-fede-
be^s en de Vrijwilligerscentrales.
*rio n.toonstelling laat zien welkeV\rji^euJkheden er zijn om als vrij-
en kger te werken voor het natuura net milieu.

Vyf jaar geleden is een groep oud-
leden van Wühelmina uit liefhebbe-
rij weer gaan fluiten en trommelen.
Verenigd in de 'Oude Garde' ont-
wikkelt deze groepnu aüerlei activi-
teiten, die echter geen concurrentie
voor het moederkorps betekenen.
Dat de oudjes hun instrumenten
nog goed de baas zijn, bewezen ze
vier jaar geleden. Nog maar net een
jaar bezig, wonnen ze in het Duitse
Strauch een eerste prijs bij het on-
derdeel 'Festzug im Vorbeimarsch'.
Zondag kunnen ze bewyzen, ook
het ouderwetse feesten nog machtig
te zijn.

De nieuwe elpee van De Dijk, Nie-
mand in de Stad, is pas verschenen.
De Dijk is vooral bekend door hits
als BloedendHart en Ik kan het niet
Alleen. De groep brengt zeer dans-
bare Rock andRoll-muziek met Ne-
derlandse teksten. Met name live
komt deze muziek geheel tot zijn
recht. Riek Nolov, in Heerlen en
omstreken wel bekend, neemt die
avond de saxofonist Howard Sic
mee. De foyer van de schouwburg
wordt zaterdag speciaal ingericht en
versierd. Het feest wordt speciaal
gehouden voor eindexamen-kandi-
daten, maar iedereen is welkom.
Toegangskaarten kosten een tientje,
en zijn te verkrijgen bij de schouw-

Door een landbouwer werd welwil-
lend een weiland ter beschikking
gestelden dit werd vervolgens inge-
richt als feestweide. Met primitieve
hulpmiddelen bouwden de leden
van de vereniging een podium en
daaromheen stonden kraampjes en
tentjes, waar allerlei activiteiten
konden plaatsvinden. Het geheel
vrolijk opgesierd met berken-
boompjes en door de dames ge-
maakte papieren roosjes. Geduren-

Evenals de feestwei is ook het pro-
gramma ouderwets. Na de reveille
om acht uur 's morgens maakt de
'Oude Garde' een muzikale rond-
gang door het dorp. Vanaf het mid-
daguur worden de gastverenigingen
ontvangen. Die spelen bij opkomst
op het podium een mars, waarna om

Programma

de het feest was de weide 's avonds
feestelyk geïllumineerd,zoals dat in
die dagen heette.
Ook komende zondag ziet de histo-
rische feestweide aan de Broek-
straat in Schinveld er weer als van-
ouds uit. Schiettent, erwten raden,
werptent, rad van avontuur, behen-
digheidsspelen en een houten ke-
gelbaan zullen niet ontbreken.

Vooral zon kegelbaan roept bij ve-
len nostalgische herinneringen op.
Hoeveel jongetjes hebben destijds
niet op een middag een vermogen

van enkele dubbeltjesverdiend met
het telkens weer opzetten van de
houtenkegels.
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ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS
VERPLEEGHUIS SCHUTTERSHOF'

6440 AG BRUNSSUM

MEDEDELING
St.-Gregoriusziekenhuis Brunssum
Verpleeghuis Schuttershof Brunssum

DONDERDAG 1 JUNI ZONDAGSDIENST
Tussen de ziekenhuiswereld en de overheid bestaat een conflict over de
financiële ruimte die nodig is voor een gerechtvaardigde
salarisverhoging.
In het kader van dat conflict wordt er donderdag 1 juni door de
vakbonden landelijk actie gevoerd; in ons ziekenhuis en verpleeghuis is
er deze dag een zondagsdienst.

Afspraken met het ziekenhuis en verpleeghuis die zeker geen doorgang
kunnen vinden, zijn of worden persoonlijk bij de patiënt afgezegd.
Afspraken die niet zijn afgezegd, zullen misschien maar (zeer)
gedeeltelijk doorgang kunnen vinden.
Voor onze patiënten die morgen wel een afspraak in het ziekenhuis of
verpleeghuis hebben, kan er dus hinder en overlast ontstaan.
Wij betreuren dat, vooral omdat onze actievoerende medewerkers zich
niet tegen onze patiënten, maar tegen de landelijke overheid en politiek
willen richten.
Wij hopen dat er snel een oplossingI<omt, zodat verdere acties die de
normale ziekenhuis- en verpleeghuiszorg verstoren, voorkomen worden.

Directie
194843

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 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-

Etlect. rente vanat 0.87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99069

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd__ (gediplomeerd) kredietintermediair __

LEES]
Lees hetboekje dat het

Koningin Wühelmina Fonds
deze week in heel Nederland
verspreidt

't Is nuttig, 't Is nodig.

GEEF
Uw gift is nodigom de

taaie strijd tegen kanker voort
te zetten. Veel is bereikt. Maar

1 de weg is nog lang. Daarom
doenwij een beroep op u.

Aè
Koningin WühelminaFonds
voor deKankerbestrijding

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon: 640991.
Postgiro: 26000.

Bankrekening: 70.70.70.007.

Je bent niet zomaar iemand I
Je draagt een bril van Rinck. E

Éi^^^ isi_S_Sl_P^_. _______K' - ll^^_^_w^_fll fK' 'w'-'-- MsS^l^fJ__/ :

De modekollekties Iqqo zijn nu te zien bij Rinck

o~^_^-—a*««h_. wilt aeen alledaa3se hril' le wil' wat beters Rinck... net dat tikkeltje extra. RodßllStOCh
jF >l Je voelt jegoed, het straalt ook van jeafen dat Bijvoorbeeld een 'gratis'zonneclip'bij aankoop C_ri«i«nDior r^_m"_ft^^^f^^^Ê Ê^l S

Sn. "' jF" mag best gezien worden. Maar jebent ook kri- van een Panto Morel montuur t.w.v. 4Q gulden. Ëmli Ê l O_W
'%, \V_f tiscb en selectief. Je let op kwaliteit, dus ie gaat Rinck biedt de keuze die U zoekt. Ook m ■ _■■■__>—____L__k___3t' h
V W n L »■ 1 v ■ a MFT7IHT OPZIENBAREND MODIEUS^\^-_^ _-_>^ naarRinck. contactlenzen. Rmck... Voor jong en oud. MtlZltK ,

E
Rinck: 42 vestigingen in Nederland, " Heerlen Akerstraat 2 Gt% u» j/;u_i <_._. «>.<_nS <_< «><_.*..-<-««tr. ly

,__ — 'm;

I f'h

CASINO IQQ HOLLANDSE NIEUWE OIC 111 1 *_)__^ïnZn TWit of bruin, heel Z25 L.W PerstukZ-lD HEINZ TOMATO BB zak 200 gram È TarfStfJ *]

_*-____ -_m tropische vruchten, '% "' 'm* „Nl iß»ng| ~'UIT DE EIGEN BAKKERIJ: 1 QO f ■ JL _~ pak 1 liter |KAISERBROTCHEN6stuksaSOgram±.r7O _#^ ~B .O __T^ __Tk ■ iVIAI __Tl __Tk 1 /l O #^

97 Hoe isnetmetac -i49 «ö §
ar ruimte inuwvoorraadkastMl:
TAARTBODEM 1 AQ ■.„„,—» -■■■-*> GRANNY SMITH de
200gram 1,69 X.H-^7 GOUDSE EXTRA BELEGEN BROEKLUIERS JOHMA BERMUDA jj I| U"M

OOG *DEBONCAFE KAAS Vérs van het mes of Maxi, 30 stuks, extra SALADE 1 M |^ 1)_ kilo O.i/i/ Db
Snelfiltermaling, vacuüm vacuüm verpakt, 26 stuks of super 1O QK 100 gram 2.Q& ________ iZJ M Wmk \ *'
verpakt, OCO KilolS^O 34stuks 45£SW.^J HUZARENSALADE Ui NIEUW ZEELANDSE .gi

__^»^_<__ ____■ __^______ _^______. .________*. '' ** "IIU 11 -I n ■_■ rt ft__r ■___. .:.:;^ft ;■_■ ._.■».»..__. _■_», _^l_k. ._«-_*. __«___

Pak2sogram^.S&O-Oi7 1 O QA "_ ctdad.po fift KIWI S O QQ\__._C_____U\J TOILETPAPIER t"_vl \ %s^ WW __¥ 500eram ___..Z7«7 ,^
FRUBO TAART- J.fc-.^w jj| m

W|tenzacht i- _f%r\ 150gram -89" Ui/ _T _/ g K 1
I^^

¥¥ IL CM tCILI IL, |^^ HP"^ __J_F l (AQ JÈ M 12rollen 5.99^^-^*7 KIPKARBONADE mU^^_Z^t^ BAMI-PAKKET OOC ;
■^"^ .J 1 12stuks IA '^^^mmmo^^ 500gram Z.ilO JJ| 1 EUROGRILL (±2ooogram) J-U." MAGERE RUNDER- '5" . || BRIKETTEN /2 AC LAPPEN Ifi Qfl -._¥^ *

RpnlNSTlT^ "_^n GESNEDEN KIPDRUMSTICKS „..
*~ 399 ""^^^-^cAMTA^Imn 98 SPERZIEBONEN QQ GEKRUID IACA K,l° 4.55rO-^^ UIT DE BEDIENINGS-

FANTASIE 100 gram +JKJ 1/lb|jk i3^yi7 Perkilo IU-OU PEPSI COLA, SEVEN UP AFDELING: f
SCHWARZWALDER- MARNE FRANSE OFSUNKIST RAUWE BOERENHAM b,

I ' I TAART QQQ MOSTERD 97Q I 1 Tl È Multi-pack,B blikjes E "JfZ Zonder zwoerd OIQf"JQ 750gram9r9&ö-17Z7 Mok2sogram _C_,_./V Ê ao.33liter &&*Jul*J 100 gram 2£9_£.__LC/

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 3 junia.s.. ___W_W A^MmMM__W f 22.31.89 | .1 W&BMS
Lage prijzen en winkelgemakonder één dak.
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Van onze verslaggever

Passant refereerde Gullit nogs aan zijn aanvaring met Li-
s in zijn Feyenoord-tijd, waar-

Nn toenmalige clubtrainer een
rüse opmerking heeft gemaakt
r zijn afkomst. Daar ligt de oor-
r^g van het slepende conflict,[Maandagavond in Helsinki een
p bizar hoogtepunt bereikte.
' teksten, die dodelijk zijn voor
.aanzien van een trainer, schiep
J^t een patstelling. Grofweg ge-
ö komt zijn houding er op neer
ï een van de twee bakzeil moetp».

Van onze sportredactie

(LSINKI - De frontale aan-
Ivan Ruud Gullit op bonds-
Kh Thijs Libregts komt niet»een donderslag bij heldere

Al ver voor zijn komst
F Zeist, in de aanloop naar

EK, hekelde de Oranje-
loerder het beleid 'in Zeist,
Raakte hij er geen geheim
* 'hoogst ongelukkig' te zijn
f* het vertrek van Rinus Mi-
[k. Vanuit Milaan waar-

Gullit de nieuwe
toen reeds dat hij

'liet in zn hoofd moest ha-
te gaan sleutelen aan de

leKvijze.

Echt verrassend was de nederlaag
van de publiekslieveling tegen de
Braziliaan Luiz Mattar (6-7, 4-6, 7-6,
4-6) na drie uur en zeventien minu-
ten niet. Hoewel het Noah voor het
eerst sinds 1977 in zijn openingspar-
tij op het Parij se gravel overkwam -destijds was de Nieuwzeelander
Brian Fairlie te sterk -, hadden ve-
len, hoe chauvinistisch ook, de bui
al zien hangen. De grossier in tradi-
tionele kwaaltjes en (mentale) man-
kementen raakte begin deze maand
voor de zoveelste keer geblesseerd
in New Vork (Forest Hills), waar hij
wegens een onwillige voet zijn
tweede-rondepartij tegen Jaime
Yzaga moest opgeven. " De symbolische val van Yannick Noah, de Franse publiekslieveling

PARIJS - Yannick Noah enRoland
Garros: het blijft een bizarre, emo-
tionele haat-liefdeverhouding. Waar
de meeste andere toppers een koel
'verstandshuwelijk' met de open
Franse tenniskampioenschappen
hebben opgebouwd, daarbeleeft de
donkere acrobaat in eigen omge-
ving immer de meest merkwaardige
hoogte- en dieptepunten. Gisteren
bombardeerde Noah zichzelf weer
eens tot de martelaar der natie, die
het Court Central in diepe rouw
dompelde. Voor de Fransen, met
uitzondering van het leger zwart-
handelaren, heeft Roland Garros al
veel van zijn aantrekkingskracht
verloren.

Nederlander aan zijn eliminatie wil-
de vuilmaken.
Guillermo Vilas heeft na zijn neder-
laagtegen de Italiaan Claudio Pisto-

lesi in de eerste ronde van de Open
Franse tenniskampioenschappen in
Parijs gezegd met onmiddellijke in-
gang te zullen stoppen.

Joop Hiele voelt
zich misbruikt

Van Breukelen lost Feyenoorder weer af

Bij de mannen verliep, op de uit-
schakeling van Yannick Noah na,
alles volgens plan wat de bescherm-
de spelers betrof. In de regionen
daaronder was onder andere het af-
scheid van Torn Nijssen een onver-
wachte tegenvaller. Op papier had
de Limburger, nog net bij de beste
honderd ter wereld, het getroffen
met de bijna tweehonderd plaatsen
lager genoteerde kwalifikant Alber-
to Tous als opponent in de eerste
ronde. De praktijk leerde echter an-
ders.

Nijssen, getooid met witte pet,
kwam alleen in de derde set even
onder de druk uit van de Spaanse
gravelspecialist: 6-2, 6-4, 2-6, 6-4. „Ik
serveerde vooral veel te wisselval-
lig", waren deenige woorden die de

Ook Hana Mandlikova moest zich
na drie sets gewonnen geven. De
sinds anderhalfjaar met een Austra-
lisch paspoort door het leven gaan-
de beschermelinge van Betty Stöve
was afgelopen seizoen wegens aller-
lei blessureleed zes maanden uit de
roulatie en merkte gisteren ander-
maal hoe moeilijk het is een ge-
slaagde come-back te maken.

Zvereva
De damesfinale volgende week za-
terdag zal er anders uitzien dan die
van vorig jaar.Natalia Zvereva over-
leefde niet eens de eerste ronde. De
achttienjarige Russin schakelde in
'88 Martina Navratilova uit op het
Parij se gravel. In de eindstrijd
moest zij na 34 vernederende minu-
ten zonder gamewinst Steffi Graf fe-
liciteren.

Gezin Astaphan
bedreigd door
Oostduitsers

TORONTO-Het onderzoek over
het gebruikvan dope in de sport
raakt steeds meer in de criminele
sfeer. Dokter George (Jamie) As-
taphan, die de sprinter Ben
Johnson voorzag van anabole
steroiden, heeft in Toronto ver-
klaard dat zijn familie is be-
dreigd. Volgens Astaphan wordt
zijn naasten iets aangedaan als
hij denaam van Oostduitse atleet
onthult, die hem het verboden
middel furazabol verschafte.

PSV'ers hebben schoon genoeg van rebellie Ruud Gullit

Patstelling in machtsstrijd
HELSINKI - Voor de derde ach-
tereenvolgende keer staat er van-
avond in het Nederlands elftal
een andere keeper tussen de pa-
len. Twee maanden geleden de-
buteerde Theo Snelders tegen de
Sovjetunie, een maand later was
het tegen de Duitsers onver-
wacht de beurt aan Joop Hiele.
De Feyenoorder wordt nu afge-
lost door Hans van Breukelen.

bestond aan het begin van dit
seizoen.
Van Breukelen: „Het is heel lo-
gisch dat ik weer in het doel sta.
Ik kan me echter heel goed voor-
stellen dat Joop nu redeneert dat
hij alleen goed is als de nood aan
de man komt. Maar hij weet na-
tuurlijk ook donders goed dat
één wedstrijd niet beslissend is
en dat hij daarom nu niet auto-
matisch weer speelt. Ik heb in de
loop der jaren natuurlijk wel iets
opgebouwd". Hiele koopt daar
weinig voor en heeft het er ook
maar knap moeilijk mee.

Opstelling
Vermoedelijke opstelling Nederlands
elftal: Van Breukelen (PSV); Van Aerle
(PSV), Ronald Koeman (PSV), Van Tig-
gelen (Anderlecht); Hofkens (KV Me-
chelen), Rijkaard (AC Milan), Erwin
Koeman (KV Mechelen); Vanenburg
(PSV), Kieft (PSV), Van Basten (AC Mi-
lan), EUerman (PSV).

Daar ging de PSV'er al op voor-
hand vanuit, maandagavond laat
kreeg hy van Libregts de beves-
tiging. „Het iszijn plaats, hij is fit
en in vorm", stelde de bonds-
coach Hiele bitter teleur. De
sluitpost uit Rotterdam-zuid
voelt zich misbruikt. „Als de pot
tot de rand toe vol zit, mag ik
hem schoonmaken maar gaat er
een ander op zitten". Daarmee is
de rangorde hersteld zoals die

(ADVERTENTIE)

ma t/m vrvan 14.00 tot22.00uur... voor een vertrouwelijk gesprek
f—^_^yan hart tot hart^,— f >

Vanderbroeck
verhuurd aan
Sint Truiden

Van onze sportredactie
HEERLEN - Erwin Vanderbroeck
zal aanstaand seizoen uitkomen
voor de Belgische eersteklasserSint
Truiden. Eind vorige week waren
de partijen, Erwin Vanderbroeck,
Nol Hendriks en Sint Truiden tot
een akkoord gekomen omtrent de
huurvan de 21 jarigemiddenvelder.
Nadat Vanderbroeck de aanbieding
van zijn voormalige werkgever
MVV niet accepteerde, bereikte de
Maastrichtenaar eerst overeenstem-
ming met Roda-sponsor Nol Hen-
driks. Daar echter Roda-trainer Jan
Reker Erwin Vanderbroeck geen
basisplaats kan garanderen, is geko-
zen voor de uitleenovereenkomst
met St. Truiden. Volgend jaarzal de
ex-MW'er definitief naar Kerkrade
komen.

Bloedeloos
gelijkspel

Jong Oranje
SALO - Als een elftalvan de verlo-
ren generatie heeft Jong Oranje één
puntje gehaald tegen de Finse
jeugdploeg. Het hielp de Nederlan-
ders in ieder geval van de laatste
plaats af in de kwalificatiegroep
voor het Europese jeugdkampioen-
schap. De eindstand van 1-1 was al
voor rust bereikt in een duel met
weinig voetbal en veel overtredin-
gen. Jong Oranje, zonder een aantal
sterren als Roy en deDe Boer-twee-
ling, was alleen conditioneel sterker
dan de Finnen. Jong Oranje had
geen speler die de ploegzijn gezicht
kon geven en in feite toonde alleen
Marco Roelofsen zich een Oranje
shirt waardig.

Jong Finland - Jong Oranje 1-1 (1-1). 17.
Suominen 1-0, 41. Roelofsen 1-1. Scheids-
rechter Rudy (Pol), toeschouwers: 1200.
Gele kaart: Roelofsen.

Jong Finland: Viitanen; Helm, Hyrylainen,
Huhtamaki, Riipa en Vehkakkoski; Suomi-
nen, Aaltonen (71. Litmanen) en Saastamoi-
nen; Tauriainen en Tarkkio.

Jong Oranje; De Goey; Scharmin, Verlaat,
Laamers en Numan; Broeders, Alflen en
Roelofsen; Viscaal, Vurens en deKruyff (46.
Vroomans).

Stand:
Bondsrepubliek 3 3 0 0 6 6-0
Finland 3 1113 3-5
Nederland 4 0 2 2 2 2-5
IJsland 2 0 1112-3
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Noah dompelt
Roland Garros
in diepe rouw

" Als Libregts een kerel zou zijn geweest, dan had hij Gullit naar huis gestuurd. Hij beperkte zich evenwel tot het geven van aan-
wijzingen tijdens het oefenen van hoekschoppen.

veren dat de lucht nog steeds niet is
opgeklaard. De standpunten lopen
mijlenver uiteen, de twee hoofdrol-
spelers in het conflict staan star en
vijandig tegenover elkaar

Tot ongenoegen van met name de
PSV'ers, die schoon genoeg hebben
van de rebellie van Gullit en die de
eenheid zo snel mogelijk hersteld
willen zien. Dat was de kracht van
Oranje tijdens het EK. Zij onder-
steunen weliswaar de visie van Gul-

lit dat er tegen deDuitsers te behou-
dend is gespeeld, de heksenjacht
waaraan de Oranje-captain nu is be-
gonnen noemen ze lachwekkend
(Vanenburg), geëmmer (Van Breu-
kelen) en onvolwassen (Kieft). Het
laffe spel tegen de Duitsers moet je
volgens Ronald Koeman 'eerder de
spelers verwijten dan de bonds-
coach.
Het aantal internationals dat Gullit
in de rug dekt, lijkt op de vingers

van een hand te tellen. Hij is zelfs
niet zeker van de steun van Rijk-
aard, getuige diens schampere op-
merking dathet op hem 'potsierlijk',
overkomt. Een royale overwinning
vanavond op de Finnen zou zelfs
wel eens tot gevolgkunnen hebben
dat de zwijgende meerderheid zich
keert tegen Gullit (en van Basten),
waarmee het tweespalt in de ploeg
(tijdelijk?) van de baan is. Want dat
is het gevaar dat voor Oranje op de
loer ligt.

In Barcelona zit Johan Cruyff op
het vinketouw, in Amsterdam
wacht Rinus Michels met spanning
het verdere verloopvan het gevecht
om de macht af. Beiden staan te
trappelen van ongeduld als super-
visor bij het WK op te treden. Net
als eerder in 1974 (Michels) en 1978
(Happel), toen respectievelijk Fadr-
honc en Zwartkruis te licht werden
bevonden om het WK-karwei te kla-
ren. Eenzelfde lot wacht nu Li-
bregts.

Boksbond rekent af
met het verleden

Van den Driessche: 'Klimaat voor talent verbeteren' HUUB
PAULISSEN
bij het
EK-boksen
in Athene

Kessler technisch direkteur Feyenoord
ANTWERPEN/ROTTERDAM - George Kessler treedt volgende maand
als technisch direkteur in dienst van Feyenoord. Dat heeft FC Antwerp-
voorzitter Eddy Wauters gisteravond tijdens een persconferentie in de
Belgische havenstad bekend gemaakt. „Het contract datKessler met FC
Antwerpen had wordt ontbonden".

aarhuis
I *ns de training, gistermorgen inolympisch Stadion van Helsin-
i JTioet Libregts tandenknarsend
P°en toegezien hoe Gullit, achte-
!s onderuit gezakt op een ballen-
l> Vanaf de middenstip het trai-
Sfpartijtje bijna ongeïnteres-

frd volgde. Daarmee zette Gullit
goorden van de avond tevoren

,v}t bij, dat hij in Helsinki wasde zaak in de gaten te houden.
Libregts een 'kerel' was ge-

*st, had hij zijn rebellerende aan-rader naar huis moeten sturen,
toch niet fit genoeg is om teNen.

f. station van verzoening lijkt de-
luef gepasseerd, er is nu sprake
f een regelrechte machtstryd.
fH2.n aanval, die niet anders kan
JJJen uitgelegd dan een oorlogs-
KJaring, heeft Gullit de bonds-

het mes op de keel gezet, het
r1een kwestie van buigen of bar-
i " Libregts weet zich met de hele
*üe amperraad en gedraagt zich
ff °ok naar: kribbig en onzeker.

van de bekende Rinus Krijger in
1970, zit in Nederland weer een be-
taalde kracht op de 'hot seat'. Want
dat hij het moeilijk krijgt, om ten
behoeve van een gestructureerdeorganisatie, allerlei heiligenhuisjes
te slopen en de oppositie de kop in
te drukken, daarvan is de 43-jarige
Van den Driessche uit het Brabant-
se Zevenbergen overtuigd.

Ring vrij voor Vanderlijde
Van onze verslaggever

ATHENE - De twee overgebleven Nederlandse boksers komen van-
daag in de ring met als inzet een Europese medaille. Zowel Arnold
Vanderlijde als de Arnhemmer Lammert Brink zijn verzekerd van
minimaal een bronzen plak als zij hun gevecht in de kwartfinales we-
ten te winnen.
Vanderlyde bokst vanmidaag pas zijn eerste partij en moet meteen
aantreden tegen de Russische vechtmachine Eugeni Sudakov. Bij
winst op Sudakov stuit de Sittardenaar in de halve finale op de win-
naar van de partij tussen Andrej Golota uit Polen en de Zweedse ex-
Rus Hamayak Shabazian.
De 19-jarige Lammert Brink bokst vanavond tegen Olympisch- en
tweevoudig Europees kampioen Henry Maske uit Oost-Duitsland.
De door John van Elteren gecoachte Belg Wahhabi verloor gisteren
op punten van de JoegoslaafDobrasinovik.

Melina Mercouri breekt staking
Van onze verslaggever

ATHENE - Melina Mercouri, de Griekse minister van Cultuur en
Sport heeft gisteren het Europese bokstoernooi in Athene van een
wisse dood gered. De 276 werknemers in het gigantische sportpaleis
'Vrede'en Vriendschiap' kondigden 's ochtends wegens onvrede over
de contracten een 48 uurs staking af, hetgeen zou betekenen dat het
EK voortijdig zou moeten worden afgebroken. Een emotionele op-
roep van de populaire Mercouri maakte echter rond vier uur in de
middag een einde aan de stakingsactie.

zo onverstandig heeft Libregtsaan gedaan niet meteen contact
* Gullit te zoeken, nadat die drie>er» na de veelbesproken ontmoe-
§ tegen de Duitsers ferme kritiek
* geleverd op de speelwijze. In
1 column in een landelijk och-

's*blad ging Gullit op de stoel vanbondscoach zitten en verweet hijuregts dat hij niet met Rijkaard
het middenveld had gespeeld.Jwas de lijn die de 'drie van Mi-■P. hadden uitgestippeld. Maar

r ls nu eigenlijk de bondscoach:_’Tegts of Gullit? De opvolger van

5
hels liet echter alles over zn
lt gaan en had pas zondagavond
'r de eerste keer weer contact
2ijn aanvoerder.

ATHENE -De amateurbokssport in
Nederland was jarenlang een puin-
hoop. De bond kenmerkte zich door
een vaak slappe houding en de
machtige sportscholen in het land
hadden enkel het eigen belang en
dat van hun boksers voor ogen. Du-
bieuze beslissingen en conflicten
voerden de boventoon. In het post-
Olympisch jaar lijkt binnen het
amateurboksen een positieve ken-
tering te bespeuren. Een nieuwe
lijn, een nieuw beleid.Er moet wor-
den afgerekend met het weinig
rooskleurige verleden.

waarderingssysteem voorstellen,
waar het de uitzending naar grote
toernooien betreft. „De selectie is
nu niet altijd objectief. Nutellen en-
kel overwinningen, of die iets voor-
stellen of niet. Er zou een formule
moeten komen waarin ook een
meer dan eervol verlies tegen een
topper wordt gehonoreerd. My zit
het nog altijd dwars dat Silvio Mez-
zenga door het NOC niet naar de
Olympische Spelen werd gezonden.
Na Vanderlijde was hy er in mijn
ogen het meest geschikt voor".
In Athene is Vanderlijde andermaal
de grote troef van de Oranje-equipe
en Van denDriessche is blij de Lim-
burger in zijn team te hebben. „Wat
ik hier in Athene ajs erg positief er-
vaar is dat Arnold nu echt bij het
team hoort en niet meer zijn eigen
plan trekt. Hij heeft een geweldige
uitstraling. Hij bereidt zich altijd
optimaal voor op een partij. Zon
jongen als Brink kijkt en luistert
voortdurend naar hem en leert daar
een hoop van. Arnold is een zeer po-
sitieve voortrekker. Op zon vent
moetje niet jaloerszijn, daar moetje
zuinig op zijn".

Tuchteloos
t Cl
a gesprek onder vier ogen kan; anders dan vruchteloos zijn ge-
&st. Libregts zwijgt daarover in.. talen, Gullit eveneens.' Onder-

' trok de speler fel van leer, en
Q hij geen beter bewijs kunnen le-

„Ik werd net zo vaak gecondoleerd
als gefeliciteerd. ledereen vraagt
zich af waarom ik zo gek ben mijn
hoofd in dit wespenest te steken. Ik
weet echter dataan een bondscoach
dringend behoefte is. Momenteel is
er nauwelijks een lijn te ontdekken.
Mijn eerste zorg is niet het verhogen
van het prestatieniveau, maar het
opzetten van een duidelijk herken-
bare structuur. Onze sport is daar
hard aan toe. Wij hebben in Neder-
land veel talent en het is zaak het

Eén van de wijzigingen was het be-
noemen van een officiële bonds-
coach; een functie die bijna twintig
jaarniet werd bekleed. Op 1 april j.l.
tekende oud-prof Stan van den
Driessche een vierjarig contract op
basis van twintig uur per week.
Voor het eerst sinds het afscheid

klimaat voor deze jongens te verbe-
teren", legt Van den Driessche zijn
visie op tafel.
De kersverse bondscoach zal niet te
werk gaan als een overijverige chi-
rurg. Zijn devies luidt „wat groeit
wordt sterk, wat springt gaat kapot"
en daarom kiest hij voor de weg der
geleidelijkheid. „Boksers en trai-
ners zijnpure solisten die hun eigen
terrein willen verdedigen. Ik pro-
beer daar tussenin te gaan staan".

Van den Driessche wil een nieuw

Waarderingsysteem
Stan van den Driessche werkt twin-
tig uur per week. „Te weinig om iets
goeds op derails te zetten. Maar er is
nu eenmaal geen geld voor een full-
time bondscoach. Ik ben al blij dat
er een budget is voor het opslaan
van trainingskampen en het bezoe-
ken van grote toernooien".
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Z 'Randstad
heeft volop f
werk Jli^ fl
Produktiemedewerkers m/v
Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u geen hoogtevrees, dan
kunt u per direct aan de slag als kabeltrekker. Het werk
gaat 3 a 4 weken duren.

Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

■Jr randstad uitzendbureau
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Limburgs Dagblad
Dagtocht naar ’BRUGGE rjJ'So
woensdag 7 juni

I Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg brengen we u naar het
bekoorlijke Brugge, waar u ruimschoots de tijd krijgt om te
genieten van dit fantastisch mooie plekje 'België.
De prijs is inclusiefeen rondleiding ter plaatse 0.1.v. een ervaren
gids en een afscheidsdiner in Klimmen.
U kunt bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en de VVV Vaals
terecht om uw reservering te doen. Bij boeking dient het11l verschuldigde bedrag te worden voldaan. jj

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.
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Bel of schrijf:
Stichting

/ij het Limburgs Landschap
_mïïf Kasteel Arcen
(fflß"è-, postbus 4301

«^ 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840
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het veld gestuurd wegens natrap
pen.

Sweikhuizer Boys: stap terug
RKSVN - SWEIKHUIZER BOYS 1-0
n.v. (0-0). 97. Roel Pouls 1-0. Scheids-
rechter Hoogstra.Toeschouwers: 700.
Uit veld gestuurd: Gerry Dolmans (Sw.
Boys) wegens natrappen.

Profwielersport opent aanval op dopingbestrijding

Eddy Beugels
op de barricade

Van onze sportredactie
PAASTRICHT - Oud-hoog-
|Pringer Ruud Wielart heeft on-
togs gezegd, dat het dopingge-
'ruik in de sport over tien jaar

?'et zo zal zijn geaccepteerd als
]"ans de anti-conceptie pil. Oud-
v'elrenner Eddy Beugels hoopt
ran niet: „Echte doping dient
s'erboden te blijven, gebruikers
f worden gestraft." Toch heeft
jbugels (45) als voorzitter van de
Mernationale vakbond van wie-

[e.rprofs (AICPRO) een opmerke-
;Uk initiatief genomen, waarmee
tij verregaande liberalisering
'an het gebruik van medicamen-ten voor met name profwielren-

fters nastreeft.

Juridisch adviseur mr. Eddy
Beugels wordt volgende week
v9°rzitter van een ad hoe-com-missie van renners, ploegleiders

" MUNSTERGELEEN - Het Sit-
tardse stadstoernooi is gewonnen'
doorafdelingsclub OVCS, dat in de
finale DVO met 1-0 versloeg. Tij-
dens deze wedstrijd brak OVCS'er
Buding een scheenbeen na een on-
gelukkige botsing. Een Sittard-
combinatie eindigde als derde in
het toernooi. Tegen SVM werd het
0-0, waarna strafschoppen de be-
slissing brachten.

Heksenjacht
„Maar," zegt Beugels, „de wijze
waarop er na de affaire-Johnson
door allerlei instanties is gerea-
geerd is puur wild west. De hek-
senjacht is nu pas goed geopend.

MAASBRACHT - Niet minder dan
240 minuten hebben devierde klas-
sers Sweikhuizer Boys en RKSVN
in Maasbracht gestreden tegen de
degradatie naar deeerste klasse van
de afdeling Limburg. Was Sweik-
huizer Boys vrijdag (0-0) de betere
ploeg; gisteren was dat het Neerse
RKSVN. De 700 toeschouwers kre-
gen in de tweede ontmoeting we-
derom geen goed voetbal te zien.

en sponsors, dieop korte termijn
afspraken wil maken met de di-
rectie van deTour de France en
uit is op een eigen doping-regle-
mentering voor beroepsrenners,
onafhankelijk en in feite haaks
staat op die van de (Olympische)
internationale wielrenfederatie,
UCI. Geeft de UCI geen gehoor,

Beugels wil, 'nogmaals', de con-
troles niet afschaffen, pleit het
dopinggebruik evenmin vrij,
maar heeft wel 'stapels bezwa-
ren.

In een notedop samengevat:
„De algemene teneur na-John-
son is, dat er eerder repressie ten
opzichte van de sport wordt ge-
pleegd dan begrip getoond voor
de situatie van met name de be-
roepssporters. Het is: méér con-
troleren, strenger straffen,en alle
produkten voor alle sporters op
één grote lijst. Er simpel van uit-
gaand dat alles voor iedereen
even stimulerend is terwijl dat in
heel veel gevallen niet eens vast-
staat zónder rekening te houden
met de juridische aspecten. Je
wordt je broodwinning ontno-
men, zonder dat het bewijs is ge-
leverd dat je een strafbaar feit
hebt gepleegd."

Klassementsrijders en klimmers krijgen klappen in Giro

Breukink à la Hinault

dan zullen de profs zich des-
noods afscheiden en verenigen
in een eigen organisatie. Uit een
onlangs gehouden enquête on-
der de beroepsrenners die om-
vangrijk beoogde te zijn, maar
waarvan de resultaten niet hele-
maal representatief waren bleek
ook, dat 95 percent vindt dat de

En dat is een wezenlijk gevaar
voor de sport. Ik denk dat de
sport eerder ten onder gaat aan
een dergelijke bestrijding van
het dopingprobleem dan aan het
dopinggebruik zelf."

Het bleef na de reguliere speeltijd
net als verleden week gelijk. Pas in
de verlenging doorbrak Roel Pouls
koppend de status quo: 1-0. Even la-
ter werd Gerry Dormans nog van

MAASTRICHT - Nationaal
squashkampioen Erik van der
Pluijm neemt op de door Jahangir
uit Pakistan aangevoerde wereld-
ranglijst de 127steplaats in. Met de
39ste plaats is Hans Frieling de'
beste Nederlander. Bij de dames is
Babette Hoogendoorn met de 15e
plaats debeste Nederlandse squas-
her.

" KERKRADE - JoostDrenth van
de golfbiljartclub Maasgolf uit
Wessem heeft het toernooi van
GBC Olympia in zaal Reulings in
Kerkrade gewonnen. In de finale
klopte hij Weertenaar J. Daniëls.
Derde werd Clive Koster van De
Pint uit Heerlen. Het koppeltoer-_
nooi ging naar Clive Koster en M.
Moonen uit Heerlen.

" KERKRADE - Voor het eerst in
de schaakhistorie van gymnasium
Rolduc is een team doorgedrongen
tot de landelijke halve finale. De
ontmoeting in dekwartfinale tegen-
het Liemerscollege uit Zevenaar
eindigde in 2-2.

" HEERLEN - Het internationale
bridgetoernooi tussen Nederlands-
en Belgisch-Limburg (elke provin-
cie was met acht viertallen verte-
genwoordigd) dat t.g.v. het 40-jarig
jubileum van BC Coriovallum
werd gehouden, werd met 847-417
I.M.P. gewonnen door Nederlands
Limburg. Het viertal Cox-Perée-
Habets-Habets behaalde de groot-
ste score. Dank zij de 124-20 over-
winning kwam genoemd kwartet
in bezit van dewisselbeker.

" MAASTRICHT - Tijdens de
Limburgse zomerzwemkampioen-
schappen in Maastricht noteerde
MZ&PC-zwemmer Jürgen Langer
op de 200 meter schoolslagvoor he-
ren een Limburgs record: 2.32.7.

Op de fiets blijkt hij tekunnenklim-
men als de beste en als tijdrijder
hoeft hij alleen nog iets toe te geven
op een specialist als de Pool Lech
Piasecki, de winnaar van de tijdrit
in Riccione. Welk land heeft zon
jonge en toch al zon rijpe allroun-
der?

Miljoenendans in CHIO Aken
maar die wél individueel aan de top
staan."

Misschien wint Erik Breukink deze
Ronde van Italië wel niet, maar wie
gaat hem over twee, drie jaar nog
kloppen als hij op het toppunt van
zijn atletische vermogen is? Spanje
heeft Delgado, maar die is tegen die
tijd weg. Frankrijk, Italië, Ver-
enigde Staten en Sovjetunie zijn op
zoek naar renners die in de bergen
en op vlakke weg het wereldniveau
halen.

danvorig jaar, maar dat heeft te ma-
ken met een strengere selectie. Al-
leen landen uit de top-twaalfvan de
wereldranglijst kwamen in aanmer-
king voor afvaardiging van een
complete springploeg. Voor zover
niet in de bovenste twaalf vertegen-
woordigd werd alleen de uitzonde-
ringregel toegepast ten opzichte van
de Sovjet Unie.

Van onze sportredactie
AKEN - De organisatoren van
CHIO Aken hebben drie miljoen
D-mark oftewel 3,4 miljoen gulden
uitgetrokken voor het evenement
dat van 13 tot 18 juni wordt gehou-
den. Een recordbedrag waarvan
driekwart miljoen is gereserveerd
voor prijzen. Daarvan gaat alleen al
twintig procent naar het springcon-
cours om de Grote Prijs.

Functie

Jeugdig talent hoopt eruit te springen op Hellegat-circuit

Peter de Jong vol gas
naar internationale top

De selectienormen hebben een dub-
belfunctie ten doel gehad. Ten eer-
ste is bij voorbaat al het kaf van het
koren gescheiden, maar tevens kan
men een vlotter verloopvan het pro-
gramma garanderen. Daaraan man-
keerde het in het recente "verleden
nogal eens.
De twaalf landen met een complete
ploeg in het springen zijn Oosten-
rijk, België, Brazilië, Spanje, Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Nederland,
Italië, Zwitserland, Sovjetunie, Ver-
enigde Staten en Duitse Bondsre-
publiek. Een of meerdere leren en
Argentijnen completeren het veld.

„Een dergelijk budget hoort bij de
faam, die Aken in de internationale
ruitersport heeft", zeiden de organi-
satoren gisteren tijdens de perscon-
ferentie in de Albert-Vahle Halle.
„Net als in vorige jaren rekenen wij
op een massale belangstelling, óók
uit de omringende landen. Het aan-
tal te verwachten toeschouwers va-
rieert van honderdvijftig- tot hon-
derdzestigduizend."

Rugpijn
In zijn vierde Ronde van Italië
nestelde Breukink zich in de tiende
etappe comfortabel op de eerste
plaats in het algemeen klassement.
Stephen Roche werd op 46 secon-
den zijn naaste belager. De ler
klaagde in Riccione over rugpijn en
belde met dokter Muller-Wohlfahrt,
de clubartsvan Bayern München, of
hij alstublieft wilde overkomen.
„Mijn linkerbeen is sinds mijn ope-
ratie vorig jaar nog niet zo sterk als
het rechter. Daardoor ontstond de
pijn in derug", zei de winnaar van
1987. Overigens is in het deelnemersveld

het aantal nationaliteiten minder

„De invitatie van zowel een comple-
te spring- als dressuurploeg uit de
Sovjetunie heeft uiteraard te maken
met de uitstraling van ons evene-
ment, maar het is ook een gevolg
van de politieke veranderingen in
Rusland", aldus de Akense organi-
satoren. „Wij willenin denabije toe-
komst nog een stap verder gaan en
vanaf volgend jaar ook een selectie
uit de DDR inviteren. Vanzelfspre-
kend hebben wij de deur openge-
houden voor spring- en dressuurr-
ruiters c.g. amazones die niet uit de
grote ruitersportlanden komen,

Nederland is eveneens vertegen-
woordigd tijdens de dressuur en de
vierspanwedstrijden.

(ADVERTENTIE)

Geachte klant,
In het mei-nummer van het blad Telecom thuis las u

dat u uw oude telefoon, de T65, bij Primafoon kunt
omruilen voor een nieuw huurtoestel, model TBB.

Dit berichtje was echter niet volledig. Per abuis
is de huurprijs van de TBB niet vermeld. En die is

f 3,95 per maand. Dat is overigens inclusief

service bij eventuele storingen, gedurende de drie
jaar waarvoor u het toestel huurt.

Wilt u dit nieuwe druktoetsenapparaat huren,
dan betaalt u maandelijks f 2,15 meer dan u tot nu
toe gewend was. Daarvoor krijgt u wel een modern
vormgegeven telefoon met méér mogelijkheden:
handige druktoetsen voor een snelle nummerkeuze
en een in toon en volume regelbare zoemer.

Vergeet niet 'n legitimatiebewijs mee te nemen
als u uw oude toestel bij Primafoon gaat omruilen.

Dat omruilen kan overigens altijd. Het betreft

hier geen speciale actie. We excuseren ons voor

de onvolledige informatie in . . ith j.rr__fT' _____
ons blad Telecom thuis. ____r _D_____D

De Honda 250 CE is uiteraard
niet zo handelbaar als de 125cc.

hem kwam, was hij nog niet bij
zijn positieven. Hij heeft er nog
momenteel nog wel een beetje
last van. Zijn staartbeentje raak-
te eveneens licht gekneusd. Wij
hebben kontakt gehad met dok-
ter Jan de Vries in Geleen. Deze
gaf groen licht, zodat Peter zon-
dag in ieder geval kan deelne-
men".

In de deels heuvelachtige, deels
vlakke tijdrit was in drukkende
warmte Breukink 0.08 sneller dan
Roche en 0.29 dan Fignon. Vergele-
ken bij het toptrio waren de klim-
mers armzaligen. De Amerikaan
Hampsten, inmiddels vrijwel uitge-
schakeld, verloor 0.30, de Spanjaard
Lejarreta 0.47, de Zwitser Zimmer-
mann 1.28 en de Colombiaan Herre-
ra 2.51. De Portugees Acacio da Sil-
va verloor met 2.16 het contact met
de rose trui definitief. Silvano Con-
tini, de andere rose-truidrager in
deze Giro werd door de Nederlan-
der gekleineerd. Breukink haalde
hem in.

Voor De Jong een enorme belas-
ting. Conditioneel zal hij het niet
gemakkelijk krijgen. Zeker als
na een minuut of tien wedstrijd
de zware machine en hetal net zo
zware parcours dehun tol van de
armspierenvan dejeugdigecros-
ser beginnen te vergen. „Dan
moet ik oppassen dat de motor
niet met mij. gaat rijden. De ma-
chine onder kontrole houden is
dan de eerste vereiste. Ik ben er
bij én dat is ook veel waard".

Risico's nemen om echt te pres-
teren zal hij uiteraard niet. Daar-
voor was de les van verleden jaar
duidelijk genoeg. Toen namelijk
bleef de seniorenlicentie buiten
zijn bereik omdat hij een groot
aantal wedstrijden moest missen
wegens een beenbreuk.

Tuimeling
De Landgraafse motorcrosser
zelfheeft de problemen rond zijn
tuimeling en de vuurdoop die hij
zondag ondergaatvan zich af ge-
zet. „Gewoon rijden en dan maar
kijken waar ik uitkom", is zijn
uitgangspunt. Desondanks
schuilt er onzekerheid in Peter
de Jong. Geen faalangst maar de
overstap van 125cc naar 250cc
speelt hem parten.

„In de 125cc kun jehet gas onge-
straft blijven open houden. In de
250cc niet. Liever had ik in de
125cc klasse blijven rijden. Maar
de kosten zijn te hoog. De kwart-
literklasse is veel lucratiever ge-
worden maar het is wel nog wen-
nen. Een hele omschakelingvoor
mij".

Dauphiné
Nico Verhoeven is tweede gewor-
den in de eerste etappe van de Dau-
phiné Libéré. De coureur uit de
ploeg van Jan Raas maakte deel uit
van een kopgroep van vijf renners,
die zeven secondeneerder finishten
dan het peloton. De Fransman Pois-
son won de rit. Thomas Wegmüller
nam de leidingover in het algemeen
klassement.
Rolf Gölz heeft zijn verbintenis bij
de Superconfex-ploeg van JanRaas
met een jaarverlengd.

De Limburgers in de halve li-
terklasse (nationale) die aan hetstarthek zullen staan zijn: Leon
Loyens (St. Geertruid), Jos Hau-
soul (Gulpen), Jan Biermans
(Berg en Terblijt), Chris Smets
(Kerkrade) en Martin Hamers
(Heerlen).

wielrennen

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

[HEERLEN - De Limburgse in-meng in het programma rond de
L*r°te Prijs van Nederland 250cc,
J?*_ft zondagmiddag beperkt tot
?* nationale en internationaleJUasse bij de kwartliters. Momen-
pel is Limburg verstoken van in-
ternationale klasse rijders én
pelnemers aan GP's. In het om-
plstingsprogramma maakt de ta-ctvolle Peter de Jong uit Land-
Paaf zijn debuut in de 250cc
*'asse internationale senioren .

voor de wedstrijden in
t^t Heerlense 'Hellegat' heeft de
ff -jarige scholier van deKonink-
i^ke Nederlandse Motorrijders
"ereniging dispensatie gekre-un.
y1 deze klasse krijgt Peter de
°ng concurrentie van onder-meer Rob Stassen (Stem), Peter

(Stem) en Ingo Lebens
ü't Limbricht. Afgelopen week
raakte de zeventienjarige tijdens
Jl^n training in het Belgische
*!elt-Winge geblesseerd. Aan de
j*chterkant van het circuitkwam
{Jij ten val en raakte zelfs evenguiten kennis.pa Douwe de Jong: „Toen ik bij

Ivanisevic - Reneberg 0-6, 6-2, 6-1, 6-3,
Jelen- Pioline 6-4, 7-5, 7-5; Steeb - Stol-
tenberg 6-3, 7-5, 6- 3; Tous - Nijssen 6-2,
6-4, 2-6, 6-4. Chesnokov -Arraya 6-4, 7-5,
7-6; Agassi - Carlsson 6-3, 6-4,6-1; Mattar
- Noah 7-6, 6-4, 6-7, 6-4; Gunnarsson -Fontang 7-6, 5-7, 6-4, 6-1.

badminton

Derde etappe ronde van Noorwegen
voor vrouwen: 1.Knol 82 km in 2.06.35,
2. Faulitz, 3. Ranger, 4. Raft, 5. Harris, 6.
Van Moorsel, 8. Loohuis allen z.t. als
Knol. Algemeen klassement: 1.Knol, 2.
Van Moorsel 0.11, 3. Peycke 0.25, 4.
Skibby 0.33, 5. Vikstedt 1.01, 10. West-
land 1.16,11.Loohuis z.t,32. Groen 1.27,
34. De Bruin 1.30.

tennis

hockey

WK Jakarta: voornaamste uitslagen:
enkelspel, tweede ronde: Li Lingwei -
Robertson 11-8, 11-4; Bengtsson - Bong
Soo-hyun 11-6, 11-7; Troke - Tan Sui
Hoon 11-2, 12-9; Larsen - Home 11-7, 11-
-8; Coene - Tan Mei Chuen 11-5,11-2; Han
Aiping - Santoso 11-7, 11-5; Hoogland -Mansuy 11-2, 11-1, Sudarwati - Van der
Knaap w.0., Yang Yang -Thirawiwat 15-
-10, 15-5; Kusuma - Hwang 15-5, 15-2;
Hoyer-Larsen - Kwang-Jin 15-4, 15-13;
Pongoh - Kukasemkij 15-11, 15-5; Yoke
Meng - Stalenhoef 17-18, 15-9, 15-3,
Xiong Cuobao - Schanzler 15-2, 15-5,
Frost - Sjmakov 15- 8, 15-5.

1.52.00, 177. Van Poppel 1.53.42, 179.
Lammerts 1.57.30, 186. en laatste Brug-
na 2.03.35.
Eerste etappe Dauphiné Libéré: Pois-
son 186 km 5.06.34, 2. Verhoeven, 3. Vanden Abeele, 4. Wegmüller, 5. Muller al-
len ztals Poisson, 6. Kelly 0.07, 7. Bauer
8. Bennington, 9. Dernol, 10. Jagt 17'
Wijnands, 20. Tolhoek.
Algemeen klassement: 1. Wegmüller
5.12.28, 2. Poisson 0.08, 3. Bauer 0 09 4
Mottet 0.10, 5. Colotti 0.13, 6. Muller z.t.,
7. Maassen 0.14, 8. Van Hooydonck 0.15,
9. De Clercq 0.16, 10. Pascal Simon.
Eerste etappeRonde van Asturë: 1. Go-
rospe 164 km in 4.14.16, 2. Recio 2.37, 3.
Dominguez 2.42, 4. Theunisse, 5. Marti-
nez, 6. Alonso, 7. Camarillo, 8. Hernan-
dez, 9. Kuum, 10. Castellar, 24. Van den
Akker 2.58, 28. Poels, 32. Van Orsouw,
39. Draaijer, 44. Daams, 56. Rooks, 66.
Cordes, 79. Nijdam allen op 2.58, 105.
Dorgelo 8.12, 110. Jacobs 15.12. Kools
geeft op.

Tweede etappe Milkrace: 1. Reynolds
195 km in 5.30.46, 2. Suarez-Cueva 0.14,
3. Joughin, 4. Luckwell, 5. Keech. Alge-
meen klassement: 1. Reynolds 10.14.32,
2. Joughin 0.17, 3. Harris 0.18, 4. Rayner
0.20, 5. Chanton 0.21, 6. McLoughlin
zelfde tijd.

Open Franse Kampioenschappen Ro-
land Garros: vrouwen enkelspel: eerste
ronde: La Fratta - Fernandez 6-2, 6-0;
Meier -Kuczynska 6-7, 6-4, 6-4; Golarsa -
Pfaff 6-4, 6-4; Sanchez - Rajchrtova 6-2,
6-1;Reggi - Zvereva 3-6, 7-6, 6-2. Demon-
geot - Paz 6-3, 7-5, Martinez - Herr 6-3,
6-2, Vieira - Mandlikova 6-7, 6-1, 6-4.
Mannen enkelspel: eerste ronde: Bee-
ker - Pugh 6-4, 6-2,6-3; Novaeek - Marce-
lino 6-2, 6-2, 6-2; Cahill - Broad 6-4, 6-1,
6-4; Cane - Gustafsson 3-6, 1-6, 6-3, 6-3,
6-3; Potier - Motta 5-7, 2-6, 6-3, 6-1, 6-0;
Wheaton - Santoro 3-6, 0-6, 6-3, 6-4, 8-6;
Mancini - Youl 7-5, 6-2, 6-3, Perez-Rol-
dan - Casal 6- 1, 6-2, 6-0, Lendl -Kühnen
7-6 (7-4), 6-3, 6-1, Jaite - Filippini 6-3, 6-4,
6-2, De La Pena - Fromberg 6-4, 6-4, 6-2,

Leon Frissen-toernooi Roermond:
Eindstand dames: 1. Union; 2. Concor-
dia; 3. Rijswijk; 4. Son; 5. Were Di; 6.
Nuenen. Heren: 1. Concordia; 2. Were
Di; 3. Oud- Concordia; 4. Union; 5. Rijs-
wijk; 6. Nuenen.

Tiende etappe Ronde van Italië: 1. Pia-
j*cki 36,8 km 48.26, 2. Breukink 0.25, 3.

0.33, 4. Sörensen 0.35, 5. Skibby
tijd, 6. Oegroemov 0.41, 7. Cri-

0.49, 8. Fignon 0.54, 9. Hamp-
sten 0.55,10.Argentin 0.57,11.Fondriest|U, 12. Lejarreta 1.12, 13. Jaermann{"16, 14. Bugno 1.19, 15. Giupponi 1.21,
'6. Anderson 1.23, 17. Blanco Villar 1.28,
'«■ Gelfi 1.29, 19. Poelnikov 1.30, 20.Ro-minger 1.33, 23. Winnen 1.40, 24. Van
£art 1.53, 26. Zimmermann 1.53, 44. Da

2.41, 57. Herrera 3.16,71. Schalkers
Jl3, 101. Luyckx 5.19, 111. Lubberding
a-36, 128. Van Poppel 5.55, 138. Kleins-man 6.21, 144. Siemons 6.35, 147.PietersM3,158.Amtz 7.02, 161.Lammerts 7.15,
'66. Talen 7.36, 176. Dekker 8.17, 186.enpatste Van der Velde 10.08.

klassement: 1. Breukink*5.06.23, 2.Roche 0.46, 3. Fignon 1.05, 4.
zelfde tijd, 5. Giupponi 1.23,

b-Fondriest 1.26,7. Lejarreta 1.46, 8. Cri-
1.51,9. Jaermann 1.56, 10. Zim-

JJermann 2.06, 11. Da Silva 2.12, 12.
j*ugno 2.15, 13. Rominger 2.18, 14. Con-
'Tii 2.21, 15. Winnen 2.36, 16. Carcano
5-45, 17. Poelnikov 2.50, 18. Anderson
5;55, 19. Skibby 3.01, 20. Hampsten 3.14,
5». Herrera 3 26, 28. Van Aart 3.58, 75.
Mialkers 22.20, 89. Lubberding 31.25,
'20. Luyckx 48.31, 121. Talen 49.19, 124.Kleinsman 51.22, 145. Amtz 1.18.08, 148.
Siemons 1.21.06, 159. Dekker 1.27.57,
'64. Van der Velde 1.31.14, 176. Pieters

" Erik Breukink op weg naar de tweede plaats in de tijdrit.

" Peter de Jong op zijn nieuwe Honda 250 CE op de springbult voor de nog in aanbouw
zijnde hoofdtribune van het Hellegat-circuit. Foto: drieslinssen

competitie niet mag worden ver-
valst, en 75 percent tegen het ge-
bruik van de gezondheid scha-
dende middelen is.

RICCIONE -Met de allure van
een groot kampioen heeft Erik
Breukink (25) de rose trui van
de Giro d'ltalia heroverd. In de
individuele tijdrit over 36,8 ki-
lometer tussen Pesaro en Ric-
cione gaf hij de klassements-
rijders een klap en de klim-
mers een pak slaag. Na die de-
monstratie van klasse kon ge-
steld worden, dat Nederland
op het ogenblik een wielren-
ner bezit, die langzaam maar
zeker naar het niveau van Ber-
nard Hinault toegroeit.
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