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Politie Heerlen
nderschept drie
kilo amfetamine
L an onze verslaggever
j-ERLEN— De Heerlense nar-
"cabngade heeft in de nacht

zondag op maandag een par-van drie kilo amfetamine on-
ïit i ept' levens zÜn twee intsiand wonende drugdealers
i- koeriers - een Turk en een

njaard - gearresteerd.
in^'i deZe vanëst snel volëi op

uau ■ afSel<>Pen vrijdag in vier
ns h

IZen 'n Heerlen- is er vo1"
e
, de Politie geen enkele sa-

ii ni tng- "Uit onderzoek wisten
J "ietmeer dan dat er in die bc-. e nacht door twee personen

rvt£,A in Heerlen een partij ver-let middelen zou wordensenaald," verduidelijkt de po-
,g*oo/dvoerder van Heerlen,
len Alntig over twaalf zon-enacht signaleerde de politieac SW-26 nabij Kerkrade de"J met de twee dealers. Bij
loht bleek het tweetal ver-
»u weinig drugs bij zich te
>ht et ver van de auto la§- iier een plastic zak met drie

log amfetamine. Deze was vlak
L ■ j

aann°uding naar buiten
lezen De straatwaarde van
0n ürug is ongeveer een halve

fpan Vrijdag worden deruTk en
wiAaard' beiden vooraan in derilUlg. voorgeleid aan de offi-C 0 Van Justitie. Uit de verhoren
Ind n°g Rijken waar in Heer-
leid

e paruJis opgehaald en waar
ipaen in Duitsland wonen.

Evenhuis voor
echter wegens

nypotheekschuld
(n t S De Bondsspaarbank heeft
mst geding aangespannen te-
staatssecretaris dr A Evenhuis
it 1. Van Economische Zaken. In
sser, gedinB' dat donderdag in
ink ent' eist de Bondsspaar-
'n K onmiddellijke aflossing van

"t "ypotheek van 330.000 gulden..A^dat Evenhuis zijn betalings-
ïin ICntingen niet nakomt. De be-Agsachterstand is blijkens de
svaarchng inmiddels opgelopen

i u dan4ooo°gulden-
[e

eDruari vorig jaar sloot de inon.? w°nende Evenhuis bij de
a '^sPaarbank een hypotheek af
S gulden. Dit bedrag had
'on'A1 Voor zichzelf nodig, maar

IyJ iemand die hij wilde helpen',
e v "Aorzitter L. Ginjaar reageer-
le<A aasd toen hÜ met het Pro"
"on* Van Evenhuis werd gecon-
ient!erd- "Is dit echt waar- Com-
'ach?ar Van miJ maê u niet ver"
aA, Op zich is dit een privé-
.^ gelegenheid, maar het is natuur-

lehü^aar dat een politicus in de
I tioet WerPers staat en op zn tellen
len? Passen. Veertigduizend gul-
Vat" u' nou- Ik vind dat nogal

Het weer
3felEN
sfean_r depressie boven de in-
jrpand Van het Ka»aal bepaalt
ifciüjlt aaS ons weer. Aanvanke-
Mtieti ,5 de daS zonnig begin-
i\l Woi'l" aar al snel neemt de be-
fltoe u? van het westen uit
«TUien ruit vallen enkeleaKteili Waarbij onweer niet
«Uit jA°ten is. De wind waait
jijïtyai. ; 2u«doosten en wordt
'9 köin*: 0

*
matiS- De middag-

rf6raden aiUur loopt op tot 15
tuUr

n- ue minimumtempera-
cirea, r de komende nacht is

5 Ara den. Woensdag en
M Vee( ag verandert er niet
Ina „p,an d«t weerbeeld, daar-
'ii ratu l.enldeUJk hogere temPc"_ treffeey,entvele informatie be-_ kunt nde het weer in Limburg
3 Vax, be,len 06-91122346.
WO^AG:i »»a.a« " 0522 onder: 21.55

V MnL p: °7-25 onder: 00.165o^EN:
i "»»aan " 05-22 onder: 21.56*n°P: 08.46 onder: 00.49

Gehard
De conservatieve regering van Li
Peng heeft troepen uit Manchoerije
die gehard zijn en oorlogservaring
hebben, naar de hoofdstad gehaald.
Ze hebben de taak overgenomen
van de 38e divisie die verantwoor-
delijk is voor het militair gebied van
Peking. Deze divisie heeft gewei-
gerd om het studentenprotestte on-
derdrukken. De commandant is
ontslagen en moet voor de krijgs-
raad verschijnen. Zijn plaatsvervan-
ger zou zelfmoord hebben gepleegd.
Gisternacht hebben burgers de be-
langrijke kruispunten met bussen
versperd en in brand gestoken. Ook
militairevoertuigen gingen in vlam-
men op. Een man bracht gisteren inzn eentje een tankcolonne tot stil-
stand op de Changan-boulevard. Hij
ging voor de tanks staan en dwong
de tankbestuurder tot stoppen.
Daarna klom hij op de tank en be-
gon een dialoog met de bemanning.
Even later stapte hij eraf, maar wil-
de zijn eenmansstrijd nog niet opge-
ven. Anderen hebben hem uiteinde-
lijk weggehaald.

Meedogenloos
De troepen die in slagordestaan op-gesteld op het plein hadden eerder
meedogenloos op de burgers ge-
schoten die te dicht in de buurt
kwamen. Na een reeks salvo's vie-
len tientallen mensen op het weg-
dek neer. Mensen die te hulp scho-
ten werden eveneens koelbloedig
onder schot genomen. Maandag-
nacht werden de troepen versterkt
met 80 tanks en nog meer man-
schappen. Aangenomen wordt dat
de versterkingen op het plein be-
doeld zijn om een offensief van an-
dere legereenheden te keren.
Het aantal doden als gevolg yan de
militaire operatie ligt tussen de 2000
en 3000.

Intussen hebben de studenten aan
de universiteit van Peking zich in-
gegraven voor de mogelijke aanval
van de regeringstroepen. Naar ver-
luidt hebben andere groepen solda-
ten wapens ter beschikking gesteld
aan de studenten, maar dezen heb-
ben geweigerd. Ze zeggen nog
steeds te geloven in een geweldloze
strijd.

De autoriteiten hebben studenten
van de Academie van Schone Kun-
sten die het vrijheidsbeeld twee we-
ken gelegen hebben opgericht op
het plein, gearresteerd. Sommige
zouden zijn doodgeschoten.

" Zie ook pag. 5 en 7

Koopkracht daalt
tot een procent
door milieuplan

DEN HAAG - De koopkracht
van een doorsnee werknemer
daaltals gevolgvan het nationaal
milieubeleidsplan (NMP) met
één procent. In de lonen werken
de hogere milieulastenniet door.
Het is wel belangrijk dat in het
buitenland dezelfde maatregelen
genomen worden als in ons land.
Dit is berekend door het Cen-
traal Planbureau ten opzichte
van de situatie in 1994 zonder
NMP.

Minister Nijpels (VROM) heeft
dit in een brief aan de Tweede
Kamer geschreven. De bewinds-
man wil daarmee verwarring
rond de effecten van het NMP
voor de burgers in financiële zin
teniet doen. De minister wijst
erop dat de NMP-maatregelen
als geheel voor de doorsnee bur-
ger een negatief koopkrachtef-
fect betekenen van 0,6 tot 0,9
procent. Dit is afhankelijk van de
mate waarin de hogere lasten ge-
compenseerd worden in de lo-
nen en uitkeringen. Worden in
het buitenland dezelfde maatre-
gelen doorgevoerd, dan zijn de
negatieve koopkrachteffecten
hier 0,7 tot 1 procent.

Chinese militairen leveren nu onderling slag

Burgeroorlog in Peking
Van onze correspondent

PEKING - In Peking is de
burgeroorlog uitgebroken. Af-
gelopen nacht zijn Chinese
troepen onderling met elkaar
slaags geraakt; in verscheide-
ne delen van de stad wordt mi-
trailleurvuur met mitrailleur-
vuur beantwoord. Het is on-
duidelijk wie tegen wie vecht,
maar naar verluidt zijn er vele
onderdelen in het leger die het
bloedbad op het plein van de
Hemelse Vrede veroordelen.
De inwoners van Peking zijn
inmiddels aan het hamsteren
geslagen uit angst dat er voed-
selschaarste zal ontstaan.

Voor de slachting op het plein is de
27e divisie verantwoordelijk, die
aangevoerd wordt door een neef
van president Yang Shangkun. Hij
is een van de mannen van de harde
lijn die de staat van beleg heeft afge-
kondigd. De volkswoede geldtvoor-
namelijk deze divisie met tanks en
duizenden soldaten, die posities
hebben ingenomen op het plein en
bij de diplomatieke wijken waar 650
buitenlandse gezinnen wonen.

" Het Plein van de Hemelse Vrede en de Changan-boulevard in Peking leken gistermorgen op
een legerplaats, nadat deChinese militairengedurende de nacht meer dan 200 tanks hadden la-
ten oprukken.

Communisten geven verpletterende nederlaag toe

Solidariteit claimt
grote verkiezingszege

Van onze correspondent

WARSCHAU - Solidariteit is met
grote overmacht winnaar van de
Poolse parlementsverkiezingen.
Dat voorspelden zegslieden van de
onafhankelijke vakbeweging giste-
ren nadat de telling van zestig pro-
cent van de zondag uitgebrachte
stemmen hen bekend was. De rege-
rende communistische partij heeft
gisteravond toegegeven dat zij een
verpletterende nederlaag heeft gele-
den. Volgens de woordvoerder van
de partij, JanBisztyga, heeft Solida-
riteit 'een doorslaggevende meer-
derheid' behaald. Hij verzekerde
echter dat de partij zal vasthouden
aan haar hervormingskoers.

De Solidariteit-voorspelling van de

einduitslag van deze eerste gedeel-
telijk vrije verkiezingen in socialis-
tisch Oost-Europa, geeft aan dat de
opgekomen kiezers (ruim 62 pet) de
communistische partij (PZPR) een
genadeloos pak slaag hebben gege-
ven voor veertig jaar dictatuur en
wanbeleid.

Prominenten
Dat blijkt duidelijk uit de prognose
voor de zogenaamde nationale lijst.
Daarop prijkten 35 prominenten
van PZPR en daaraan gelieerde par-
tijen, zoals bijvoorbeeld premier
Rakowski en minister van Binnen-
landse Zaken generaal Kiszczak. Zij
moesten in de eerste ronde direct de
helft plus een van het aantal geldige
stemmen bemachtigen om hun ze-

tel in de Sejm veilig te stellen. Geen
van hen slaagde daarin.

Volgens de voorlopige cijfers, door
Solidariteit vergaard op basis van
informatie van de Solidariteits-ver-
trouwensmannen in de meer dan
22.000 stembureaus, winnen de
'kandidaten van Lech Walesa' alle
161 zetels die deoppositiekon beha-
len in de Sejm, de Tweede Kamer.
Bij de volledig vrije verkiezingen
voor de nieuwe Senaat, wist de
overgrote meerderheid van de Soli-
dariteit-kandidaten al meteen een
zetel te veroveren.
Solidariteit-woordvoerder Onysc-
kiewicz verwachtte gisteren dat mo-
gelijk driekandidaten op 18 junieen
tweede poging moeten wagen, om-
dat zij zondag onder de 50 pet ble-
ven. Maar hun stemmenvoorsprong
op de andere kandidaten was zo
groot, dat het er naar uit gaat zien
dat Solidariteit alle honderd zetels
in de Senaat zal bezetten.

vandaag
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Koers Daf al
op 61 gulden

AMSTERDAM - Daf-aandelen
zijn op de Amsterdamse Effec-
tenbeurs direct na hun introduc-
tie verhandeld voor de prijs van
61 gulden. Ze deden daarmee 14
gulden meer dan inschrijvers er
voor moeten betalen.

Zelf hoeven deze inschrijvers
pas op 13 juni aan hun bank te
betalen. Die dag is de officiële
stortingsdatum. De koers zakte
door winstnemingen later op de
dag tot 58,30
DAF heeft 18 miljoen van zijn
aandelen naar de beurs gebracht.
De belangstelling ervoor was gi-
gantisch. De inschrijving werd
tientallen keren overtekend.

(ADVERTENTIE)

ZaguHaninKenia?
Gisteren op tv. liet Han van derMeer Nederlandse
kinderen zien hoe Keniase leeftijdgenootjes een

toekomst kregen.
Voor nog geen 3kwartjes per dag geeft u een kind zijn

toekomst terug. Neem een kind voor uwrekening.

Bel nu Mensen in Nood 06-3212175.

(ADVERTENTIE)

Baddoeken
"Egeria" baddoeken in tal van moderne kleuren

en dessins. Afm.: 50 x 100 cm.
Normale verkoopprijs’ 14,95.

Q95Voordeelprijs _J "
PZ2P3JH_PK3

daar winkel je voor je plezier !

0 Zie verder pag. 5
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I BOSPEEN
EN BRAADWORST

Elke dinsdag en woensdag \# U§i
hebben we groente en vlees y«^%»u~£s2 'bïWÊrin deaanbieding __T_fTÈ_^^maÊjm
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Geen opera, wel enkele balletten en blaasmuziek

Povere culturele
zomer in Limburg
HEERLEN - Wat een groots opgezet dans- en operafestival
had moeten worden, blijkt niet meer te zijn dan een pover eve-
nement met uitvoeringen van twee balletgezelschappen en
concerten van het American Waterways Wind Orchestra, dat
toch al in Limburg (WMC) was.

De Contactraad Limburgse
Schouwburgen is er niet in ge-
slaagd - op aandringen en met
geld van de provinciale overheid-
een aantrekkelijk festival samen
te stellen, dat het culturele gat in
Limburg tussen de theaterseizoe-
nen op aansprekende wijze kan

vullen. Tijd en organisatorische
mogelijkheden ontbraken ten ene
male - pas enkele maanden gele-
den kwam het provinciaal subsi-
die -, wat heeft geresulteerd in
slechts vijf balletuitvoeringen in
evenzovele Limburgse theaters
en enkele openluchtconcerten.

De Contactraad Limburgse
Schouwburgen heeft in extremis
nog beslag weten te leggen op
twee balletgroepen: de Ballett-
kompanie Danza Viva uitKarlsru-
he en het Ballet de Tours. 'Danza
Viva' verzorgt twee optredens in
Limburg: in de Heerlense Stads-
schouwburg op 12 september en
in de Maaspoort in Venlo een dag
later. Op het programma staat
Amaterasu (stralende zon), een
ballet op traditionele Japanse mu-
ziek. Het Ballet de Tours brengt
twee balletten van zijn artistiek
leider Jean Christophe Maillot: Le
jardin jeux d'amour op muziek
van Bach en Le Sacre du Prin-
temps op muziek van Stravinsky.
Het Ballet deTours is te gast in de
schouwburg van Sittard op 19
september, de Maastrichtse
schouwburg op 20 september en
de Oranjerie te Roermond op 21
september.

Boot
Het American Waterways Wind
Orchestra, dat in julireeds tijdens
het Wereld Muziek Concours te
Kerkrade concerteert, zal op vrij-
dag 8 september in Venlo en op
woensdag 13 september in Maas-
tricht een openluchtconcert ge-
ven. Vanaf een boot, die wordt

omgebouwd tot concertpodium
voert dit beroepsharmonie-orkest
0.1.v. dirigent Robert Boudreau
een programma uit, dat met vuur-
werk wordt afgesloten. In Venlo
zullen leden van het Waterways
Wind Orchestra kleinere ensem-
bles vormen en in de periode van
6 tot en met 8 september concerte-

ren in Venlo en naaste omgeving.

De Contactraad Limburgse
Schouwburgen hoopt met het oog
op de toekomst in de komende
maanden van de provincie te ver-
nemen, hoeveel subsidie men in
de komende jaren voor het festi-
val wil uittrekken.

# Scène uit 'Amaterasu', gebracht door Danza Viva uitKarls-
ruhe. .

Winnaar Liszt-concours
concerteert in Maastricht

MAASTRICHT - De Italiaanse pianist Enrico Pace, glorieus winnaar
van het vorige maand gehouden tweede Internationale Franz Liszt
Pianoconcours te Utrecht, geeft morgenavond een recital in de Bon-
.bonnière van de Maastrichtse stadsschouwburg. Dit gebeurt in het
kader van de concerttournee, die de winnaar van de eerste prijs van
voornoemd concours tussen 29 mei en 8 junikriskras door ons land
voert. Het concert in Maastricht, dat om 20.15 uur begint, bevat de
volgende composities van Liszt: uit Années de Pèlerinage, première
anneé, Suisse: 2. Au lac de Wallenstadt, de Sonate in b kl.t. en na de
pauzeRhapsodie espagnole, Unstern en Réminiscences de Don Juan.
Het programma wordt ingeleid door Henk Suèr, die vanafhet begin is
betrokken geweest bij de organisatie van het Internationale Franz
Liszt Pianoconcours.

INTRO-concert
met Ensemble'BB

MAASTRICHT - Het laatste INTRO-concert van dit seizoen - ko-
mende zondag in de aula van de Maastrichtse muziekschool - wordt
gegeven door het Maastrichtse Ensemble'BB 0.1.v. Rene Gulikers. Op
het programma van het concert, dat de titel 'Trendsetters van toen en
nu' heeft meegekregen, staan werken vanKarel Goeyvaerts, Michael
Gielen, Wolfgang Rihm, Pierre Boulez en Karlheinz Stockhausen.

'Het programma omvat werken van recente datum, die technisch zeer
moeilijkzijn en alleen uit te voeren door een ensemble, waarvan de le-
den de allermodernste speelmanieren beheersen', staat te lezen in het
persbericht naar aanleidingvan dit concert. De gekozencomponisten
bieden een overzicht van vrijwel alle muzikale stijlen sinds 1950: se-
rialiteit, aleatoriek, elektronische muziek, postmodernisme. 'Die
Glocken sind auf falscher Spur' van Michael Gielen wordt in premiè-
re uitgevoerd. De spreekstem, die in deze compositie wordt voorge-
schreven, wordt ingevuld door Pieter van Dijk van Het Vervolg.

" Ensemble'BB 0.1.v. Rene Gulikers

Protest en instemming op
finale Elisabeth-concours

BRUSSEL - De laatste avond van
het Koningin Elisabeth-concours in
Brussel heeft merkwaardige tafere-
len opgeleverd. Met de toekenning
van de eerste drie prijzen was het
publiek het volledig eens. Dat de
laatste kandidaat van de finaleweek
de laagste prijskreeg, was voor voor
dezaal aanleiding, hèm landurig toe
te juichen en de jury op een nog
langduriger boegeroep te onthalen.
De aanleiding voor de publieksde-
monstratie was deRus Dmitri Ber-
linski, die op de slotavondvan de fi-
naleweek als twaalfde kandidaat
aantrad. Hij had een betere klasse-
ring verdiend dan detwaalfde prijs:
dat vond niet alleen het publiek,
maar ook het violistenpanel dat bij
de rechtreekse tv-uitzendingen voor
commentaar heeft gezorgd.

Berlinski had zich weliswaar vergist
in zijn keuzeconcert, Paganini,
maar hij had zich als 20-jarige een
zeer rijpe persoonlijkheid getoond
in de Derde Vioolsonate van
Brahms, diehij met een bijnaverhe-
ven vrijheid voordroeg. Het was dan
ook op zijn minst merkwaardig dat

hij als laagste eindigde, terwijl de
Chinees Le Zhang, die op dezelfde
avond speelde, twee trappen hoger
werd geklasseerd. De andere prijs-
toekenningen onder de kritische
zes-grens waren veel terechter.
Het concours is, wat de hoogste prij-
zen betreft, een Russische triomf
geworden. Als eerste eindigde Va-
dim Repin, derde werd zijn iets
oudere landgenoot Jevgeni Boesj-
kof. Tweede werd de Japanner Aki-
ko Suwanai, net als Repin pas 17
jaar oud. Deze uitslag is, voor wie de
wedstrijd heeft gevolgd, geen ver-
rassing. Deze drie kandidaten heb-
ben in hun finalewerken heel 'com-
plete' prestaties geleverd, of het nu
ging om de keuze-sonate, het keuze-

concert of de verplichte Fantasia
rondino con tema reale, die de
Vlaamse componist André Laporte
voor het concours heeft geschreven.

Vooral de uitvoeringen van de solo-
concerten zijn memorabel geweest.
De doordachte Brahms van Boesj-
kof, de liefhebbende Tsjaikofsky
van Repin en de intens muzikale
Paganini van Suwanai waren hoog-
tepunten van een week waarin het
algemene niveau zeer respectabel
was; veel hoger dan bij devioolwed-
strijd van vier jaar geleden. Het stuk
van Laporte werd door het tv-panel
trouwens met lovende woorden be-
loond, maar de vakkundigheid van
het werk boeide meer dan de ele-

gante, gematigd moderne compo-
neerstijl.
Ook bij de iets lagere prijzen kon
men de jury volgen. Niet zozeer bij
de vierde prijs voor de Israëli Eres
Ofer: de Westduitse Ulrike-Anima
Mathé (vijfde) en de Amerikaanse
Catherine Cho (zesde) had men ho-
ger kunnen plaatsen dan Ofer.
Blijkbaar heeft de jury de moeilijke
keuze tussen techniek of muzikale
zeggingskracht met wisselende nor-
men gemaakt. Mathé had wel een
kleine inzinking in het Vioolconcert
van Sibelius, maar was een boeien-
der en toegewijder musicus dan de
koel-technische en vaak onrustig
spelende Ofer.
Ook het element originaliteit heeft

blijkbaar niet sterk meegeteld. De
meeste violisten kozen Brahms, zo-
wel sonates als het Vioolconcert, of
het concert van Sibelius, Mathé
daarentegen speelde een Mozartso-
nate en Chow het Vioolconcert van
William Walton.
In live-commentaren op de laatste
concours-avond is terecht de vraag
gesteld of het spelen van een keuze-
sonate én een keuzeconcert nu wel
zinvol is: alle deelnemers hebben
immers in de voorronden al sonates
moeten spelen. Er schijnen nu
ideeën te circuleren in de finale
geen sonate, maar een vioolconcert
van Mozart verplicht te stellen.
Daarmee zou de finale niet minder
zwaar worden dan zij nu al is, maar
het zou wel een gelegenheid geven
om de finalisten van een 'klassieke'
kant te horen die nu achterwege is
gebleven. Ook in de huidige opzet
kunnen de finalisten voor een Mo-
zartconcert kiezen, maar ze schijnen
het niet te doen omdat ze, afgaande
op vorige concoursen, vrezen voor
een minder goede plaats op de prijs-
ladder. Die merkwaardige toestand
mag best op de een of andere ma-
nier gecorrigeerd worden.

kunst en cultuur

Roy Hovens winnaa
Mgr. Ronckentrofee

HULSBERG - Roy Hovens van de
Koninklijke Harmonie Ste. Cécile
van Eijsden is dubbele trofeewin-
naar geworden van de Mgr. Ronc-
ken Wisseltroffee, het federatief
concours voor jeugdige solisten en
ensemblesvan de harmonie- en fan-
faregezelschappen. Zowel als solist
- in de ere divisie, alsook als duo sa-
men met Pascale Vranken in de eer-
ste divisie, wist de alt-saxofonist het
hoogst aantal punten in de wacht te
slepen.

De belangrijkste uitslagen:
Derde divisie: Jean Paul Geusen,
Thorn - 102,5 punten kampioen;
Maike Adams, Hunsel- 101 punten;
Milou Lendfers, Spekholzerheide -
100,5 punten; Bianca Salismans,
Maasbracht- 100 punten.
Tweede divisie: Marx Rymond,
Schinveld - 103 punten kampioen;
Sue Hintzen Maasbracht - 102 pun-
ten; Anke Sniekers, Thorn - 102
punten; Kristel Wilms, Maasbracht
- 101 punten.
Eerste divisie: Maurice Hahn,

Thorn - 108 punten kampioen; *go Coenen, Maasbracht - 107 f
ten; Roel Corstjens, Thorn -I
punten; Ruud Ritzen, Einighai*
- 105 punten; Audrey Staaks, B*
sel - 104 punten; Joost Sm*
Thorn - 103 punten.
Ensembles eerste divisie: duo °'cale Vranken/Roy Hovens, Eij^
- 106 punten kampioen; duo Pa
zia Tocco/Sandra Curfs, Landgl"
-104 punten.
Eredivisie: Roy Hovens, Eijsde*
114 punten kampioen; Roel Verf'
gen, Lottum - 110 punten
van de Wal, Meers - 109,5 pu<
Olaf Frijns, Heugem - 109 pu_\
Bram Sniekers,Thorn - 109 punl!,
Miranda Wolters, 't Reutje - ,
punten; Pascale Vrancken, Eijs"
-106 punten.

De organisatie van deze finale^
strijd was in handen van fanfai*'
Caecilia te . Hulsberg. Gejur*
werd door de heren ClaessenS
Tilburg en Adams uit EU. j

Vier keuze-koren naar
finale korenfestival

HOENSBROEK - Vier koren uit de
regio Zuid van de Vereniging Ne-
derlandse Korenorganisaties
(VNK), afdeling Limburg, hebben
zich afgelopen weekeinde in kasteel
Hoensbroek geplaatst voor definale
van het Limburgs Korenfestival, die
op 7 en 8 oktober in de Staarzaal van
Maastricht wordt gehouden. Zij
werden uitgeroepen tot 'keuze-
koor' met de mogelijkheid mee te
dingen naar het predikaat 'Lim-
burgs Koor van het jaar 1989.

De vier Zuidlimburgse koren, die
zich in Hoensbroek plaatsten voor
de finale zijn: The New Voice '85
Abdissenbosch 0.1.v. Harry Frings
in de afdeling Gemengde Koren, het
Neerbeeker Kinderkoor Cantarella
0.1.v. Harry Spronken in de afdeling
kinderkoren, het Thirdwingkoor
Heerlen 0.1.v. Ge Hounen in de afde-
ling jeugd- en jongerenkoren en
nmannenkoor RMK 1921 0.1.v. Nart
Kockelkoren in de afdeling man-
nenkoren. Deze vier koren gaan, sa-
men met de koren die zich op de
eerste voorronde in Blerick (regio

noord) reeds plaatsten voor defn
le en de koren die zich korn^
weekeinde in Roermond (regio H
den) nog zullen plaatsen, deen
men aan het finale in MaastrichH
Het is dit jaar voor het eerst, dat"j
competitie-element is toegevoq
aan de voormalige Limburgse *n
gersdagen.

Oplossing
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gisteren -sm---s~
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recept
Paprikasalade
Reken op 250 gram per persoon als
u ze gesmoord, gebakken og ge-
stoofd wilt eten. Op 2 stuks per per-
soon als u vult en de paprika's de
hoofdgroente vormen en op 1 als u
ze in een salade verwerkt.
Benodigdheden: 1 rode paprika, 1
groenepaprika, 1 gelepaprika, 1 wit-
te of paarse paprika, 1 bosje lente-
uitjes.

Voor de dressing: 4 el zonneblomeo-
lie, 4 el wijnazijn, zout en peper, 1 tl
suiker, paar blaadjes oregano of
marjolein.
Maak de paprika's schoon, verwij-
derzaad en zaadlijsten en snijdze in
dunnerepen.
Maak de lente-uitjes schoon en
snijd ze in ringetjes.
Maak de dressing door de ingre:
diënten, behalve de oregano, te ver-
mengen en schep deze door de sala-
de.

Laat de dressing een half uurtje in-
trekken en gameer de salademet de
blaadjes oregano of marjolein.
Smaakt uitstekend bij gegrild of ge-
roosterd vlees of vis.
TIP: Met deze paprikasalade zijn
snelle variaties mogelijk. Vul ze
eens aan met tomaat, prei, ui, kom-
kommer, sla, rettich, radijs, bleek-
selderij of appel. Lekkere variaties
voor een kleurige salade.

hub meijer

LimburgsDagbladb.v.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemón111
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 93*
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: -j
Brunssum 045'ZSfi#Geleen 04490-^Heerlen-Centrum 045"7lL||i
Kerkrade 045-452932/4^Maastricht 043-Z^j
Schaesberg 045-31A
Roermond 04750'!^.Sittard 04490-i^j
Valkenburg 04406- 19^

FaX: _T^
redactie ■ 045-73»^,
Advertenties 045-73?
Telex: j
redactie
overige afdelingen 5

Abonnementsprijs*
bij vooruitbetaling te voldoe"
per kwartaal / '.'_!
per maand / '

Dinsdag 6 juni 1989 "2Limburgs dagblad

puzzel van de dag

sagarmatha panda en de ridders van flut



Deetman in nota aan Tweede Kamer:

'Onderwijs vergt
miljarden extra'

Van onze parlementaire redactie,
ü j^ HAAG - Een volgend kabinet zal ongeveer 4,9 miljard
in extra voor het onderwijs moeten uittrekken. Meer leer-

(extra kosten ruim 1,8 miljard gulden) in het onderwijs. de daaraan gekoppelde hogere uitgaven voor de studiefi-
Aciering maken dit noodzakelijk. Minister Deetman (Onder-
le ) heeft dit de Tweede Kamer in een nota laten weten. Hije*t het stuk op verzoek van de Kamer geschreven.

ioKAan zegt dat zijn uitgaven in
AAate bepaald worden door de
ivjjs J?n leerlingen in het onder-
beunvar'3i.) is sprake van een
stiip-, uk- Het aantal leerlingen
"Yerd Veel sneller dan tot voor kort
i_ j?aangenomen. Daarvoor noemt
jeAnister een aantal oorzaken. Zo
'serA er DÜ voorbeeld veel meer
ditPM?en aan net onderwijs deel

"-uiturele minderheden.

Baan
Steeri meer leerlingen volgen mid-
en aar- en hoger beroepsonderwijs
olnd VvetenscnaPPenJk onderwijs,
Hqu?\ ziJ daarmee een beter uit-
rit enken te hebben op een baan.genScnooljaar zijn er 45.000 leerlin-
janjneer dan ramingen uit 1987

Baven in deze soorten onderwijs,

terwijl de voorspelling voor het ko-
mend schooljaar al met 53.000
wordt overschreden.
In het hele onderwijs stijgt boven-
dien de deelname van vrouwen en
meisjes sterk, aldus Deetman. Poli-
tieke en maatschappelijke druk lei-
den er verder toe dat eerdere beslui-
ten tot opheffing van veel kleine
scholen niet kunnen worden uitge-
voerd en dat besparingen bij het
speciaal onderwijs ook niet genaaid
worden. In het basisonderwijs blij-
ven bij voorbeeld 370 scholen meer
bestaan dan verwacht.
Uitgaande van de huidige ramingen
zal het aantal leerlingen in het totale
onderwijs dit jaarcirca 36.000 hoger
liggen dan verwacht. De ramingen
voor de komende jaren zijn met de
volgende aantallen naar boven toe
bijgesteld: 48.500 (1990), 53.000
(1991) en 55.000 (1992).

De hogere leerlingenaantallen bete-
kenen dat de onderwijsbegroting te
maken krijgt met extra uitgaven.
Deze belopen 403 miljoen gulden in
1990 oplopend naar 507 miljoen gul-
den in 1993. Dit hogere aantal stu-
denten heeft ook gevolgen voor de
studiefinanciering. Hiervoor zal de
komende jaren tussen 652 miljoen
(1990) en 802 miljoen (1993) extra
uitgetrokken moeten worden.

Voorhoeve
'ingepakt' door
boze boeren

reAZIJL - Onder het scandé-
v Uu leuzen en hetknallen van
one erk neeft een ëroeP van, geveer honderd boze akker-
tje gistermiddag in Delfzijl
oD

e Caravans ingepakt waarin
VoorA1 moment WD-fractie-
Vvpj ï

r Voorhoeve en
fila ~landbouwspecialist Piet
2ers w zaten te praten met kie-

enkJ eralen waren samen met
n *cic andere VVD-Kamerleden
kad reken in DetfzÜl in het
2in er van de liberale verkie-
sevAAPagne voor de Europe-
'de erk'ezingen. Onder het motto
tyeAolitiek heeft de akkerbou-
b 0 'nëepakt, nu pakt de akker-
Arri r de Portiek in' protes-
de An de akkerbouwers tegen
bo6r

ge tandbouwprijzen. De
toe, eisten van de VVD harde
van e.fgingen een verdere daling
me te voorko-
rte Blauw zegde toe mi-
'i\\\\J firaks aan zijn woord te

in verband met de
satje minister beloofde stabili-
djen Van de graanprijzen. Boven-
Vvn Zo betoogde Blauw, zal de
via er aves aan doen de boeren
slageA zo§enaamde hectaretoe-
toesi gem°et te komen. Zon
katl

aS houdt in dat elke boer
dragrekenen op een bepaald be-
elA,aan overheidssteun voor

die hij bebouwt.

Penders (CDA):
Dankert knoopt

zichzelf op
DEN BOSCH - „Piet Dankert is be-
zig zichzelf politiek op te knopen.
Een activiteit waarbij we hem maar
zo min mogelijk moeten storen. Het
is overigens niet fair van Dankert
om Braks in een positie te brengen
waarbij deze moet bewijzen dat niet
gebeurd is, waarvan Dankert niet
bewijst dat het wel gebeurd is."

Met deze woorden haalde Europees
CDA-lijsttrekker Penders gister-
avond tijdens een toespraak in Den
Bosch uit naar zijn PvdA-collega.
Penders noemde het niet chic om
als oud-voorzitter van het Europees
Parlement het woord fraude in de
mond te nemen zonder die beschul-
diging hard te maken. Dankert
moet volgens Penders zijn beschul-
digingen over boterfraude hard ma-
ken of zijn verontschuldigingen
aanbieden. Penders wees er nog op
dat Dankert door zijn partijgenoten
in de TweedeKamer 'in de steek is
gelaten.

Zekertwee doden bij etnische onlusten

Moskou maant tot
kalmte in Oezbekistan
i aÜG V. ~ Sovjet-president Mi-
°lksi f

rDatsJ°v en het Congres van
Aon gevaardigden hebben giste-
l 6 etn^eroepen tot beëindiging van
ke <^lsche onlusten in de zuidelij-
ke a^^et-republiek Oezbekistan,
lAbe12eker twee mensen het leven
het 0

gekost. Zondag werd met
Aiii° g 0p deze onlusten in ver-een ijf.^de delen van Oezbekistan

"-gaansverbod ingesteld.
tn een rede, die rechtstreeks werd
Ade nden, deed Gorbatsjov,

en v Uit naam van alle afgevaardig-
k'eBet. n et Congres, een beroep 'op
hetroAn die bij etnische conflicten
ken a n ziJn °m 'een eindete ma-aan het bloedvergieten.

*erg afgevaardigde uit het district
AgarA in Moskou vanwege de

°lks /lng van het Congres van
Je Afgevaardigden, zei gehoord
tluiAben dat in zijn woonplaats
A?efnden nuizen in brand staan.
Vaardigde Rachmatoellah Ach-

yeet de onlusten aan 'extre-llsche krachten.

TASS meldde zondag dat twee da-
gen eerder etnische onlusten waren
uitgebroken in en rond Fergana,
waar een minderheid woont van et-
nische Turken, de Mescheti's, die
uit het zuiden van Georgië stam-
men. Volgens Achmetov was de
aanleiding een uit de hand gelopen
ruzie op een marktplein.

Onderhandelingen
NRC en AD tijdens
adempauze conflict

Van onze correspondent
ROTTERDAM - De redacties van het Algemeen Dagbladen NRC-Handelsblad hebben gisteren ingestemd meten adempauze van een week in het conflict over een der-
tiende maand. Binnen die week moet overeenstemming
ZA bereikt over een regeling die in de buurt komt van de
Seéiste 8,5 percent loonsverbetering. De onderhandelin-gen gaan vanmiddag van start. In die periode zullen de
Partijen 'radiostilte' in acht nemen om de gesprekken
"let te frustreren.°e NDU-directie zou voldoende financiële middelen op
zak hebben om het conflict dezeweek te kunnen beëindi-gen, maar zegt daar tegelijk bij dateen toelage in devormvan een dertiende maand onbespreekbaar is.
Oe woordvoerders T. Olde Monnikhof van het Algemeen
j-'agbladen H. Kool van NRC-Handelsbladhebben goede°op op een akkoord. De mogelijkheid dat een gefaseer-

de uitbreiding van de winstdelingsregeling wordt over-
eengekomen, sluiten zij niet uit. Olde Monnikhof tekent
daarbij aan dat als het bod van de directie niet in de buurt
van de eisen komt, de acties opnieuw van start zullen
gaan. „Er is nog geen uiterste beroep op het uithoudings-
vermogen van de redacteuren gedaan," zegt hij.

Olde Monninkhof verwacht dat deze 'slag' bij de NDU
een voorbeeld zal zijn voor anderekranten. „Want journa-
listen worden in Nederland slecht betaald. De hele be-
drijfstak maakt een bloei door. Er is meer rendement en
geen gebrek aan adverteerders. Dat moet worden ver-
taald in hogere inkomsten."

VolgensKool is de NDU-directie zo geschrokken van de
acties bij beide kranten dat men op het hoofdkantoor van
Elseviers/NDU in Amsterdam een 'knieval' heeft moeten
doen. „Die gerichte druk heeft gewerkt. Eerst had NDU-
directeur Voors niets te bieden, nu heeft hij wel geld."

Hoofdredacteur A.I. Abram van het Algemeen Dagblad
zegt blij te zijn dat zijn krant door de adempauze weer uit-
komt. Deze kwam tot stand na overleg tussen hem,
hoofdredacteur W. Woltz van het NRC-Handelsblad en de
NDU-directie.

Door helere afspraken lussen Financiën en Postbank

Ruding: meevaller
van 600 miljoen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Betere afspraken
over het betalingsverkeer tussen
het ministerie van Financiën en de
Postbank moeten de Staat een een-
malige meevaller van circa 600 mil-
joen gulden opleveren. Minister Ru-
ding (Financiën) heeft dit de Twee-
de Kamer gisteren bericht en ge-
zegd de afspraken met de Postbank
'binnenkort' te maken.
De nieuwe afspraken moeten erin
voorzien dat Financiën niet langer

een bepaald saldo meer hoeft aan te
houden op Postbank-rekeningen
voor het voldoen van betalingsver-
plichtingen. Mede als gevolg daar-
van zal de rijksoverheid ook een
rentebesparing kunnen boeken.
Van de andere kant zal Financien in
de toekomst de Postbank moeten
gaan betalen voor het betalingsver-
keer. Daarmee wordt het rentevoor-
deel weer teniet gedaan. "Ruding is tot zijn actie overgegaan
op basis van een ambtelijk rapport

over beter kasbeheer bij de rijks-
overheid. Verleden jaar kwam Ru-
ding al tot een soortgelijke overeen-
komst met de bankgirocentrale
(BGC). Daardoor werd ook een een-
malige besparing bereikt van 600
miljoen gulden.
De minister heeft inmiddels ook en-
kele andere aanbevelingen van de
ambtelijke werkgroep uitgevoerd.

Zo is de zogenoemde tolerantieter-
mijn voor het betalen van belastin-
gen begin dit jaar afgeschaft. Wat de
financiële baten hiervan zijn, zegt
Ruding moeilijk te kunnen inschat-
ten. Eerder kwam de werkgroep op
zeker 400 miljoen gulden uit. Een
betere spreiding van betalingen in-
komsten- en vennootschapsbelas-
ting heeft eveneens extra baten op-
geleverd, alhoewel Ruding hierover
ook geen nadere informatie ver-
schaft. De ambtenaren schatten eer-
der in dat het zou kunnen gaan om
300 miljoen gulden.

Vuurzee
Gevreesd wordt dat veel van de ver-
misten de dood hebben gevonden
bij de explosie die de twee treinen
in een ruim twee kilometer lange
zee van vuur dompelde. Volgens
reddingswerkers zijn in totaal 706
mensen voor behandeling opgeno-
men in ziekenhuizen in Oefa, Tsjel-
jabinsk en Moskou. Velen van hen
zijn er echter erg aan toe.

De ramp gebeurde toen een wolkgas uit een gaspijpleiding langs deTranssiberische spoorweg tussenOefa en Asja in de Oeral ontplofteop het moment dat de twee treinen
voorbij kwamen.

Bomen geveld
Volgens de stafchefvan het Sovjet-
leger, generaal Michail Mojsejev,
had de explosie een kracht van on-
geveer tien kiloton TNT. De twee lo-
comotieven en 38 wagons werden
van de rails geblazen door de ont-
ploffing. Alle bomen in een straal
van vier kilometer werden geveld.

Zeker 190 doden en 272 vermisten na explosie

Gorbatsjov: wanbeleid
droeg bij aan treinramp

MOSKOU - Bij de gasexplosie die
zondag twee passagierstreinen op
de Transsiberische spoorweg in het
Oeral-gebergte verwoestte, zijn ze-
ker 190 mensen omgekomen, terwijl
272 passagiers nog worden vermist.
Dit hebben de Sovjetautoriteiten
gisteren bekendgemaakt. Onder de
slachtoffers waren veel kinderen
die op weg waren naar een vakantie-
kamp. Sovjetleider Michail Gor-
batsjov zei gisteren in een toespraak
tot het Congres van Volksafgevaar-
digden dat hij nog niets kon zeggen
over de exacte oorzaak van deramp,
maar dat 'onverantwoordelijkheid,
onbekwaamheid en wanbeleid' aan
het ongeluk hadden bijgedragen.'

Hij vertelde dat iemand al drie uur
voor de ramp plaatsvond had ge-
constateerd dat de druk in de pijp-

leiding, die op slechtseen kilometer
afstand van de spoorweg ligt, was
gezakt. In plaats van een onderzoek
in te stellen pompte hij meer gas in
de leiding. „Wij zullen hieruit een
bittere les moeten trekken," aldus
Gorbatsjov. In verband met de
ramp werd de zitting na een minuut
stilte voor de slachtoffers verdaagd.

binnen/buitenland

Benzine twee
cent goedkoper
ROTTERDAM - De prijs van een li-
ter benzine gaat morgen met twee
cent omlaag. Dieselolie wordt een
cent goedkoper. Dat hebben de ben-
zinehandelaren gisteren in Rotter-
dam bekendgemaakt. Als gevolg
van deze daling kost vanaf morgen
een liter superbenzine 175 cent aan
de zelftankpomp. Voor euro lood-
vrij is de prijs 166 cent en voor die-
sel 87,2 cent. De prijsdaling is ver-
oorzaakt door een daling van de in-
ternationale produktnoteringen
omgerekend in guldens.

Vandaag begrafenis Chomeini

Doden en gewonden
bij rouw in Teheran

TEHERAN -Kolkende in zwart ge-
hulde mensenmassa's die gisteren
in het noorden van de Iraanse
hoofdstad trachtten een laatste
glimp op te vangenvan het lichaam
van ayatollah Ruhollah Chomeini
hebben voor chaotische taferelen
gezorgd. Volgens het Iraanse pers-
bureau IRNA kwamen minstens

acht mensen om in het gedrang. On-
geveer 500 mensen zouden gewond
zijn geraakt.

Honderdduizenden rouwenden
probeerden op het reusachtige ge-
bedsterrein Massala in Noord-Tehe-
ran, waar het lichaamvan de overle-
den geestelijke leider in een gekoel-
de gedeeltelijk glazen doodskist ligt
opgebaard, een laatste eer te bewij-
zen aan de door hen aanbeden Cho-
meini. Het lichaam van de zaterdag
overleden imam was gisterochtend
vroeg naar het gebedsterrein ver-
voerd waar het tot de begrafenis
vandaag zal blijven liggen. Waar
Chomeini ter aarde zal worden be-
steld is nog niet bekend.
Vele duizendenin het zwart geklede
Iraniërs hadden de hele nacht op
Massala gewacht op de aankomst
van de stoffelijke resten van de aya-
tollah. Reusachtige menigten die
zich op hoofd en borst sloegen trok-
ken maandag door de straten naar
de plaats waar het lichaam, ligt op-
gebaard. Brandweerwagens spoten
water over flauwgevallen vrouwen
en kinderen die de drukte en de
schroeiende hitte niet meer konden
verdragen. Bewusteloze en/of ge-
wonde mensen werden boven de
mensenmassa's uitgetild en over de
hoofden heen naar een rustiger plek
vervoerd. Op de Iraanse televisie
was onder meer de zoon van Cho-
meini, Ahmad, te zien huilend tus-
sen de andere rouwenden.
President Ali Chamenei, die zondag
werd benoemd tot opvolger van
Chomeini als geestelijk leider van
Iran, arriveerde per helikopter op
het gebedsterrein maar moest on-
verrichterzake rechtsomkeert ma-
ken omdat ook hij er niet in slaagde
het opgebaarde lichaam te berei-
ken.

" Honderdduizenden
Iraniërs omzomen

op het reusachtige en
schroeiend hete
Massalaplein in

Teheran de gekoelde,
deels glazen, kist,

waarin de stoffelijke
resten van de

zaterdag overleden
ayatollah Ruhollah

Chomeini
zijn opgebaard.

De Koning houdt
verdere korting
jongeren tegen

DEN HAAG - Minister De Koning
(Sociale Zaken) is niet bereid een
kabinetsbesluit om de bijstandsuit-
keringen aan werkloze jongeren
verder te verlagen, uit te voeren. Dit
met het oog op de naderende ver-
kiezingen en de kabinetsformatie.
Kringen rond het kabinet hebben
dit laten weten naar aanleiding van
de verleden week uitgelekte plan-
nen om werkloze jongeren extra te
korten op hun bijstandsuitkerin-
gen.

„De minister krabbelt nu terug. Er
is wel degelijk een kabinetsbesluit
gevallen, maar hij wil liever geen
slecht nieuws, zo vlak voor de ver-
kiezingen," aldus een betrokkene.
Verleden week werd bekend dat het
kabinet de verlaging van de bij-
standsuitkering voor werkloze jon-
geren nog verder aan te scherpen.
Lag het oorspronkelijk in de bedoe-
ling 340 miljoen te bezuinigingen,
nu komt het op 560 miljoen.
Het kabinet besloot in april een
wetsvoorstel inkomensvoorziening
jongere werkloze werknemers ter
adviesaan de Raad van State voor te
leggen. Tegelijk zou er op Sociale
Zaken verder aan de plannen ge-
sleuteld worden.

punt uit
Prijs

De prijs voor de dagbladjour-
nalistiek 1989 is gewonnen
door de reportageredacteur Ed
van de Kerkhof (40) van het
Eindhovens Dagblad. De Ne-
derlandse Dagbladpers heeft
dat gisteren bekendgemaakt.
Een reeks artikelen over 'Twin-
tig jaar lers drama', die hij in
1988 voor de Zuidoostpers
schreef, is door de jury onder
leiding van prof. dr P. Steen-
kamp uitgeroepen tot de beste
van 23 inzendingen.

Ongeluk
De 17-jarige Eddie Dotinga uit
Sneek is gisteren door een on-
geval in Wirdum gedood. De
jongden was een stal in een boer-
derij aan het schoonspuiten
toen hij werd geëlectrocuteerd.
Het is nog onbekend hoe het
ongeluk kon gebeuren. Het
slachtoffer was een leerling van
het Middelbare Landbouw-
school en liep stagebij het boe-
renbedrijf in Wirdum.

Vliegers
Minister van Defensie, Bolke-
stein, moet de bezoeken van
Duitse oorlogsvliegers aan Ne-
derlandse vliegbases een halt
toe roepen. Het CDA-Kamerlid
Frinking dringt hierop aan in
schriftelijke vragen aan de be-
windsman. Een groepvan acht-
tien Duitse oorlogsvliegers uit
de Tweede Wereldoorlog heeft
onlangs Gilze Rijen bezocht,
van waaruit zij tijdens de oor-
log bombardementsvluchten
op Engeland uitvoerden.

Palme
In Zweden is gisteren het pro-
ces begonnen tegen Christer
Pettersson die verdacht wordt
van de moord op premier Olaf
Palme in 1986. Pettersson ont-
kende en noemde de moord op
Palme een 'verachtelijke daad'
die hij nooit zou hebben kun-
nen begaan. Pettersson werd
verleden jaar december gear-
resteerd. Direct bewijs is er niet
tegen Pettersson en veel hangt
af van de verklaringvan Lisbet
Palme die Pettersson herkende
toen zij op videobeelden 12
mannen met ongeveer hetzelf-
de postuur te zien kreeg.

Pol Pot
De voormalige leider van de
Rode Khmer, Pol Pot, heeft zijn
laatste leidinggevende functie
opgegeven en beloofd dat hij
niet zal deelnemen aan een toe-
komstige regering van Kampu-
chea. Met de verklaring komt
Pol Pot tegemoet aan de eisen
van Vietnam en de door Viet-
nam gesteunde regering in
Phnom Penh, dat Pol Pot en
andere hoge leiders van de
Rode Khmer in de toekomst
geen rol zullen spelen in Kam-
puchea.

Doodstraf
Een rechtbank in Egypte heeft
19 buitenlanders ter dood ver-
oordeeld wegens poging tot het
smokkelen van drugs, zo heb-
ben medewerkers van de recht-
bank gisteren gemeld.

Tbe
In het RK Ziekenhuis in Gro-
ningen is bij één personeelslid
open tuberculose geconsta-
teerd. De betrokken medewer-
ker is lid van een ondersteu-
nende technische dienst. Het is
onbekend hoe en waar de man
de ziekte heeft opgelopen. Alle
personeelsleden van het zie-
kenhuis, ongeveer duizend in
totaal, worden de komende da-
gen onderzocht.

Inbraken
Met de aanhouding van tien
Utrechters tussen de 15 en 22
jaarheeft depolitie van Utrecht
veertig overvallen en inbraken
opgelost. De tien, die volgens
de politie duidelijk tot één
groep behoorden, maakten
voor 200.000 gulden aan geld en
apparatuur buit. Zij richtten bij
hun activiteiten voor drie ton
schade aan.

Protest
Israël heeft gisteren bij Egypte
geprotesteerd tegen het dood-
schieten van een Israëlische
visser, die in de Golfvan Aqaba
in Egyptische wateren verzeild
was geraakt.De 42-jarige visser
Shlomo Yisraeli stierf zondag,
een dag nadat een Egyptisch
patrouillevaartuig zijn boot on-
der vuur had genomen. Vol-
gens de Israëlische politie had
Yisraeli veel bloed verloren na-^
dat hij in een been was getrof-
fen. Volgens de Egyptische,
autoriteiten had Yisraeli ver-*
scheidene waarschuwingen*
van de kustwacht genegeerd.

Ratten
Het aantal muskusratten dat in
1988 is gevangen, is fors geste-"
gen. Er werden in Nederland
vorig jaar 344.000 exemplaren
gedood. Dat zijn er 54.000 meer
dan in 1987. De muskusratten "worden in ons land voorname-.
lijk gevangen omdat ze schade-
toebrengen aan dijken en
oevers.
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De Rabobank
verhoogt haar

spaarrentetarieven
_f m.i.v 26 mei 1989

Spaar-Vast-Rekening
V looptijd 2 jaar 6'/é(was6 %)

looptijd 3 jaar 6% (was 6/4%)
looptijd 4 jaar 7 (was6!£%)
looptijd 5, 6 en 7 jaar TA (was 6J/4%)
looptijd 8, 9en 10 jaar Th. (Was 7 %)

Termijnplanbrieven
na 2 jaar -KA (was 53/4%)
na 3 jaar 6'^(was6 %)
na 4 jaar 6% (was 6/4%)
looptijd 5 jaar 7 (was6'/é%)
looptijd 6 jaar 7 (was 6të%)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000- 3 (was23/4%)
25.000-- 50.000- 4/4 (was33/4%)
vanaf 50.000- SV& (wass'/4%)

Rabobank Rendement Rekening 5,6 (was 5,4%)

wijzigingen voorbehouden
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6 jaarplaatwerk garantie. RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oliën.

f
i

"m /fTT^ 1 1 "W" TW T T-)E renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn ii

Y\i ¥*. 1^ . JL WM~ W*. V\ê karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en
tegelijk eigenzinnigeverschijningen van binnen t
door zn buitengewone gastvrijheid. .

Derenault 19biedt immerszeer forse binnenruimtein
T7"W UT TT) T-IT?T r̂T7T\JTVTT-TTVr lengte, breedte en hoogte. Met de uiterst riante t____\ I iIJ IA JL\. ___J_L_____V__Lj___.^l X^l ________L^l stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens

overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende
ventilatie en sublieme vering maken het kom-

Er is weeronderscheid.Voortaankunt ukiezentussen fort kompleet.
een gewone middenklasser en het nieuwe feno- _ . ~,.., --. __

° De renault 19 onderscheidt zich gek genoegook door
meen Renault 19. Een karakter-auto van het ~ .. . , , ,zn prijs, die veel lager is dan u op grond van zn
zuiverste ras kwaliteiten zou verwachten. Hij is al verkrijg-

Derenault 19 onderscheidtzich door znkracht. Voor baar v.a. f. 22.550,- (inkl. BTW, exel. afleverings-
wie een gewone middenklasser gewend is, is de kosten). Alle 20 uitvoeringen hebben standaard
Renault 19 een absolute openbaring. een 5-versnellingsbak.

De 5 verschillendebasismotoren, waaronder degloed- Misschien denktu erover eenmiddenklassertekopen,
nieuwe 1.4literEnergy (80 pk) en de 1.9 liter diesel- Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan
motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, merkt u dat er wel degelijk onderscheid bestaat,

trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. ~,. Dl7VUHIT
Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer W m
stille)motoren is daarbij opvallend bescheiden. w^ GEEFT JE LEVEN KLEUR

RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19.KRACHT MET KARAKTER.

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200.Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25,

' Tel. 045-452424. Maastricht; Autocentrum G. M.R dejonghe B.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288-
Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.

.J-ij
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PLAN BENT

WEER WATAAN
STUDIE TE DOEN....

Vraag dan de studiegids van ISW/Oplei-
dingen, die vanaf september a.s. een aantal
opleidingen in Maastricht gaat verzorgen, tw.:
" ManagementAssistente I
" Marketing Assistent
" Middle Management
" Managementvoornon-profit organisaties
" Voorbereidend HogerManagement
" HBL-Hoger Management

Wilt u nadere informatie overeen of meer
van dezeopleidingen, danbent u ook welkom
tijdens onze voorlichtingsbijeenkomst op dins-
dag 20 juni van 17.00-19.30 uur in Grandhotel
L'Empereur, Stationsstraat 2, Maastricht Stuur
de bon op voor informatie, of bel 071-258585.

' Uitknippen, invullenen in een envelop zonder ö
I postzegel versturen naar: ISW/Opleidingen,
■ Antwoordnummer 10120,2300 VB Leiden.

I Dhr./Mevr.: i
I Straat:—. i
I Postcode:— i, Plaats: i, Ik ben geïnteresseerd inde opleiding(en) ■

i i

ISW/OPLEIDINGENE
SCHUTTERSVELD 9,2316KG LEIDEN. TELEFOON 071-258585. R'
ISW/Opleidingen is erkenddoor deMinistervanOriderwijs enWetenschap-

Ij penopgrond vande\M-topdeerkendeonderwijsinste_lingen,voorzoverhet
onderwijs binnen dereikwijdte van de Wetvalt.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 1 juni
1989, zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN:
1. Obas (Europe) 8.V., Tunnelweg 104, 6468 EK

Kerkrade. Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Hui-
nen. Curator: mr. Th.J.M. Oostdijk, Akerstraat 94-
-98, 6411 HD Heerlen, tel. 045-717441 (flnr.
13657).

De aan voormelde vennootschap voorlopig ver-
leende surséance van betaling d.d. 9 maart 1989,
is bij voormeld vonnis ingetrokken;

2. Chr. Fahner, Burg. Ramakersstr. 12, 6151 GV
Munstergeleen. Rechter-commissaris: mr. J.F.W.
Humen. Curator: mr. J.J.M. Hermans, Rijksweg
Noord 47, 6172 AB Geleen, tel. 04490-47000(flnr.
13658);

3. W.H.J. Riedel, Nieuwstraat 61A, 6462 GL Kerkra-
de. Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Huinen. Cu-
rator: mr. W.J.Th.B. Gerlag, Hoofdstraat 36, 6461
CR Kerkrade, tel. 045-452789 (flnr. 13659).

B. OPGEHEVEN:
4. Handelsonderneming Smeijsters S.A., Schels-

berg 80, Heerlen, Handels- en Afwerkingsbe-
drijf Alvi C.V., Schelsberg 80 en Voskuilenweg
40, Heerlen (fin. 13405);

5. A.J.G. van de Winkel, Schelsberg 48A, Heerlen
(flnr. 13479);

6. J.P.E. Linckens, Ringstraat 16, Brunssum,
h.o.d.n. Jos Linckens Trading. Houwerstraat 30,
Hoensbroek (flnr. 13555);

7. V.O.F. Becor, alsmede de vennoten: A. Corvers
en H.W. Beekman, Hoofdstraat 334, Hoensbroek
(flnr. 13559);

8. L.A.L.M. Knoors, Holtummerweg 3, Susteren
(flnr. 13568);

9. J.S.L.J. Kremer, Schelsberg 82, Heerlen, h.o.d.n.
Kremer Systeembouw (flnr. 13620);

10. Bestseller Sittard 8.V., Heerlenerweg 1, Sittard
(flnr. 13625).

OPGEHEVEN d.d. 25-5-1989
11. A.P. van Buiten, v/h Valeriushof 53A, Maastricht,

thans Boschstraat 67, Maastricht (flnr. 13597).

Wegens verbouwing i
van ons centraal
stoffen-magazijn
tot 70% korting

#op de totale zomercollectie ,^SK
x^^^bß 9_L^^_____ü_k\_

QEURCKEMS motestcffen
\_w daar ga je met plezier mee aan de slag! wM m_É;

MAASTRICHT Wycker Brugstraat 57, tel.: 043-251504* Schamerweg 79, tel.: 043-625706. ROERMOND Ch. Ruysstraat 31, tel.: 04750-
-15683. SITTARD KOOPCENTRUM SITTY POINT Paradijsstraat 3, tel.: 04490 - 2 69 33. HEERLEN WINKELCENTRUM 't LOON

l Homerusplein 6, tel.: 045-711676. GELEEN Rijksweg Zuid 76 (naast Albert Heijn), tel.: 04490-53343.
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Een van de naaste adviseurs van So-
lidarnosc-leider Lech Walesa, de
historicus profGeremek, zei giste-
ren dat de kiezers die alle namen op
de communistische lijsten hebben
doorgestreept, wraak namen voor
veertig jaar stalinisme. Maar hij
voorspelde ook problemen voor de
naaste toekomst.

Een ervan is dat van het lage op-
komstpercentage. De elf miljoen
Polen die zondag wegbleven van de
stembus hebben kennelijk geen
vertrouwen in het samenwerkings-
akkoord dat autoriteiten en opposi-
tie begin april sloten tijdens de Ron-
de Tafel-gesprekken.
Geremek vond dat een belangrijk
obstakel in de verdere dialoog met
de autoriteiten. Hij zei daarom geen
mogelijkheid te zien voor Solidari-
teit om in te gaan op de uitnodiging
van partijleider Jaruzelski om een
'brede coalitie' te vormen. „Solidari-
teit voelt zich volledig verantwoor-

delijk voor de toekomst van Polen,
maar zal in de oppositie blijven", aK
dus Geremek.

binnen/buitenland

Ook EG protesteert tegen bloedbad

Wapenleveranties VS
aan China opgeschort
'SHlNGTON - De Ameri-|j} se president George Bush
'-gisteren zijn afkeuringesProken over de beslis-

-6 van de Chinese autoritei-
o" met geweld een einde"aken aan de wekenlange

"etting van het Tierman-"'Plein door studenten dier democratie eisten. Hij
p

e^n beroep op de autori-en ..geweld te vermijden en
lev/6 keren naar hun oude

yan terughoudend-
? " Hij zei dat hij met on-
öellijke ingang stopzetting
gelast van wapenexportenar China.

A,esident zei geen totale breuk
Af1m de Amerikaans-Chinese
.kingen, maar voegde er aan

en "W^ e gewelddadige aan-. n niet kunnen vergoelijken en
ir

aan de consequenties daarvan
>rh°nue Detrekkingen met ChinaDIJ kunnen gaan". Daarom zou-(„°Aer andere contacten tussenkaanse en Chinese militairen

bevroren.
in kerkte op dat hij vooralsnog
iin econormsche sancties tegen
lei? u° u mstellen. Maar, zo ver-
br u^' "ik beh°ud miJ het recht
l n

Za'ten opnieuw te bezien als
seweld escaleert".

Lrr.elcle.rs is met afschuw gerea-
Iror. geweld in China. De De
i Pese Commissie zegde gisterenV .bespreking af met de Chinese
len e£,Voor Buitenlandse Handel
|A§ Tuobin. De EG waarschuw-
enh samenwerking tussen Chi-

r Qe EG „alleen lijden" kan on-
wrede onderdrukking van

Itid i?lking van Peking" en "bliJ-
it h

, e'nvl°ed" kan worden, als
eleid van openheid en hervor-

ming door de Chinese machtheb-
bers terug wordt gedraaid.
Premier Lubbers heeft gisteren met
afschuw en woede gereageerdop de
bloedige wijze waarop het Chinese
leger de demonstraties in Peking
heeft neergeslagen. Tijdens een
CDA-bijeenkomst in Den Bosch
toonde de premier zich 'verbijsterd'
over de gebeurtenissen van afgelo-
pen weekeinde in China.
In Den Haag protesteerden meer
dan duizend demonstranten, waar-
onder veel Chinese studenten, te-
gen het bloedbad. In een petitie
overhandigd aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken eisten zij con-
crete economische stappen tegen
China.
In Azië is de snelle economische
groei van de afgelopen jaren in Chi-
na een stabiliserende factor geble-
ken. De kans op voortdurende on-
lusten in dat land heeft dan ook het
vertrouwen van deregio in de Chi-
nese leiders geschokt.
Paus Johannes-Paulus 11, die mo-
menteel op rondreis is door Scandi-
navië, toonde zich geschokt over de
gebeurtenissen en zei te hopen dat
„deze doden aan de oorsprong mo-
gen liggen van nieuw leven in dat
grote en geliefde land."
Secretaris-generaal Javier Perez de
Cuellarvan de VN heeft gisteren ge-
zegd diep getroffen te zijn door het
geweld in de Chinese hoofdstad Pe-
king. Hij riep op tot terughoudend-

heid, maar waarschuwde dat de VN
weinig kunnen uitrichten.
Sovjet-televisie bracht dramatische
beelden van de botsingen tussen
soldaten en betogers in Peking,
maar de Sovjet-leiders bewaarden
het stilzwijgen.
Hongkong
De Britse premier Margaret That-
cher is gisteren onder groeiende
druk gekomen om het verdrag van
1984 met China te herzien, waardoor
de Britse kolonie Hongkong vanaf
1997 zou worden overgedragen aan
China. De Britse dagbladen meld-
den dat de bloedige onderdrukking
door de Chinese autoriteiten van de
studentenprotesten groeiende twij-
fel heeft gezaaid over de vraag of
Hongkong na 1997 zal kunnen blij-
ven genieten van de fundamentele
vrijheden zoals die in het Westen
worden opgevat. Onder het bilatera-
le verdrag van 1984 heeft China er
zich toe verbonden in de eilandko-
lonie gedurende vijftig jaar een op
kapitalistische leest geschoeide
economie te gedogen onder auto-
noom bestuur van de Hongkongers.

David Howell, de Conservatieve
voorzitter van de parlementscom-
missie van Buitenlandse Zaken,
drong aan op nieuwe garanties voor
de toekomst van Hongkong zodra
de rust in Peking is hersteld.

De bevolking van Hongkong - voor
tweederde bestaande uit vluchhte-

lingen van het vasteland of hun af-
stammelingen - heeft grote vragen
over de Chinese belofte om de de-
mocratische vrijheden en de kapita-
listische economie op het eiland ge-
durende 50 jaar te eerbiedigen. Het
bloedbad in Peking heeft de twijfel
en de angst alleen maar doen toene-
men.
Vorig jaar emigreerden al 46.000
Hongkongers en de meesten van
hen waren goed opgeleid. Een ver-
sterkte emigratiegolf wordt ver-
wacht. Ongeveer 200.000 Hongkon-
gers hielden zondag een manifesta-
tie uit protest tegen het gewelddadi-
ge optreden van het leger in Peking.
Velen huilden terwijl ze de gebeur-
tenissen in China op televisie en ra-
diovolgden. Ook gisteren gingen de
betogingen door.

*king
'nder ->rA een,J9
"elrf ■ 9e~'AV;
'en ,bo"

l**atie°ntrole-en

# Ouders en familieleden
rouwen bij een
ziekenhuis in Peking over
de dood van hun zoon,
een student die bij het
bloedbad in de stad om
het leven is gekomen. Het
precieze aantal doden zal
wel nooit bekend worden,
maar gerekend wordt op
twee- tot drieduidend
slachtoffers, terwijl het
leger nog steeds op
inwoners van Peking
aan het schieten is.

President Yang maakte gebruik van bevriende troepen

Staatsgreep vermoed
achter bloedbad China

PEKING - Na het bloedige mili-
taire ingrijpen van het afgelopen
weekeinde in Peking is nog
steeds niet duidelijk wie de ver-
antwoordelijkheid voor het
bloedbad draagt, en wie feitelijk
de macht in handen heeft. Vol-
gens sommige deskundigen zou
het gaan om een machtsgreep
van president Yang Shangkun
met behulp van een deel van het
leger.

Wie formeel opdracht voor de le-
geractie heeft gegeven is nog
steeds onduidelijk. In Peking
lijkt de macht in handen van het
'Hoofdkwartier voor de uitvoe-
ring van de staat van beleg', dat
regelmatig speciale, maar ano-
nieme communiqués uitzendt
over radio en televisie.

Het Hoofdkwartier meldde dat
de Centrale Militaire Commissie
onder voorzitterschap van Deng
Xiaoping het bevel tot militair
ingrijpen heeft gegeven. Maar
volgens diplomaten ligt Deng,
die sinds het bezoek van Sovjet-
leider Gorbatsjov half mei niet
meer in het openbaar is gezien, in
een ziekenhuis waar hij voor
prostaatkanker wordt behan-
deld. Sommige waarnemers me-
nen dat men de verantwoorde-
lijkheid voor het bloedbad op de
zieke Deng probeert af te schui-
ven, maar volgens andere was
Deng al lang voorstander van
hardhandig optreden tegen de
betogers.

Even onduidelijk is wie het bevel
gaf om gericht op burgers te
schieten. Normaal moet een der-
gelijk document door de drie be-
langrijkste leden van de Centrale
Militaire Commissie worden ge-
tekend. In dit geval onderteken-
de alleen president Yang in zijn
functie van vice-voorzitter van
de Militaire Commissie het be-
vel. De handtekeningen van
Deng en van de hervormingsge-
zinde premier Zhao Zijang, dieal
enige tijd van het politieke to-
neel is verdwenen, ontbraken.

Heeft de partij het initiatief aan
de militairen overgelaten? „Het
ligteraan of de partij het eens zal
worden over het legeroptreden",
meent de Leidse sinoloog,
dr E.B. Vermeer. „Als Deng,
Yang en Chen Yun, de voorzitter
van de disciplinecommissie en
een conservatieve tegenstander
van Deng, geen gezamenlijk

standpunt weten te bereiken,
dan is alles mogelijk. Dan kan
ieder zijn eigen machtsbasis mo-
biliseren."

Volgens zijn collega drs Stefan
Landsbergen heeft president
Yang de macht aan zich getrok-
ken dooraan hem getrouwe troe-
pen opdracht te geven een einde
te maken aan het studentenpro-
test op het Tienanmenplein. „De
laatste tijd is de oude garde weer
naar voren gekomen met kritiek
op Dengs autocratische veron-
achtzaming van het collectieve
leiderschap en zijn economische
hervormingen."

Aan de kunt
Landsbergen acht het niet uitge-
sloten dat de conservatieve „di-
nosaurussen" in de partij Deng
aan de kant hebben gezet. Hij
wijst erop dat er alleen berichten

zijn over het optreden van het le-
ger op het Tienanmenplein en
hét oostelijke stadsdeel. Maar
over wat zich afspeelt in het
Zhongnanhai-complex, het rege-
rings- en partijcentrum, is niets
bekend. Volgens de sinoloog is
Deng mogelijk onder huisarrest
geplaatst.

Landsbergen ziet drie mogelijke
uitkomsten van de machtsstrijd:
„Een geheel militaire staatsgreep
met een regering in uniform, een
verkapte coup met een burgerre-
gering - of anders een burgeroor-
log."
Ofhet leger zich geheel bij de nu
ontstane situatie zal neerleggen
is nog maar de vraag. Volgens
Vermeer kostte het twee weken
geleden al de nodige moeite om
de zeven regionale legerkorpsen,
de marine en de luchtmacht ach-
ter het uitroepenvan de staat van
beleg te krijgen.

Ook nu lijkt het leger sterk ver-
deeld. In Chinese legerkringen
wordt melding gemaakt van ge-
vechten tussen het 38e korps en
het 27e legerkorps, dat door pre-
sident Yang Shangkun uit de
provincie Heibei naar Peking
werd gehaald om het Tienan-
menplein met geweld te ontrui-
men. Daarbij maakte president
Yang gebruik van het feit dat het
korps onder bevel van zijn jonge-
re broer Yang Baibing, die te-
vens chef van de politieke afde-
ling van het leger is.
Yang deed een beroep op de
troepen van zijn broer omdat het
38e korps, dat verantwoordelijk
isvoor de defensie van Peking, al
weken weigerde op te treden te-
gen de demonstranten op het
Tiananmenplein.

„De commandant van het dis-
trict Peking steunde de hervor-
mingspogingen van premier
Zhao maar moest uiteindelijk
het veld ruimen, mede omdat
zijn dochter deelnam aan de hon-
gerstakingen op het Tienanmen-
plein. Maar de marine zou op de
hand van de demonstranten
zijn", aldus Landsbergen.
„Als Yang inderdaad de over-
hand krijgt dan wordt de klok in
China jaren teruggedraaid",
meent Landsbergen. „Hoe dan
ook, elke regering diehet militai-
re optreden in Peking vergoei-
lijkt zal alle legitimiteit in de
ogen van de bevolking kwijtra-
ken."

Hoe verder?
De voorlopige uitslagen van
de verkiezingen in Polen wij-
zen op een formidabele
overwinning voor Solidari-
teit, maar misschien meer
nog op een verpletterende
nederlaag voor het commu-
nistische regime. Solidariteit
behaalt mogelijk al in eerste
instantie 97 van de honderd
zetels in de Senaat (Eerst

Kamer) en alle 160 van de 460 plaatsen die het vakverbond in de
Sejm (Tweede Kamer) waren toebedeeld.
De uitslag van de verkiezingen geeft aan dat het Poolse volk veer-
tig jaar communistisch bewind, dat het land in een economische
malaise heeft gestort, veroordeelt.
De overwinning van Solidariteit - de eerste echte politieke door-
braak van een niet-communistische partij in het Oostblok - moet
natuurlijk worden toegejuicht. Anderzijds geeft het lage opkomst-
percentage bij de verkiezingen - slechts 62 procent van de Polen
begaf zich naar de stembus, nauwelijks meer dan bij 'normale' ver-
kiezingen in Polen' - reden tot zorg. Blijkbaar heeft een groot deel
van de Polen weinig vertrouwen in het tussen Solidariteit en het be-
wind bereikte politieke akkoord, dat tot de huidige verkiezingen
heeft geleid. Maar kennelijk heeft ook Solidariteit het vertrouwen in
de politiek niet kunnen herstellen.
De vraag is nu hoe verder? Solidariteit heeft al verklaard vanwege
de lage opkomst geen regeringsverantwoordelijkheid te willen
aanvaarden. Desondanks kan het vakverbond grote invloed uitoe-
fenen op het bestuur van het land. De Senaat - lees: Solidariteit -
kan besluiten van de Sejm niet alleen wijzigen, maar ook verwer-
pen. Een woordvoerder van de communistische partij heeft Solida-
riteit echter opgeroepen zijn verantwoordelijkheid voor de Poolse
staat te aanvaarden. Gevoelens van triomf en avonturisme zouden
tot anarchie kunnen leiden en daarmee de nog wankele democra-
tische ontwikkeling, die volgens de partij moet worden voortgezet,
in gevaar kunnen brengen.
Dat gevaar voor anarchie en bestuurloosheid lijkt inderdaad alles-
behalve denkbeeldig. Het vereist veel wijsheid bij zowel Solidariteit
als de partij om de hervormingen in Polen voort te zetten en om te
buigen in de richting van een werkelijk democratisch bestel.

T.S.

Verlammen
Maar een van de leidende hervor-
mers in de partij, politbureaulid
Ciosek, gaf gisteren al aan dat er een
einde komt aan de alleenheerschap-
pij van de PZPR. „Solidariteit is nu
in staat de macht te verlammen", zei
hij. Ciosek, een van de creatieve
geesten achter de dialoog tussen re-
gering en oppositie, doelde daarmee
op de blokkades die de oppositie in
het parlement kan opwerpen tegen
haar onwelgevallige wetgeving.

De reacties gisteren van de autori-
teiten illustreerden dat zij volledig
zijn verrast door de zo goedals zeke-
re volledige winst van Solidariteit
Persconferentie en afspraken voor
interviews werden afgezegd. Partij-
en coalitiewoordvoerder Jan Bisz-
tyga beperkte zich gisteravond tij-
dens het tv-nieuws tot een korte
verklaring. Volgens de partij moet
Solidariteit nu ook regeringsverant-
woordelijkheid gaan dragen.

„De eerste stap is het gezamenlijk
bewaren van de orde. Gevoelens
van triomf en.avonturisme kunnen
voor anarchie zorgen en een serieus
gevaar voor democratie en sociale
vrede opleveren", aldus Bisztyga.
Hij zei dat de partij „een weloverwo-
gen risico" had genomen door ak-
koord te gaan met de verkiezingen.
We zullen consequent zijn, niet aan
andere alternatieven denken en de
weg van democratische hervormin-
gen blijven volgen, aldus Bisztyga.

Reizen naar China afgelast
DEN HAAG- De twee grootste Ne-
derlandse reisorganisaties voor va-
kanties naar China hebben hun rei-
zen voorlopig opgeschort. VNC in
Utrecht heeft tot en met 20 juni de
reizen geannuleerd. Special Traffic
in Amsterdam heeft de reizen tot en
met 15 juni afgezegd.Het aantal Ne-
derlandse toeristen dat momenteel
in China verblijft ligt tussen de hon-
derd en tweehonderd. De meesten
van hen zijn er in groepsverband.
VNC heeft inmiddels na overleg

met eigen mensen in Shanghai en
Hongkong de Nederlanders die via
deze organisatie reizen geadviseerd
terug te keren. De Nederlandse am-
bassade in Peking verklaarde gis-
termorgen dat er geen problemen
zijn met Nederlanders in China.
Hoeveel Nederlanders in China ver-
blijven, weet de ambassade niet pre-
cies. Reizigers die al in China zijn
wordt geadviseerd het land te verla-
ten indien zij daar niet noodzakelijk
hoeven te verblijven.

Solidariteit
weigert deelname

aan regering
Vervolg van pag. 1
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NIETS ZEGGEN.

Volgende week woensdag is het weerzover. Dan begint om 19.46 uurop
Wed. 3 de eerste van 3 trekkingen. Dik 1 miljoen prijzen tegenover 2miljoen loten

metruim 33 miljoen guldenin kas. Als u snelbent, doet u nogmee.
GEEN MOOIER LOT DAN N STAATSLOT.
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_?piccolos
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 B.T.W.

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

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

Personeel aangeboden
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.
Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd

Restaurant Der Bloasbalg BV
Wij zoeken ter uitbreiding van ons huidige team een

Aankomend Chef de Rang
Chef de Rang

Restaurant
DEI^BLOASBALG

Wahlwiller. Tel. 04451-1364.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 05.30 en 07.00 uur in

de ochtend in Wijnandsrade.
Inl. Geerstr. 5, Heerlen.

Tel. 045-717719 tussen 08.30-17.00 uur.
Gevraagd

Ervaren doktersassistente
voor huisartsenpraktijk in Heerlen.

20 uur per week. Br.o.nr. B-1016, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Restaurant Auberge Oasis
Wij zoeken ter uitbreiding van ons huidige team voor het te

heropenen restaurant circa juli-aug.;
Een zelfstandig werkende kok en leerling kok.

Alleen schriftelijke sollicitaties sturen naar:
Auberge Oasis

Provmcialeweg Zuid 144, 6438 BK Oirsbeek.
Tel. 04492-1260.

Voor ons nieuw te openen
restaurant te Geleen zoeken

wij op korte termijn:
Kok
Ober

Pizzabakker
Mensen die zich aangetrok-
ken voelen door deze vaka-

ture, verzoeken wij zich
schriftelijk te melden, met
bijsluiting van een recente
pasfoto en een korte per-
soonlijke omschrijving. U
kunt uw schriftelijke soll.

richten aan;

Intermezzo BV
p,a Rijksweg Zuid 127 6161

BJ Geleen.
Tel. 04490-52354.

Tussen 18-20.00 uur.
Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
en Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04498-99425.
Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV, Hoensbroek. Tel.
045-229999.

Met spoed gevr. Medewer-
ker voor onze zaak in
AUTOMATERIALEN, leeft,
plm. 20 jr., liefst met enige
techn. kennis, schr. soll. te
richten aan: EKA-Auto-
materialen, Strijthagerweg
127Kerkrade.
Met spoed gevr. Medewer-
ker voor onze zaak in
AUTOMATERIALEN, leeft,
plm. ,20 jr., liefst met enige
techn. kennis, schr. soll. te
ricrhen aan: EKA-Auto-
materialen, Strijthagerweg
127Kerkrade.
BARMEISJES gevr. voor de
avonduren. Tel. 04490-
-19534 na 20.00 uur.
SCHOONMAAKBEDRIJF
W.G. van Graven vraagt da-
mes i.b.v. rijbewijs voor 't
onderhouden van kantoren
en winkels. Esschenweg 16,
Heerlen. Tel. 045-750841.
BUITENGEWOON Fasci-
nerend vrij beroep op het
gebied van Managment-
wetenschappen en positief
denken. Info 020-5753235.
POMPBEDIENDE ge-
vraagd, (ft. vanaf 18 jr., liefst
met ervaring. Melden bi]
tankstation Loven/Texaco,
Palemigerboord 401,
Heerlen.
Met spoed gevraagd part-
time CENTRALIST, voor 's
avonds en weekenden. Te
bevragen Taxi Hanneman,
Kerkrade. Tel. 045-452666.

Intern; TRANSPORTON-
DERNEMING vraagt voor
uitbreiding van het vervoer
voor binnen- en buitenland
een vakbekwame kracht
man of vrouw. Goede financ
.voorwaarden. Br.o.nr.
B-1018 L.D. Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Mazon B.V. vraagt voor haar
fabriek van markeringsbor-
den voor TIJDELIJK enkele
prod. medewerkers. Min. Ift.
18 jaar. Ploegendienst. Soll.
6 juni en 7 juni de gehele
dag. Gasthuisgraaf 8, Ind.
terr. Noord, Sittard.

Nette VERKOOPSTER ge-
vraagd voor slagerij in Ge-
leen. Leeft. plm. 18 jr. Soll.
liefst na tel. afspr. 04490-
-44212.
Gevr. VERKOOPSTER voor
Bakkerij va. 18 jr. Tel.
04406-42381 tussen 19.00-
-20.00 uur.

Erv. SERVEERSTER gevr.
voor overdag. Bellen 045-
-271718 privé 272091.
Gevraagd BARKEEPER,
Markt 35, Sittard. Tel. ml.
04490-13919.

Onroerend goed te huur gevraagd

Bedrijfsruimte
en/of woning met parkeerruimte of erf. Omgeving Heerlen

centrum of aanvoerweg.
Max Munnich Ski-werkplaats. Tel. 045-711040.

Onroerend goed te huur aangeboden
Gemeubil. BUNGALOW in
rustige omgev. te h. tel. na
18.00 uur 045-721150.
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.

KERKRADE. Te huur voor
net meisje of jonge vrouw,
woonk. m. keuken, douche,
w.c, balkon, met eigen in-
gang. Tel. 04748-2679.
Te h. APPARTEMENTJE
voor 1 a 2 pers. te Kerkrade

’ 557,50 mcl. Huursubs.
mog. Tel. 04492-1822.

Onroerend goed te koop aangeboden
OPEN HUIS

Woensdag v. 17.00-19.00 uur.
Adres: Jan Steenstr. 6 te Elsloo

Gel. aan plantsoen, uitst. onderhouden halfvrijst. woonhuis
met tuin en gar.; Woonk. met open keuken, tot. lengte 10
m., afgewerkt met handvorm. plavvl., veldbrandstenen en
balkjesplafond, keuken met app.; Tuin/terras gel. op het
westen, 3 royale slp.k.'s, badk., ruime zolder. Bijna de ge-
hele woning is voorzien van roll. Bwjr. 1983. Bezichtiging
van dit pand is zeer aan te bevelen. Pr. ’ 139.500,- k.k.

Inl. Stienstra Makelaardij BV
Tel. 045-712255.

Spaarhypotheek
Laat u eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

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

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

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

SUSTEREN. Te k. geren,
gr. woonhuis met gr. garage
en tuin. Ook gesch. voor
paardenliefh. 04499-1202.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Mooie grote gem. kamer te\ huur te VALKENBURG. Ook

' oudere heer of dame.
04406-12875.
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.
Gem. KAMER te huur met
centr. verw. en huiselijk ver-
keer te Valkenburg, ook
voor oudere heer of dame.
04406-12875.

Per 16-6 te h. voor keurig
persoon, kl. nette gem.
KAMER aan rand Hrl.-centr.
045-217592.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel
35 nri2 ’ 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.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Te k. VELDBRAND-
STENEN en oude metsel-
stenen. Tel. 045-722028.

Kanteldeuren en rolluiken "bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187. j
Zwarte golflaat v.a. ’ 13.50 J
p. m2, tuinplank 15x2 cm. -geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre- Jnen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p. j
m. mcl. BTW, alle dakmate- |
rialen. Houthandel RIN- ]
KENS, Eygelshovenerweg :
60, Übach over Worms. Tel. >045-319846. "AKOUTHERM systeem- !
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink, <lood daltrimmen ** Div. sys- I
teemplafonds ** Div. sys- !
teemwanden. Hov. t. Wes- j
terflierhof 10, Hoensbroek. ;
Tel. 045-226604. Levering j
gratis aan huis. ;

Reparaties
1

TV/VIDEO reparatie. Zonder jVoor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel. iDIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. |Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor

Telefax Telefax Telefax
huur v.a. ’ 59,- p.m. lease.

Autronic 04492-3888.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt. !

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

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

Design Kantoormeubelen <Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de
gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux, 'banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,
stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,

Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren.
I

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- exel. BTW. I
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. .

-.. — i
Landbouw en Veeteelt

Elke week
te koop

Belgische blauwe Starters,
Nuka's, Limosim stieren en

vaazen. Stassen, tel. 09-32-
-19510879.

I

WERKSCHOENEN met ga- :
rantie. P. Raeven, tel. 045- |
322741. i

Te koop rood/bonte KOE
aan de kalf (3e kalf). Brou- (
werijstr. 13, Wylre.

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

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.

Auto's

Seat Demonstratie-auto's
Seat Marbella GL 1988 ’ 11.000,-
Seat Ibiza 1.2 XL 1989 ’ 17.500,-
Seat Ibiza 1.2 GL, nieuw ’ 18.500,-

Auto AARTS
Hamstr. 211, Kerkrade. 045-412545.

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

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beige, '88;

Siërra 2.0 CL sedan '88; Suzuki jeep SJ 413 L '87; Opel
Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback '87 2X; Ascona 1.6 diesel

5-drs. '86; Opel Corsa 1.0 S, 3-drs. '85; Honda Prelude 2.0
i '87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, LPG '86;

Escort 1.6 SL Bravo '87; Escort 1.6L, 5-drs., '83;
Escort 1.6 L, 5-drs., schade '83; Escort 1.3 L, 5-drs.

'82; Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6 Laser 5-drs. '84;
Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S '86; Kadett
1.3S, LPG '86; Kadett 1.2 S '84 en '82; Kadett 1.6 diesel

'83; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude EX '83;
Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 3X '85 '85 en '84;
VW Golf 1.6 C '86; VW Golf GTI '79; Daihatsu Charade

diesel '85; Subaru 1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo '87;
Suzuki Alto GL 5-drs. '86; Citroen BK sport '85; Mazda 626

2.0 GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL '83;
Mitsubishi Saporro GL '81; Nissan Stanza 1.8 GL '82;

Honda Quintet autom. '82; Audi 100 CC 5-cyl. '83;
Bedrijfsauto's

Toyota Hi-ace lang D 2X '85; VW transp. dubb.cab.
pick-up '84; VW transp. LT 35 D '85; Nissan Sunny Ven D
'87; Toyota Lite-ace dubb. cab. D '85. Daihatsu 850 mini

bus '84. Div. inruilers v.a. ’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford

’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 3X '81 '79 en '77; Civic
'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel '80; Citroen GSA

combi '80; Mitsubishi Galant combi '80; Mini '78; Fiesta '78.
Inr.-financ. mogelijk. Bovag-garantie. Reeweg 112,
Industrieterrein Abdissenbosch. Tel. 045-321810.

Nissan Sunny
1.3 SLX

3-drs., bwj. 1987, wit, pr.
’17.500,-.

Renault De Jonghe
Maastricht.

Autoparc Randwijck.
Wijk 29.

Tel. 043-616288
Occassionhal 618250.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
LET OP

SPECIALE AANBIEDING IN
ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
PLYMOUTH type Volaire
bwj. '79, APK jan. '90, i.z.g.
st. t.e.a.b. Tel. 04490-25306
MITSUBISHI Sapporo mei
'78, 1e eign., 98.000 km,
bruinmetallic, APK juni '90
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-717370, na 19.00 uur.
Tek. BMW 315 bwj. '82, 1 jr.
APK, 88.000 km, zeer mooi
’5.950,-. Inr. mog. Tel.
045-423750.
Te k. BMW 525 met trekh.
en nwe. banden, bwj. '84.
Inr. mogl. Na 14 uur 04490-
-35278.
BMW 316 bwj. eind'7B, APK
3-'9O, pr. ’1.950,-. Tel.
045-422610.
BMW 316, m. '78, APK 4-
90 i.z.g.st., ’2.250,-, Lam-
■pisteriestr. 2, Hoensbroek.
(bij Randweg).
LET OP! G.G. auto's geslo-
ten van 9 juni tm 25 juni.
Te k. FIAT 127 Sport bwj.
'79, kl. zwart, APK 4-'9O, pr.
’1.100,-. 045-418556.
Te k. FIAT 127 Sport bwj.
'79, APK '90 ’1.250,-. Tel.
045-452008.
Ford ESCORT L, 68.000km.
z. mooi. ’ 5.950,-. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Ford type FIESTA 11L '82,
APK, Als nw. Hamerstr. 39
Heerlen. Bij ABP.
Ford ESCORT 1300 laser,
bwj. 11-'B4, mooie auto, tel.
045-224791.
Te k. Ford TAUNUS Ghia
2000 LPG, bwj. '79, mooie
auto, 045-218601.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,
grijsblauw, apart mooi, '80,

’ 3.250,-. Tel. 045-725703.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L
RS aut. 3 drs. kl. blauw,
schuif/kanteldak. RS velgen,
bwj. okt. '85. Pr. ’13.500,-.
Tel. 04499-1448.
Te k. Honda PRELUDE EX,
bwj. '83, APK '90, pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-316940
HONDA Civic 1200, t.'79,
i.z.g.st., APK, ’ 1.150,-. Tel.
045-210435.
Te k. MAZDA 323 automatic
bwj. '81 4-drs. valkenbur-
gerweg 44 voerendaal.
Te k. MAZDA 929 coupé,
'83, 130.000 km, veel extra's
pr. n.o.t.k. Koolhoverweg 26
Êocholtz. 045-442776.

Te k. weg. omstandigh
MAZDA 626 GLX 2 Itr. die-
sel, ca 8 mnd. oud, pr.

’ 36.000,-, nw. model. Tel.
04498-55299.
Te k. MAZDA 323 SES, bwj.
'79, i.z.g.s.t., APK, vr.pr.
’1.650,-. Jonkerstr. 10,
heerlen.
Te k. MAZDA 323 1981,
zeer mooi. Tel. 045-460734.
MERCEDES rev. motoren
en cyl. koppen. OM 314, 4
cyl., 80 pk, OM 352, 6 cyl.
130 pk. Auto Feyts 04759-
-1896.
4 MERCEDESSEN 200 D
2x '81 en 2x '78. In een koop
t.e.a.b. Bogaardenstr. 51,
Maastricht.
Mitsubishi COLT GLX, s-
drs., eind '80, APK 6-'9O, i.z.
g.st., ’ 2.950,-. 045-453572
Part. biedt aan: Nissan
Stanza 18 SGL 5-drs, aug.
'85, 56.000 km 5 bak rem en
stuur bekr. 81. met., duurste
uitv. ’ 11.750,-045-442125
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km, pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6, Nieuwenhagen.
KADETT 13 LS '86, "85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12584, '83; Kadett 12
GLS '84 3x; Kadett 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82.
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
KADETT type 12S, 69.000
km, ’ 6.950,-, z. mooi. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
Opel CORSA 12 S TR, bwj.
'85, zeer mooi! Tel. 045-
-228469.
Te k. Opel KADETT 12 S
bwj. nov. '85. 045-256668.
Te k. Opel SENATOR 30S
autom. LPG, stereo, bwj. '80

’ 4.950,-. Pieterstr. 6,
Schaesberg. 045-324763.
Te k. Opel KADETT autom.,
APK 5-'9O, vr.pr. ’850,-.
Parallelstr. 18, Nuth.
Peugeot 205 XE ACCENT,
bwj. 10-'B5, km.st. 50.000.
Boekjes aanw. 045-228469.
RENAULT 5 TL '80, leuke
auto, APK 3-'9O. Vaste prijs

’ 1.350,-. 04490-10246.
Toyota LANDCRUISER BJ
40 Softtop 3.0 Diesel, bwj.
'80, pr. ’9.250,-. Tel.
04490-37543.
Toyota COROLLA bwj. '79,
APK i.z.g.st. ’1.450,-. Tel.
045-720951.
VW POLO 1.1 de Luxe m.
'81, APK, z. mooi ’2.750,-.
Tel. 045-454087.
VW GOLF bwj. '77 automaat
APK ’1.300,-. Tel. 045-
-720951.
Te koop VOLVO 343, bwj.
'79, LPG, trekhaak, ’ 900,-.
Tel. 045-740373 b.g.g. 045-
-713117.
Te k. VOLVO 340 DL 1700
cc, kl. blauw, bwj. juni '88,
045-440642.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; VW Golf
GTi, alle opties '86; Ford bus
9 pers. diesel type '88; Opel
Ascona 18 i '83; Mitsubishi
Galant '82; Opel Ascona 2
drs. diesel '83; Mitsubishi
Sapporo '79; Fiat Ritmo '82;
Citroen Charleston '84; Nis-
san Cherry '83; Golf '78; Re-
nault Fuego '81; Opel Corsa
'84. Autohandel P. FRANK-
EN, Ganzeweide 59, Heer-
len, 045-216475 of 727711.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t.'Bs sportvelgen
’3.900,-. Mercedes 200 W
124, t.'B6, verl. sportvelgen,
alle extra's. BMW 520 i t'B3
m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback, 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-. Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo i.z.g.st.
’6.900,-. Volvo 340 2.0 t.
'85 ’8.900,-. Opel Manta i
200 uitv. t.'79 ’5.900,-.
Ford Escort 2000 RS bwj,
'81, geh. uitgeb. ’5.900,-
Ford Taunus 2 L 6 cyl. bwj.
'81 sportvlgen schuifd.
’3.900,-; Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; Diana t.
'81 ’ 1.400,-; Toyota Carina
t. '80 ’2.400,-; Fiat Ritmo
75 CL t. '80 ’ 1.900,-; Alfa
Sprint t.'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t.'B3

’ 6.750,-. Talbot Samba LS
t.''B3 ’ 2.900,-. Zastava
Yugo t. '84 ’2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo ’ 2.900,-.
Ford Fiesta 1100 S Ghia t.
'77 ’1.450,-. Audi 100 die-
sel t'Bl ’ 2.700,-. Golf t.'76
’900,-. Mazda 626 t.'Bl v.
a. ’2.700,-. Golf t.'79

’ 1.700,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Opel Kadett cou-
pe 1.6 Rally bwj. '79
’2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiesta t.'79 ’2.100,-.
Volvo 345 DL t. '81 ’ 3.900,-
Honda Accord t.BO aut.
’2.100,-. Simca 1307 t.'Bo
’1.200,-. Allegro t.'77
’900,-. VWGolf 1600 aut. t.
'78 i.z.g.st. ’2.500,-. Ford
Escort '79 ’2.100,-. 2x
Honda Civic t.'B2 ’ 4.900,-.
Opel Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-. VW Polo t'7B
’1.700,-. Citroen GS t. '81
’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t.79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK. Geop. ma
tm vr. 10-19.00U. Zaterdag
tot 17.00 uur. Inr. en finan-
ciering^
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te k. MAZDA 323, bwj. '80,
pr. ’ 1.550,-; VW Polo '79,
’1750,-. Alle twee in
pracht staat. 045-456462.

Ford SCORPIO 281 GL '86
’24.500,-; Ford Escort 14
CL '86 ’ 15.000,-; Merce-
des 280 CE ’17.000,-;
Saab 900 GLI '82 LPG
’7.000,-; Opel Kadett '83
3-drs ’ 6.000,-; Opel Kadett
'80 3-drs ’ 3.600,-; VW Sci-
rocco LS autom. '78
’1.500,-. Hommert 24,
Vaesrade. (kruispunt
Schinnen).
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88;Seat Ibiza Playa
'86 en '88; Seat Ronda 1.2
GL '83; Seat Ronda 1.7 GL
D '87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat
Ibiza 1.2 XI '89; Subaru
1300 '80; Talbot Solara 1.6
GLS '81; Mazda 1300 '76;
Mazda 323 '81 en '79; Lada
2105 GL '82; Fiat 127 '80;
Fiat Ritmo D '80; Austin Al-
legro '78; Sunbeam 1000
'79; Saab 99 '76; Datsun
120 V '79; VW Passat '81;
Citroen Visa '79; Fiat Ritmo
'79; Ford'Fi ësta '78; Opel
Kadett city '79; Fiat Panda
'85; VW Derby '78; Volvo
340 automaat '83; Audi 100
'81. Inruil en financ. mogelijk
Donderdags koopavond.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.
’l.OOO.-

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. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.

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

Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 of 04498-54510.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen:.. Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen,,

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

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Motoren

Te k. SUZUKI GT 750 bwj,
'76, vr.pr. ’1.500,- 045-
-750758.
Te koop YAMAHA KT 600
Ténere, bwj. '87, km.st.
9.300, pr. ’5.250,-. Tel.
04490-37543.

,■ . ■". '-■■——■■■ ■
(Brom)fietsen

Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Kinderfietsen va.
8 jr. ’40,-. Tev. kinder-,
omafietsjes, als nieuw. An-
jerstr. 8, Schinveld. 045-
-256719.
Div. gebr. BROMSCOO-
TERS o.a. Peugeot SL 50/
Honda Vision 2x/ Vespa pk
50 aut. el. Verder Puch Maxi
bromfiets, div. racefietsen
o.a. Gazelle AA Spec. Cam-
pagnola Jubile/ Koga Myata/
Ralley/ Giant. Bert Rekers
Willemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.

Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsen.jongens
/meisjesfiets. 045-257371.

Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen ’500,-. Tel. 045-
-315825.

Sport & Spel

VECHTSPORTARTIKELEN
Darts en accessoires, sport-
voeding. Topsport Berg-
straat 25, Sittard. Tel
04490-25918.

Vakantie en Rekreatie
CAMPING Klein Vamebroek i
in Heiloo, **"", 3 vlaggen, |
mooie grascamping, 4 km ,
van zee, zwembad en visvij- i
ver tegenover. Vraag kleu-
renfolder aan, tel. 072- i
331627. .i
Te h. STACARAVAN op i
Camping De LEISTERT in 'Roggel. Tel. 045-723488. i

COMOMEER. Camping Au-
Lak, Sorico, privé strand.
App. of bungalow ’ 250,- p.
w. Nog plaatsen vrij t/m 15-
-7-'B9. Hollands beheer. Tel.
09-39-34484035.
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Busr.
v.a. ’ 160,-. Inl. tel. 033-
-618811.

■ —
Caravans/Kamperen

Te k. 6 TOURCARAVANS
va. f 1.000,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. Camper INBOUWSET
Westfalia, i.z.g.st. Tel.
04406-15110.
Volledig ingerichte STA-
CARAVANS te h. op Cam-
ping Hommerter Allee te
Amstenrade. 04492-1822.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Een saai sexleven bestaat voor

ons niet!
Eroslijn 06-320.321.22

50 c/m

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naat'
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (A*

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Ben jij in voor 'n FLIRT-AVONTUUR?"

Flirt-Box 06-320.330.01
Privéhuis Michelle

ledere man droomt ervan!!!
Melanie, Connie, Debbie.Mariska, Angela en Cori'

en nieuw nieuw
Rowana jong en sexy!!!

Tel. 045-228481/229680.
Voor veel plezier, komt U naar hier.

RIVERSIDECLUB
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100

voorbij camping de Maasterp. open van Maandag'
vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-18jj

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

Tel. 045-311895. j

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en exel. service. Pr. Hen
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend va"

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachtS-A
B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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.
Escortservice all-in
045-326191

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

Privé en escort
045-220866

Contactbureau
Yvonne

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

Sittard.
Nieuwe meisjes bij

privé Yvonne
lichaamssexm. ’ 50,-. v.

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

sexy meisjes ma-zat. 11-23
uzo. T5-23u. 045-425100

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Zoek je 'n lekkere boy
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330 66

Zoek ze uit die meisjes van
plezier... (50 et p/m)

Voor bi, SM, paren & trio's
"Erotische-Afsprakenlijn"
06-320.325.80
Zoek je 'n lekker ding?

Sex-contact-lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contactü (50

et) L.1.V.E.-Afspraak-lijn!!
06-320.320.55

Relax-afspraken met
lekkere dames:

Tippel-Box
(50cpm) 06.320.326.66

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.
50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk Maar 2
kwartjes p.m. 06

320*324*24
Ik heb een hele
gladde tong..
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.
De "Amsterdamse Meiden-
box" maak 'n afspraak, be-
leef waar je van droomt in 't

echt. 950 ct.pm.)

06-320.325.88
Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000

Rijkweg Nrd. 22A, Geleen
Tel. 04490-42315

Mindy's
Masturbatielijn

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

Thai Privé
Voor sport-, Franse- s[
ginele Thaise bodymas»
Ma.-vrij. 11.00 tot 24.00

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966^
’5O,- all-in

045-423608
Zoekt U een beetje

Kom dan naar hief
Rosy en 4 spontane me
verwennen u graag met

plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Ge*

Tel. 04490-45814

_
Tev. meisje gevraag

Nieuw Escof
Het adres voor een I'
meisje bij U thuis v-»

’ 100,- all-in.

06521-2789 J
Donna
Christien

met haar 7 vriendmne
Nieuw Monica en W,
045-227734 / 22873»

06-SeX
Relax-Line

06-320.320.0*
Zevende Hem
06-320.320.0'
Sex Non Stol
06-320.320.0^

!! Live !!
Sex Relax BO

06

320.324.0^
Addink Prod. 50 ctpj

S.M.
Party bo
06-320.323.0É

Talk-Productions sO_o
Contactburo

L'Amour, dames, trio, "
privé enz. Heerlen.

045-225237.^^
Marcha

Grieks - 06'
320.325.55

50 ct.p.m. _s

Tieners
Gratis PORNO kalend

50 ct.p.m. 06-

-320.321 .Ijj
Live*Sex*BoX

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325-gÖ
Rosie Sexlijfl

50 ct.p.m.
06-320.330.70^
Tieners. 06-320.323.^

50 ct.p.m. */

Nieuw é
Wij zijn dag en nacht 9.
met 3 meisjes SM eo 'sage. Rijksweg Zuid ' „

Geleen, 04490-484^
Jong meisje. Moede' e

dochter, Vanessa tyP^
nog vele andere m°

meisjes privé in /

Club Exclusi^;
Trio, lesbisch, escort, P j
taxi mogl. ma-za. v_\d

u. Zond. 14-21 u. ind^istr. 13, Kerkrade-W.
045:423634_^

Privéhuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, lvlar
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U ben
harte welkomA-^
Voor Piccolo's .

zie verder pagina



Homij bewaakt
installaties

GELEEN - Het tech-
installatiebureau_AorniJ in Geleen gaat

Ku* de computer de. en|
" "ALlaties biJ aangeslo-

larht driJven daS en
il Vn de Saten hou-
A' Zo kunnen storin-

i ilueerder worden ont-"eKt en kunnen ener-
gfverslindende activi-
spoord. W°rden °Pge"

As een elektrotechni-

sche installatie bij een
bedrijf een storing
krijgt, wordt dat auto-
matisch via het tele-
foonnet doorgegeven
aan de centrale van Ho-
mij. Een technicus kan
daar op het scherm al

zien wat de aard van de
storing is en dan via de
computer het euvel ver-
helpen of een monteur
naar de installatie stu-
ren. Zo wordt de storing
in de meeste gevallen
verholpen voordat de

gebruiker er zelf iets
van merkt.

De vestiging van Homij
in Geleen voert elektro-
technische projecten
uit voor zeer uiteenlo-
pende opdrachtgevers,
waaronder de Luchtha-
ven Maastricht, DSM,
Intercai, Limagas, de
Kamers van Koophan-
del, de Plem, de Rijks-
universiteitLimburg en
het Waterschap Zuive-
ringschap Limburg.

Met het oog op eenwording Europa

P & O neemt
Langen over

Van onze redactie economie

wdt ~ et Geleense transportbedrijf Langen Groep
|Al overgenomen door het Engelse bedrijf Peninsular and

fid 1 Steam Navigation Company (P & O). Langen onder-uit nog met P & O over de prijs voor de overdracht van de

-j nff;11 is voornamelijk actiefals mi-
i ben naal transporteur. Het fami-_

irjg
rijf werd in 1947 opgericht.

v t\ f «JA werd een omzet behaald11 * 6° miljoen.
tv,

rst e anden geleden werden de
.| contacten gelegd tussen bei-

de bedrijven, die de samenwerking
noodzakelijk vinden 'met het oog
op de eenwording van Europa.
Langen vindt dat dit proces van
schaalvergroting binnen de EG het
beste gerealiseerd kan worden door
samenwerking met een ander inter-
nationaal opererend bedrijf.
Voor P & O is de Langen Groep een
aantrekkelijke partner vanwege de
buitenlandse vestigingen, waardoor
het Engelse bedrijf eenvoudig toe-
gang krijgt tot met name Zuid-
Europa.
Langen heeft eigen vestigingen in
Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland,
België en Duitsland. Er werken in
totaal 340 personen. Het wagenpark
bestaat uit 230 trekkers en 370 op-
leggers of tanks.

Adviesnetwerk
voor middenen

kleinbedrijf
'turn EN _

Het Coördinerend In-
tirijf VOor het Midden- en Klein-

-9j [jA (tot nu toe bekend als het
|Vi e £. en de 23 regionale instituten
$ftds ■noemde RIMK'S> vormen

iarn §lsteren én netwerk onder de
i le jAnstituutvoor het Midden- en

'* t 0 dryf- Geprobeerd wordt zo
) 0r Aankelijkheid te vergroten't,A ondernemers met plannenP0Wennen.

'^A 1het huidige CIMK in Diemenie. RlMK's in de regio opereren
|l edriSfeUn van net georganiseerde
.Z, 7 Wen en het ministerie van/ iers e geven adviezen aan onderne-

-otïiïs°h flnancieel en bedrijfs-eco-. itvoer errem en zorgen voor depei<j In§ van een aantal over-
*i 1.A^.e^ngen voor het midden-T^'nbedrijf.

Gigant
Als de overname rond is heeft de
Europese transportafdeling van
P & O (POETS) meer dan 6700 men-
sen in dienst, verspreid over een
netwerk van meer dan 180 vestigin-
gen. De transportgigant bezit dan
2200 voertuigen en 8900 trailers, ze-
ven transportveerboten en 48 Rijn-
schuiten.

beursoverzicht
Succes
vanS

aTERDAM - De introductie
dag dandelen DAF heeft maan-
'ehbp^ e Amsterdamse effec-

) e n rs ne^ enorme succes van
PlaaAm achttien miljoen her-
aatigpt aandelen zonneklaar
lijlA to°nd. Er gingenin nauwe-
'erjAler uurtijd 3.435.323 aande-
een , andere handen over wat bij
eris7?nrs tussen f 61 (opening)
fecti'f0 met een slot opf58,30 ef-
JïiitA een omzet van ruim f 200
tic orfAbetekende. De introduc-
2.303

p ° februari van DSM bracht
aandelen aan het rollen,

fHg °mdat de introductiekoers
Zet K kwam de effectieve om-
ioetl °|er uit op ruim f 250 mil-
UitSc. .en tweede opmerkelijke
%)Vr »eter Was net bouwconcerniVI-Amstelland.
ÖezeK°ouwer. die ex f 0,75 divi-
2es AAd verhandeld zag bijna
Anh J°en aandelen over de
gaat n k gaan- NBM- die IGB
een °Vernemen. boekte hiermee
■ioen et van bijna f 110 mil"

ge°w?.kliJke Olie bleef bij al dit
56 Al .deze keerver achter met f
Aks n en °mzet bij 411000
Auw Ue aandelenomzet kon het
b°We?S met f 886 miljoen niet

r ,Aen tegen de obligaties
Bing "voor f 1529 miljoen om

aar was sprake van een
<*e A'S herstel als gevolg van

e internationaleren-
fotl ds Verscheidene staats-
PUm ull konden rond een halveop h„ ?rstellen. De totale omzet
RiJiard S kwam uit °P f 2>4
St-iAA van de fondsen lag er

lns verdeeld bij. De rente-
Uror> m Amerika en ook in

n de stemming niet
Sanda u beïnvloeden. De echte
V 0?,1 laS bij de trekpleisters
"iiridV Amstelland en in
ü't<!r.ure mate bij enkele andereSch-ieters.
vo0r P Nedlloyd enkele dagen
<W e jaarvergadering f 6,50
At fAA f 448,50. Ahold klom
A*fl9o °p f 121>3° na een top
Sen w t'l°' De bankaandelen la-

at hoger met voor Amro
Van f °'80 opf 81. De in-

?ls hp!°Als moesten wat omlaag
arafu , g van de duidelijke dol-
leü Jl VlnS- Groot waren de na-
w verschillen echter niet.

Emissie Pakhoed
ROTTERDAM - Het transport- en
opslagbedrijf Pakhoed komt met
een aandelenemissie met voor-
keursrecht voor bestaande aandeel-
houders. Op tien bestaande aande-
len zullen zij één nieuw aandeel
kunnen kopen, zo heeft Pakhoed
bekendgemaakt. Nadere bijzonder-
heden werden niet gegeven.

De directie verwacht dat de winst
per aandeel over het lopende jaar 15
procent hoger zal komen te liggen
dan in 1988, toen Pakhoed per aan-
deel een nettowinst behaalde van f
12,25. De groei-van de nettowinst
heeft zich in deeerste vier maanden
van het jaar voortgezet.

De opbrengst van de emissie zal
worden gebruikt om de voorgeno-
men expansie te financieren en de
vermogenspositie te versterken.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.
AEGON 98,40 98,40
Ahold 120,00 121,30
Akzo 149,30 149,00
A.B.N. 42,30 42,00
Alrenta 162,50 162,40
Amev 50,10 50,00
Amro-Bank 80,20 81,00
Bols 140,50 141,00
Borsumij W. 142,30 141,00
Bührm.Tet. 66,60 67,00
C.S.M.eert. 66,00 65,60
DAF - 58,30
Dordtsche P. 256,20 254,20
DSM 142,10 141,40
Elsevier 71,00 70,60
Fokker eert. 41,80 41,10
Gist-Broc. c. 34,40 34,80
Heineken 116,20 115,00
Hoogovens 106,50 105,60
Hunter Dougl. 111,20 111,00
IntMüller 92,00 92,50
KBB eert. 73,30 73,30
KLM 49,40 49,00
Kon.Ned.Pap. 59,00 58,90
Kon. Olie 137,40 136,70
Nat. NederL 62,10 62,10
N.M.B. 226,50 227,00
Nedlloyd Gr. 442,00 448,50
Nijv. Cate 95,80 95,50
Océ-v.d.Gr. 325,00 322,00
Pakhoed Hold. 135,70 129,70
Philips 37,80 37,40
Robeco 106,20 105,50
Rodamco 165,20 164,70
Rolinco 105,30 104,30
Rorento 60,60 60,40
Stork VMF 37,20 36,70
Unilever 138,10 ,137,50
Ver.BezitVNU 107,70 '106,50
VOC 49,90 48,60d
Wessanen 87,70 87,20
WoltKluwer 174,00 173,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,20 44,80
ACF-Holding 50,00 50,00
Ahrend Gr. c 288,00 291,00
Alg.Bank.Ned 42,10 41,80
Asd Opt. Tr. 23,20 23,00
'Asd Rubber 8,20 820
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 89,40 89,40
Aut.lnd.R'dam 78,00 79,50
BAM-Holding 455,00 455,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 135,00 135,00
Begemann 109,00 110,50
Beiindo 372,00 372,00
Berkei's P. 5,00 5,30
Blyd.-Will. 23,50 23,80
Boer De, Kon. 452,00 448,00 a
de Boer Winkelbedr. 59,70 59,50
Boskalis W. 16,75 17,05
Boskalis pr 14,00 14,50 I
Braatßouw 1010,00 1030,00 ]
Burgman-H. 3000,00 3000,00 I

Calvé-Delft c 895,00 894,00
Calvépref.c 4975,00 5025,00
Center Parcs 78,20 78,00
Centr.Suiker 65,30 64,70
Chamotte Unie 11,50 11,60
Chamotte div.B9 11,00 11,00
Cindu-Key 116,00 116,00
Claimindo 361,00 361,00
Content Beheer 25,40 24,70
Cred.LßN 82,00 81,00
Crown v.G.c 118,20 118,00
Desseaux 209,00 209,00
Dordtsche pr. 254,20 252,00
Dorp-Groep 52,50 .52,20
Econosto 238,00 239,50
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 56,50 54,50
Eriks hold. 364,50 364,00
Frans Maas c. 70,30 70,00dFurness 133,50 135,00
Gamma Holding 84,00 83,00
Gamma pref 5,90 5,80
Getronics 27,00 26,90
Geveke 40,00 39,70
Giessen-de N. 246,50 249,50
Goudsmit Ed. 302,00 308,00
Grasso'sKon. 89,00 89,80
Grolsch 130,00 129,00
GTI-Holding 186,00 185,50
Hagemeyer 90,00 89,80
H.B.G. 208,50 209,00
HCS Techn 16,20 16,10
Hein Hold 100,50 99,50
Hoek's Mach. 192,00 194,00
HoldohHout 715,00 715,00
Holec 30,50 29,80
H.A.L.Tr. b 1710,00 1728,00
Holl.Am.Line 1715,00 1728,00
Heineken Hld 100,50 99,50
HolLSea S. 1,47 1,60
Holl. Kloos 430,00 430,00
Hoop enCo 12,30 12,20
Hunter D.pr. 6,00 6,15
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 58,40 60,20
IHC Caland 34,30 34,00
Industr. My 210,00 210,00
Ing.Bur.Kondor 531,00 531.00
Kas-Ass. 40,50 41,00
Kempen Holding 14,10 14,10
Kiene's Suik. 1310,00 1305^00
KBB 75,50 75,50
Kon.Sphinx 95,50 96,00
Koppelpoort H. 276,50 275,00
Krasnapolsky 185,00 190,00
Landré & Gl. 55,80 55,00
Macintosh 49,50 49,70
Maxwell Petr. 685,00 685,00
Medicopharma 74,30 73,50
Melia Int. 7,10 7,00
MHVAmsterdam 24,00 25,00
Moeara Enim 1185,00 1183,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15300,00
MoolenenCo 31,60 d 31,70
Mulder Bosk. 53,00 b 54,00
Multihouse 10,90 10,90
Mynbouwk. W. 447,50 447 50
Naeff 225,00

NAGRON 48,50 48,50
NIB 554,00 558,00
NBM-Amstelland 19,80 19,50d
NEDAP 316,00 318,00
NKF Hold.cert 368,00 363,00
Ned.Part.Mij 36,80 36,80
Ned.Springst. 9730,00 9730,00
Norit 840,00 836,00
Nutricia 248,00 247,00
Omnium Europe 16,90 16,60
Orco Bank c. 78,60 78,90
OTRA 700,00 701,00
Palthe 140,00 140,00
Polynorm 97,00 96,30
Porcel. Fles 138,00 138,00
Ravast 55,00 55,20
Reesink 67,50 68,00
Riva 55,50 55,00
Riva (eert.) 54,20 55,00
Samas Groep 74,00 75,00
Sanders Beh. 100,00 100,00
Sarakreek 28,30 28,00
Schuitema 1600,00a 1550,00a
Schuttersv. 124,50 125,00
Smit Intern. 46,70 47,60
St.Bankiersc. 25,50 25,30
Stad Rotterdam 152,30 151,00
TelegraafDe 471,00 471.00
Text.Twenthe 248,50 249,50
Tulip Comp. '61,90 62,00
Tw.Kabel Hold 148,00 147,50
Übbink 118,00 118,00
Union Fiets. 15,00 15,45
Ver.Glasfabr. 290,00 290,00
Verto 68,00 68,70
Volker Stev. 64,50 64,50
Volmac Softw. 65.00 64,20
Vredestein 19,30 e 19,00
VRG-Groep . 61,90 62,60
Wegener Tyl 204,80 204,50
Westlnvest 31,30 ' 31,30
Wolters Kluwer 172,50 173.00
Wyers 50,30 50,00 a
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,50
ABN Aand.f. 73,20 73,90
ABN Beleg.f. 55,10 55,50
ALBEFO 52,90 53,00
AldollarßFs 21,00 21,00
Alg.Fondsenb. 241.00 242.00
AllianceFd 11,60 12,00
Amba 45,80 45,60
America Fund 322,00 318.00
Amro A.in F. 92,60 92.70
Amro Neth.F. 74,40 75,00
Amro Eur.F. 68,70 69,50
Amvabel 96,10 . 95,00
AsianTig. rsFd 62,20 56,70
Bemco Austr. 61,70 61,90
Berendaal 116,00 116.00
Bever Belegg. 23,10 23,50
BOGAMIJ 108,20 108,00
Buizerdlaan 41,00 40,50
Delta Lloyd 39,80 40,20
DP Am. Gr.F. 24,40 24,60
Dp Energy.Res. 35,00 35,00

Eng-H011.8.T.1 9,80 b 9,80b
EMF rentefonds 65,00 65,00
EurinvestU) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,20 57,40
Hend.Eur.Gr.F. 193,10 194,30
Henderson Spirit 77,50 76,70
Holland Fund 71,80 72,00
Holl.Obl.Fonds 120,00 120,50
Holl.Pac.F. 112,60 111,60
Interbonds 564,00 567,00
Intereff.soo 41,50 41,10
Intereff.Warr. 301,10 294,00
Japan Fund 39,80 39,50
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1490,00 1495,00
NMBDutch Fund 37,20 37,50
NMB Oblig.F. 36,30 36.40
NMBRente F. 102,30 102,40
NMB Vast Goed 40,60 40,50
Obam, Belegg. 213,50 213,50
OAMFRentef. 14,10 14,15
Orcur.Ned.p. 48,50 48,80
Pac.Prop.Sec.f. 49,30 45.85
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,50 a
Rabo Obünv.f. 74,90 75,00
Rabo Obl.div.f. 49,90 50,00
Rentalent Bel. 1338,40 1340,00
Rentotaal NV 31,00 31,10
Rolinco cum.p 107,00 106,50
Sci/Tech 18,30 18,20
Technology F. 15,80 15,90
Tokyo Pac. H. 250.00 248,50
Trans Eur.F. 74,40 74,70
Transpac.F. 575,00 570,00
Uni-Invest 115,00 115,50
Unico Inv.F. 85,60 85,60
Unifonds 28,80 29,00
Vast Ned 119,00 119,10
Venture F.N. 40,50 40,30
VIBNV 86,00 86,00
WBO Int 77,30 77,30
Wereldhave NV 209,50 209,50

Buitenlandse obligaties
83/. EEGB4II) 102,10 102 50
3'/_EngWarL 35,30 36,00
5.'. EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 68,20 69,50
Amer. Expres 33,10 33,80
Am.Tel.& Tel. 33,60 36,00
Ameritech 59,50 61.00
Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 27,70 28,00
Atl. Richf. 93.00 93,50
BAT Industr. 5,60 5,80
Beil Atlantic 87,00 88,50
BellCanEnterpr 38,80 39,10
Beil Res.Adlr 1.10 1,10
Beil South 48,40 4940
BET Pubüc 2,55 2.55
Bethl. Steel 23,00 23.30
Boeing Comp. 79,75 78,40 I

Chevron Corp. 54,70
Chrysler 23,30 23,80
Citicorp. 33.00 33,80
Colgate-Palm. 50,00 51,50
Comm. Edison 36,50 37.30
Comp.Gen.El. 435,00 450,00
Control Data 20,70 20,70
Dai-IchiYen 3320,00 3350,00
Dow Chemical 94,50 93,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 47,10 47 40
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 227,00 227,00
Exxon Corp. 43,00 43,50
First Paclnt 1.64 a
Fluor Corp. 28,80
Ford Motor 49,50 49,60
Gen. Electric 55,30 55,50
Gen. Motors 41,20 41,10
Gillette 42,40 42,00
Goodyear 53.50 54,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 76,00 75,25
Int.Bus.Mach. 110,40 109,90
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 60,20 60.30
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 80,30 81,00
Lockheed 48,00 48,10
Minnesota Mining 72,50 73,50
Mobil Oil 51,70 51,80
News Corp Auss 14,30 15,00
Nynex 79,00 80,00
Occ.Petr.Corp 28,50 29,00
Pac. Telesis 40,00 40,60
P& O. © 7,00 7,00
Pepsico 54,10 54,70d
Philip Morris C. 139,50 141.00
Phill. Petr. 23.50 23,60
Polaroid 39,80 39,90
Privatb Dkr 264,30
Quaker Oats 58,75 59.80
St.Gobin Ffr 600,00 620,00
Saralee 54,00 55,30
Sehlumberger 39,50 39,50
Sears Roebuck 46.80 47.10
Sony (yen)
Southw. Beil 51,80 52,70
Suzuki (yen) 920,00 923,00
Tandy Corp. 43,75 44,20
Texaco 49,60 50,00
Texas Instr. 46,50 45,10
T.I.P Eur. 1,68 1,65
Toshiba Corp. 1440.00 1430,00
Union Carbide 27,00
Union Pacific 72,50 73,00d
Unisys 27.30 27.60USX Corp 36,75 36,75
US West 68,20 69,50
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 63,00 63,50
Woolworth 52,80 52,70
Xerox Corp. 63,50 64,10

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 56,00
Am. Home Prod. 210,00

ATT Nedam 78,00 78,00
ASARCO Ine. 54,00
Atl. Richf. 211,50 209,50
Boeing Corp. 178,00 169.00
Can. Pacific 39,50 38,70
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 49.00 48,00
Citicorp. 73,50 72,50
Colgate-Palm. 110,00 111,00
ControlData 41,00 40,00
Dow Chemical 206,50 203,00
Eastman Kodak 102,00 102,00
Exxon Corp. 94,50 93,50
Fluor Corp. 61,50
Gen. Electric 121,00 121,00
Gen. Motors 182.00 180,50
Gillette 90,50 90,00
Goodyear 118,00 118,50
Inco 63,00 63,50
IB.M. 240,00 237,00
Int Flavors 121,50
ITT Corp. 131,00 130,20
Kroger 28,00 29,00
Lockheed 107,00 107,00
Merek&Co. 152,00 155.50
Minn. Min. 160,00 160,00PepsiCo. 121,00 118,00
Philip Morris C. 305,00 307,00
Phill. Petr. 50,50 50,50Polaroid 81,50 80,00Procter & G. 229,50
Quaker Oats 133,00 133.00
Sehlumberger 87,00 84,50
SgarsRoebuck 103,00 101,50Shell Canada 81,00 8100
Tandy Corp. 85,10 93,50
Texas Instr. 100,00 98,001 Union Pacific 160,00 160,00
Unisys Corp 58,00 57 50
USX Corp 80,00 80,10
Varity Corp 5,00 aWestinghouse 140,60 141,00
Woolworth 116,50 114,00
Xerox Corp. 134,00 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 544,00 555,00
Dresdner B. 315,00 325.00Hitachi (500) 1450,00 1450,00
Hoechst 314,00 318,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00Nestlé 7170,00 7200.00
Siemens 554,00 550,00

Warrants
Akzo 38,30 38,40
AMROwarr. 1,45 1,45
Bogamij 5.20 5,20
Falcons Sec. 18,70 18,75
Honda motor co. 2400.00 2230.00
K.L.M. 85-92 170,00 172.80
Philips 85-89 3,90 3,30
St.Bankiers a 0.80 0.80
St.Bankiers b 2.20 2.20 e

Euro-obligaties & conv.
10'/. Aegon 85 100,50 100,50Aegon warr 12,50 12 70
10'/.ABN 87 97,00 96,00
13Amev 85 97.40 97 40
13Amev 85 95,75 95,75
10Amev85 100,25 101,25
11 Amev 86 95,00 95,00
14'/.AmroB7 96,75 96,7513 Amro-BankB2 100,50 100.70
10/2Amro 86 96.25 96,25
10Amro 87 95,60 95,60
53/. Amro 86 97,75 97.75
Amro Bank wr 22.50 23,80
Amrozw 86 67,75 67.759 BMH ecu 85-92 99.10 99 10
7 BMH 87 95,00 95,00
10V_EEG-ecu 84 100.25 100,25
93/.EIB-eeu 85 101,00 101.00
12'/. HlAirl.F 92,25 92 25
12 NIB(B) 85-90 101,00 10100
11'/.NGU 83 101.00 101,00
10 NGU 83 100,25 100,25
2'/. NMB 86 83,60 84.25
NMB warrants 63.50 63 25
83/. Phil. 86 95,25 96,00
63/. Phil.B3 96,00 96.25
11 Rabo 83 101.00 101.00
9Rabo 85 101,50 102,00
7 Rabo 84 101,50 101,50
12'/i Unil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90 5,90
Bredero eert. 4,40 4.0011 Bredero 4,00 3^60
Breev. aand. 17,00 17,00
Breev. eert. 17,00 17 00■LTV Corp. 2,35 2,30
Rademakers 27,00 27 00
RSV. eert 1,01 101
7V_ RSV 69 92,00 a 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 23,00 a 23,00 a
Berghuizer 70,30 71,00
Besouw Van c. 49,50 49,50
CBI Bann Oce. yen 1680.00 1680,00
Comm.Obl.F.l 99,10 99,20
Comm.Obl.F.2 99.00 98,80
Comm.Obl.F.3 99,20 99.00
De Drie Electr. 28,30 28,20
Dico Intern. 116.90 116.50
DOCdata 32.00 32,00
3eld.Pap.c. 96.50 94.00
_!ouda Vuurv c 87,00 87,00
Groenendijk 39,50 42,20
jrontmij c. 148,00 147.20
üesBeheer 292,50 292,00
rlighl.Devel. 14.00 b
flomburg eert 4,40 4.20 f
InfotheekGr 28,00 28,00
Interview Eur. 7,80 7,90
_DV. Mij Ned. 58.50 60,00 e
<LMKleding 33,40 f 33.30

Kuehne+Heitz 35,00 35,00
LCI Comp.Gr. 44.50 44.60
Melle 249,50 249,80
Nedschroef 115.00 f 114.90
Neways Elec. 10,10 9,90 f
NOG Bel.fonds 28,80
PieMed. 11,50 11,00 e
Toolgarant 10.25 10.20
Simac Tech. 17.90 17.60
TextLite 7,00 6.90
Verkade Kon. 237,00 238,00
Weweler 108,00 108,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abn c okt 40.00 618 3.80 3.50
abn c okt 45,00 398 1.20 1.10
abn p okt 40,00 327 1,30 1.20
akzo c jul 150.00 580 4,00 3,80
akzo c okt 160,00 228 3.80 3.70
akzo c 091 150.00 963 21.50 22.10
akzo p ju! 150,00 268 3.00 3.30
amro c jul 80,00 269 2,40 2,50
amro c okt 80.00 302 3.80 4,00
amro p okt 75,00 519 1,60 1.10
dfl c scp 225,00 402 3,60 a 3.50
d/fi p jun 215.00 248 0.40 0.50
dfl p jun 220,00 301 1.50 I.Bob
dsm c jul 140,00 376 6,00 5.60
dsm c okt 145.00 397 6.30 5.90
dsm c okt 150,00 448 4,40
dsm p okt 145.00 252 6.70
coc c jun 290.00 405 12.60 12.8.
eoe c ]vn 295.00 341 9,00 b 8.50
coc c jun 300,00 1008 5.10 5.00
coc c jun 305.00 1516 2,50 2.20
coc c jun 310,00 421 1.10 1.00
coc c jul 300.00 393 9.20 a 8.90
coc c jul 305,00 760 6.70 6,20
coc p jun 305.00 1001 5,00 4.60
goud c aug 420,00 765 I,ooa 0,60
hoog c jul 95.00 316 13,30 12.80 a
hoog c jul 100,00 370 9,20 8.50
hoog c jul 110,00 462 3,70 3,50
hoog c okt 110,00 307 8,20 8.21)
hoog p jul 110.00 228 6,00
kim c jul 50,00 260 1.70
kim c okt 50.00 468 2.80
kim c 092 55.00 554 6,20 6.50' ,
knp c jul 60.00 294 2.20 2.20
nedl c jul 460,00 230 9,00 1
nld c nov 102,50 1000 0.65 a 0.65
nly c n9l 102.50 500 0.60 0.65"
nlz p feb 95.00 250 0.90 a 0.40 *natn c jul 60.00 253 3.40

" natn c okt 60.(10 317 4.20
obl p feb 97.50 510 1.95 a 1.65-
-phil c jul 40.00 242 0.90 Ü.Til ,
phil c okt 40.00 250 2.50
olie c jul 140.00 353 3.00
olie c okt 130.00 321 11.00 10.50-
-olie c okt 140,00 301 5.00
olie c 091 105.00 288 35.90 3
olie c 092 135.00 463 18.80 I!

Recycling
sloopbeton
oplossing

grindtekort

ROTTERDAM - Een alternatief
voor grind bij de aanmaak van
beton is de recycling van sloop-
beton. Het wordt inmiddels op
enkele woningbouwlocaties in
Nederland toegepast. Ook in de
nieuwbouw van het ministerie
van VROM is kort geleden een
aanvang gemaakt met het ge-
bruik van gerecycled beton.

Leverancier van het produkt is
sinds 1987 de Recycling Kombi-
natie in Rotterdam, een joint-
venture van Troost Pernis en de

firma'Blok. Volgens bedrijfslei-
der Bakker van de breekinstalla-
tie in Rotterdam zit er „veel per-

spectief' in het hergebruik. „De
markt groeit. Op dit moment zet-
ten we per jaareen paar duizend
ton om. Het betonpuin kan het
grind voor 20 percent vervangen,
zonder dat de sterkte geweld
wordt aangedaan. Een proef
daarmee in het windscherm
langs het Calandkanaal is suc-
cesvol afgerond". Behalve in de
VROM-nieuwbouw is het ge-
bruikt in een nieuw politiebu-
reau in Hoogvliet en in woningen
in Amersfoort en Nieuw-Lekkér-
land, zo zegt Bakker.

Oproep tot boycot van Chinese banken

Koersen kelderen na
bloedbad in Peking

HONGKONG - De koersen op
de effectenbeurzen in het Ver-
re Oosten zijn gisteren gekel-
derd als gevolg van het bloed-
bad dat zondag werd aange-
richt op het Tiananmen-plein
in Peking. De daling was het
grootst in Hongkong, maar
ook de beurzen in Taipei,
Seoul en Tokyo hadden te lij-
den.

De Hang Seng-index in Hongkong
daalde met 581,77 punten ofwel bij-
na 22 procent tot 2.093,61 na een
maximaal verlies van 646 punten.
Sinds op 20 mei in China de staat
van beleg werd afgekondigd verloor
de index 1.050 punten ofwelruim 33
procent.

De beursbarometer in Taipei op Tai-
wan daalde gedurende de ochtend-
handel met 415 punten tot 9.162. De

meeste fondsen zakten vijf procent
in koers. Dat is volgens de beursre-
gels in Taiwan het maximumum
voor een dag. De koersen op de
beurs van Seoul daalden met onge-
veer twee procent als gevolg van de
vrees dat de handel tussen Zuidko-
rea en China in het gedrang komt.
In Tokyo ging de Nikkei-index van
225 aandelen omlaag met 0,62 pro-
cent, dus relatief weinig.

Boycot
Gisteren stonden in Hongkong lan-
ge rijen wachtenden voor de ban-
ken die in Chinese handen zijn. Zij
reageerden daarmee op een oproep
in een anoniem pamflet om de Chi-
nese banken te boycotten. Met het
geld van de spaarrekeningen zou
China immers wapens kunnen ko-
pen om opstanden neer te slaan, zo
luidde de redenering. De regering
van Hongkong heeft de burgers op-
geroepen kalm te blijven, omdat

een run op de Chinese banken een
verzwakking van hele bancaire sys-
teem in Hongkong betekent.
De gevolgen van de onrust in China
op lange termijn zijn nog onduide-
lijk. Philips, de grootste Europese
investeerder in China, liet vanuit
Hongkong weten zich nog te bera-
den over te nemen maatregelen.
„De toestand is chaotisch, het is erg'
moeilijk om juisteinformatie tekrij-
gen", aldus onder-directeur Bassu
van het China-bureau van Philips.
Volgens Bassu werd maandag op de
Philips-bedrijven in Peking nor-
maal gewerkt. Philips heeft niet al-
leen vestigingen in Peking, maar
ook in het zuiden en het oosten van
het land. Ook daar is de toestand on-
duidelijk.

In Hongkong wordt rekening ge-
houden met een daling van de prij-
zen van onroerend goed. In 1997
gaat de Britse kroonkolonie over in
Chinese handen. De recente gebeur-
tenissen in China wakkeren het
diepgewortelde wantrouwen ten
opzichte van de socialistische rege-
ring in Peking aan. In Hongkong
wonen veel mensen die in 1949 uit
China zijn gevlucht. De verwach-
ting is dat velen van hen naar het
buitenland zullen vertrekken vóór
1997. Daarbij zal het voor een groot
deel gaan om geschoolde krachten,
waardoor Hongkong een omvang-
rijke „bram dram" krijgt te verdu-
ren.

economie

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 5-6-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.710/26.210:
vorige ’ 25.730-/26.230: bewerkt ver-
koop ’ 27.810; vorige ’ 27.830 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 340-/410 vorige

’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 450 la-
ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1,76 1,88
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 152,50 157,50
Ital. 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) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 31,80 34,30
Noorse kr. (100) 29,55 34,05
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,71 16,31
Spaanse pes.(100) 1,70 1,85Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Pont-Meyer en Van
de Venne Van der
Sluis gaan samen

MAARSSEN - De hout- en houtpro-
duktenhandel Pont-Meyer in
Maarssen, dochteronderneming
van de Britse Meyer International,
heeft een bod uitgebracht op alle
uitstaande aandelen in Bouwmate-
rialen Van de Venne Van der Sluis
in Nijmegen. De twee ondernemin-
gen willen een volledige samenwer-
king aan te gaan, zo heeft Pont-
Meyer bekendgemaakt.

Pont-Meyer neemt als toeleveran-
ciervan hout en houtprodukten aan
de bouw een vooraanstaande posi-
tie op de Nederlandse markt in. De
groep omvat 40 werkmaatschappij-
en en zet met 1400 werknemers f 600
miljoen per jaar om. Van de Venne
Van der Sluis levert eveneens aan
de bouw, heeft een omzet van f 170
miljoen en biedt 270 mensen werk.

Gezien de verwachtingen voor de
ontwikkelingen op het gebied van
de bouw, de vernieuwbouw en de
renovatie en de daaruit voort-
vloeiende veranderingen in het
koopgedrag stellen Pont-Meyer en
Van deVenne Van derSluis zich ten
doel de hele markt te benaderen.

Uitbreiding van het aantal vestigin-
gen zal versterking van de gemeen-
schappeljke marktdekking tot ge-
volg hebben.

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,19675-19925
Brits pond 3,4915-4965
Duitse mark 112,660-710
Franse franc 33,180-33,230
Belg. franc 5.3775-3825
Zwits. franc 129,945-995
Japanse yen 155,60-155,70
Ital. lire 15,505-555
Zweedse kroon 33,285-33,335
Deense kroon 28,895-28,945
Noorse kroon 30,985-31,035
Canad. dollar 1,82725-82975
Oost. schill 16,0090-0190
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7700-7800
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6575-6675
Hongk.dollar 28,10-28,35
Nieuwz.dollar 1,2805-2905
Antill. gulden 1,2150-2450
Surin. gulden 1,2150-2550
Saudische rial 58,45-58,70
Ecu gulden 2,3340-3390

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 190,80 190.00id excl.kon.olie 185.50 184,90
internationals 189,80 188,80
lokale ondernem. 194,00 193,60
id financieel 137,20 137^20id niet-financ. 250,10 249,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 1001
algemeen 244,90 243,90
id excl.kon.olie 227,90 227,20
internationals 251,90 250,60
lokale ondernem. 237.00 236,60
id financieel 174,90 174.90
id niet-financ. 296,60 295,80
Stemming ..index (1987=100)
algemeen 183,20 182,30
internation 187.90 186.70
lokaal 182,30 181,60
fin.instell 144.10 144.20alg. banken 142.20 142.40
verzekering 145,10 145.00
niet-financ 194,60 193,60
industrie 182,70 181,80
transp/opsl 238,80 235,50

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

Akzo 149,20(149,00)
Kon.Olie 136,70-138,40(136,70)
Philips 37,30-37,60 (37,40)
Unilever 137,50-138,40(137,50)
KLM 49,00-49,50 (49,00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - Do beursgemiddelden
van gisteravond to New Vork luiden
volgens do Dow Jonos Indox (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door hot g.v.a
menlijko gemiddoldo:
Begin 2520.22 1157.50 203.89 958 82Hoogst 2523.71 1162.35 205.61 96190Laagst 2476.84 1143.60 202.64 945.29Slot 2480.70 1146.02 203.12 947 03
Winst
verlies - 7.13 - 12.29 - 0.35 - 11.20

Maandagochtend werd het hoogste punt bereikt bij de
bouw van vier heftorens van een nieuwe spoorbrug over
de Gouwe. De heftorens hebben een lengte van 45 meter.
De nieuwe brug hoeft slechts een keer per dag te worden
opgehesen, deoude bijna elk uur. De totale kosten van het
project bedragen dertig miljoen gulden.

(ADVERTENTIE)

Nu is overstappen op de monitoren-
techniek van morgen extra aantrekkelijk! §|ÊÏ

Koop daarom nu een NEC MultiSync 11. ? ~~~~*

MultiSyncll f 2.695,-md.B.T.W.
aflnnjllpremte 900,-- |p Hl
ÜbetaaK f 1.795,-ind.B.T.W. 14'Meuw. btddKfwn.(K/m 30-é-'B9) compatibel van CGA t/m VGA
Uw MultiSync dealer: max. resolutie 800 x 560

Burotronic Nederland B.V. _^ f-_t~-_*\
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal. r\f _H CTelefoon (045) 752469. i^Mit \-f
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Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit.Tips.

Vandaag: Grilltips.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Chicita.
11.00 ARD-Sport extra. Open Franse

Tenniskampioenschappen Roland
Garros. Kwartfinale dames-enkel-
spel, kwartfinale heren-enkelspel.
Commentaar: Volker Kottkamp, Heri-
bert Fassbender en Hans-Jürgen
Pohmann.

17.15 Tagesschau
17.25 Das Nest.Serie. Afl.: Kinder -
Kinder.

17.50 Engel in Weiss.
18.00 Urlaub - nicht nach Katalog.

Dalmation heisst nich Endstation.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.Actualiteiten.
18.52 Simon& Simon.Serie. Afl: Wer

die Wahl hat, hat die Qual.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau. Aansl.: Die

Parteien zur Europawahl.
20.15 Willi go! Hoogtepunten uit het

programma 4 gegen Willi'. Aansl.:
Die Parteien zur Europawahl.

21.05 Monitor. Aansl. Die Parteien zur
Europawahl.

21.55 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Wildwest uf
Southfork.

22.40 Tagesthemen.
23.10 ARD-Sport extra. Open Franse

Tenniskampioenschappen Roland
Garros, kwartfinale dames- enkel-
spel, kwartfinale heren-enkelspel.
Commentaar: Volker Kottkamp, Heri-
bert Fassbender en Hans-Jürgen
Pohmann.

23.40 Kulturwelt. Von Licht- und Luft-
kampfern zur geschichte der Freikör-
perkultur, documentaire over de strijd
van de nudistenbeweging in de twinti-
ger jaren.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Walter Sedlmayer in 'Willi go!' (Duitsland 1-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 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
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. 37: Het duurste sardientje ter
wereld.

17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. 65: Willis' Privacy. Met: Con-
rad Bain, Gary Coleman, Todd Brid-
ges e.a. Om van het gezeur van zijn
broertje af te zijn, verdeelt Willis de
slaapkamer in twee en brengt hij
meer tijd door bij zijn vriend. Herh.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 192.

Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het verlief-

de egeltje. Herh.
18.10 Dagboek van een clown. Ver-

halenserie. Afl. 12: Het treurige nijl-
paard. Met: Luc Philips. Herh.

18.25 Carlos en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Vandaag: De zee. Herh.

18.40 Jan zonder Vrees. Tekenfilm-
serie van JefCassiers. Afl. 6. Jan wint
met glans alle krachtproeven tegen
de heer van Moerzeke. Deze laatste
wordt uit het kasteel verdreven. Jan
vertelt over het doel van zijn reis en
ook baron Van Grimbergen is be-
ducht voor de waterduivel Kludde.
Herh.

18.50 Levende aarde. Engelse docu-
mentaire van David Attenborough
over het ontstaan van de aarde en de
aardoppervlakte. Afl.3: Bevroren aar-
de (1). Hoe overleven planten en die-

ren in uitzonderlijke koude omstan-
digheden? Want aande poolgebieden
is het koud! En vooral: de zomer is er
kort, de winter heel lang. In dat milieu
zijn er 'trekkers', maar ook 'bljvers',
waarvan de hele levenscyclus aan
het barre milieu is aangepast.

19.20 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune. CVP.
19.30 Nieuws.

20.00 Buren. Australische tv-serie.
Afl. 116. Rachel loopt weg. Paul krijgt
slecht nieuws.

20.25 Juke Box. Clips.
20.30 Supersense. Britse documen-

taire.
21.00 Moet kunnen. Populair muzi-

kaal programma met Vlaamse en Bel-
gische produkties. Presentatie: Gert
Verhulst.

21.45 lemandsland. Informatief toe-
ristische magazine. Vandaag: 1. Ke-
nia; 2. Opening van een nieuw spoor-
wegmuseum in Utrecht n.a.v 150 jaar
Nederlandse Spoorwegen; 3. Flower
show in Chelsea; 4. Informatie uit de
wereld van reizen en toerisme. Pre-
sentatie; Hermale Cole.

22.30 Nieuws.
22.45 Camera. Magazine voor foto-,

dia-, film- en video-amateurs. Afl.ll.
23.15 So what? Fragmenten uit het

festival 'Jazz Middelheim 1987. Van-
daag: The David Murray Octet I.

23.50-23.55 Coda. Milonga van Jorge
Cardoso, uitgevoerd door het Henny
Raudales, viool, en Fernando Gonza-
les, gitaar.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

TROS
16.00 TROS Dinsdagmatinee. Vrijge-

zellenflat, Amerikaanse speelfilm uit
1962 van Frank Tashlin, met Terry
Thomas, Tuesday Weid, Richard
Beymer e.a.

17.32 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Mieren.

17.55 (TT)Eten uit eigen tuin. Infor-
matieve serie. Afl.3. De groei en het
onderhoud. Presentatie: Wim Ouds-
hoorn en Mireille Bekooij. (herh.).

118.20 Kijk TV. Populair wetenschap-
pelijk magazine met Wubbo Ockels.
(herh.).

18.42 Sun Step. Kort filmpje over rei-
gers.

18.50 Dierenmanieren. Dierenpro-
gramma gepresenteerd door Martin
Gaus.

19.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Huisdieren.

20.00 (TT)Journaal.
TROS

20.29 Onze Ouwe. Duitse politieserie.
Afl.: Dood van een piraat. Een echt-
paar wordt ongewild getuige van een
inbraak bij de buren. De politie treft
daar niet alleen de zoon des huizes
aan, maar ook het vermoorde lijkvan
zijn stiefvader.

21.40 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.10 (TT)De fabriek. Serie. Afl.10:
Chantage. Campers zorgt er voor dat
de verzekering niets uitbetaalt. Hier-
door krijgt hij de boeren achter zich.
Ondertussen bloeit de vriendschap
tussen Barbara en Jan van Gorkum
op. (herh.).

23.11-23.16 Journaal.

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Gesundheit. Van-

daag: grilltips.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Chicita.
10.55 (TT)Reporter. Serie. Afl. 8. Der

Deutschlander.
11.40 Der Nestos - ein geschütztes

Naturparadies. Herh.
12.05 Urnschau
12.15 ML-Mona Lisa. Herh.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.15 Neues Denken - alte Geister.

Documentaire serie. Afl. 4: Zwischen
Wunsch und Wirklichkeit. Herh.

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

sich aus in diesem Haus? Spelprogr-
mamma.

15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. Teken-

filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Die rauberischen Krah-
len. '16.20 Logo. Jeugdjournaal.

16.30 Manni, der Libero. Serie naar
de roman van Peter Conradi. Afl.:
Zweite Halbzeit. Met Tommi Ohrner,
Heide Keiler, Klaus Kindier e.a.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den L,an-
dern.

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

17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie. Afl.: Urn Haaresbreite (1). 'Met
Siegfried Wischnewski, Marion
Kracht, Michael Lesch e.a. Aansl.:
Mem Butler und ich. Duitse serie. Afl.:
Schwesternliebe. Met: Volker Brandt
en Günther Jerschke.

18.25 Ein Heim für Tiere. Afl.: Urn
Haaresbreite (2).

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

Europawahl.
19.35 Die Reportage. Millionare,

Markt und Mafia. Documentaire over
de privé-ondlernemingen in Moskou.

20.15 (TT)Grossalarm. Amerikaanse
speelfilm uit 1977 van Billy Hale, met
William Devane, Michael Brandon,

Adrienne Barbeau e.a.
21.45 Heute-journal. Aansl.: Parteien

zur Europawahl.
22.15 Der grosse Wurf? 40 jahre

Grundgesetz - Verfassungsanspruch
und Verfassungswirklichkeit, docu-
mentaire over de resultaten van de
Duitse grondwet.

23.00 Das kleine Fernsehspiel.
Lichtschlag, tv-film van Daniel Guillia-
ni en Daniele Buetti, met Michel Ha-
beck, Rainer Kuhn, Martin Semmel-
rogge, e.a.

00.00-00.05 Heute.

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz. 747kHz (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 11
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 en39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
14.00 Tennis. Open Franse kam-

pioenschappen in Roland Garros.
Rechtstreekse reportage van de
kwartfinales. Verslaggever: Frank
Raes.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
756: Susan wordt belaagd door Ned.
Caroline wil kost wat kost een miljo-
nair strikken.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

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

Jan Van Rompaey de media door-
licht. Gastvrouw is Jessie De Caluwé.

21.10 Stemmen uit Zaïre. Herh.
22.00-22.25 Thuiszorg. 5-delige serie

die de verschillende mogelijkheden
voor de thuisverzorging van bejaar-
den, gehandicapten en zieken be-
licht. Afl. 4: Kleine aanpassingen.
M.m.v. Kathy Lindekens.

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 La botte
aux images, tekenfilms met o.a. Mada-
me peppernote en Les Tripodes. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Contacts, verkeerstips. 20.05

Les sentiers du monde. Vandaag: Vol-
cans d'Amérique. 21.15 Services se-
crètes, 6-delige serie over spionage.
Presentatie: Omar Sharif. Afl.l: Les
hommes de I' ombre. 22.10 Laatste
nieuws en weerbericht. 22.40-00.20 Ci-
né-Club de minuit: Carré Blanc: I love
you, Italiaans-Franse speelfilm uit 1986
van Marco Ferreri, met Chistophe Lam-
bert, Eddy Mitchell, Agnès Soral e.a.
Voor Michel lijkt alles mee te zitten: Een
goede baan, een appartement en ook
de vrouwen zijn zeer gecharmeerd van
hem. Maar Michel is niet geïnteres-
seerd. Zijn vriend Yves is werkloos en
zou graag in Michel's schoenen staan.

TV5
16.05 Brèves. 16.10Tournoi De Tennis
De Roland-Garros. 17.55 Brèves et
Météo Européene. 18.00 Tournoi De
Tennis De Roland-Garros. 19.40 Pa-
pier Glacé. 20.00 Ciel mon Mardi.
21.30 La chance aux chansons. 22.00
Journal Télévisé. 22.30 Météo Euro-
péene. 22.35 Ciné Club. 00.05-01.00
Du Cöté de chez Fred.

programma's dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: When dreams come truc. Bij toe-
val ontdekt James een huis, dat te
koop staat. Het is precies van Helen
en hij zoeken, maar nu nog een hypo-
theek.

16.35 Entree. Gevarieerd cultureel
magazine gepresenteerd door Doris
Baaten. (herh.).

17.30 Journaal.
17.45 U zij de glorie. Samenzangpro-

gramma gepresenteerd door Jan
Stolk.

17.59 Rowena en de zeehond. En-
gelse serie naar het gelijknamige
boek van Rowena Farre. Afl.4. Tante
Mirjam heeft Bernard Lacey onderdak
aangeboden. Zij heeft er echter niet
op gerekend dat hij nog iemand mee
zou brengen.

18.24 De Ducktales. Tekenfilmserie
van Wal Disney. Af 1.56: De onver-
woestbare Hindentanic. Oom Dgo-
bert wedt met Govert Goudglans, dat
hij overal winst uit kan halen.

18.47 Alex. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal.
19.18 (TT)Kerkepad. Serie van negen

afleveringen over de erfenis van eeu-
wen godsdienst. Af1.23: Dorpskerken
van het Friese Noordererf.

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

20.16 Murder she wrote. Engelse
misdaadserie. Afl.: Een wreed lot.
Terwijl Jessica bij de kapper zit, wordt

er druk gepraat over de grote loterij
met een hoofdpris van maar liefst 2
miljoen.

21.02 (TT)Ja, natuurlijk extra. Van-
daag: Oostvaarders-plassen.

21.34 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.14 13 persoonlijke ontmoetin-

gen. Vandaag: Ds. A.W. Berkhof uit
Blaricum over Matthias.

22.30 Journaal.
22.40 Rondom tien. Altijd pijn doet

zeer..., programma over pijn gepre-
senteerd door Hans Sleeuwenhoek.

" Cis/ca Jansen, Sjoukje Dijkstra, AtjeKeulen Deelstra enRia
van Velzen in 'Zo moeder, zo dochter. (Nederland I - 19.44
uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

10.00 Boekenbuis. Les 5.
12.00 Studio Sport. 1. Tennis: Roland i

Garros. 2. Wielrennen: De ronde van j
Italië.

14.00 Skoalla-t.v.. Fuort mei dy groep j
III: Skjinner wetter.

14.30 Ik zoek, ik zoek een kinder- ■boek. Afl.7.
15.00 Studio Sport. 1. Tennis: Roland j

Garros. 2. Wielrennen: De Ronde van [
Italië.

17.15 Nieuws voor doven en slecht- \
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Romeinse rhapsodie. Portret Ë

van Josephine van As, een Neder- ï
landse vrouw in Rome.

18.30 De twaalf provincies. Afl.10: \
Zeeland. =19.00 (TT)Het klokhuis.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. =19.55 Uitzending van de Regen- j

boog.
20.00 Journaal.
20.20 Uitzending Polit. Partijen. Ini- .

tiatief voor Europese Democratie. =(IDE). I
20.27 Van Gewest tot Gewest. Re- ;

gionaal magazine.
21.05 Het Mondriaan kwartet. Het '_

vierde strijkkwartet van Bartok.
21.29 Een kwestie van doortrekken. :

Documentaire.
22.20 Uitzending van de Socialistie- :

se Partij (SP).
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag..Parlemen- j

taire rubriek.
22.55 Studio Sport. Tennis: Roland :

Garros.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en ;

slechthorenden.

België/Télé 21
14.00 Tennis: Franse kampioenschap-
pen te Roland Garros. Commentaar:
Michel de Ville. 19.30 Journaal, met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht, (onder voorbehoud).

Duitsland 3 West
08.00 Tele-gymnastik. (44) (herh.).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

35. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche. Muziekprogram-

ma met Frank en Helga. (herh.).
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.30 Heilige Kuh. Actuele reportage.
23.00 Sport-Platz. Biete Akkordeon,

suche Fussballschuh, portret van
Hans Löring - president van Fortuna
Keulen.

23.30 Stille Allianz. Tv-film van Theo
Koll.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
nacht.

" William Devane in 'Grossalarm. (Duitsland 2-20.15 uur)

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

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.04 Gezicht op Groningen.
(16.04 Ischa). 19.03 Plantage ma-
gazine: De Pete Felleman Prime
Time Benny Carter Special. 20.00-
-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6.02 Holland wordt wakker! 9 04
Rigter. 11.04 Angelique. 12.04 VA-
RAs Steen & Been Show. 14.04
Twee meter de lucht in. 16.04 De
verrukkelijke vijftien. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Dubbellisjes. 20.03
Popkrant. 21.03 VARA's Vuurwerk.
22.03 VARA's poppodium. 23.03-
-24.00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet (2).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 3.
09.00 Schooltelevisie.
15.55 Tips für Arbeitssuchende.
16.25 Kunst 11. Perspective.
16.55 Zwischen Nordsee und Alpen.
17.15 Musik und darstellende
Kunst. Afl.: Musical.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-

rie. Vandaag: Vliegende edelstenen.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Backe, backe Kuchen.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Arbeitsplatz Europa. Docu-

mantaire over de veranderingen voor
werknemers in het Europa van na
1992.

20.15 Reisewege zur Kunst. Van-
daag : Yorkshire.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Hitchcock-Reihe in Südwest
3. Immer Arger mit Harry, Amerikaan-
se speelfilm uit 1955 van Alfred Hitch-
cock, met Edmund Gwenn, John For-
sythe, Shirley MacLaine, e.a.

23.00 Die Kreuzzüge. 13-deligedocu-
mentaire serie. Afl. 7: Jerusalem, Kro-
ne derWelt.... Saladin und Barbaros-
sa.

23.50 Tips für Arbeitssuchende.
00.20-00.25 Laatste nieuws.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Kampf-
hahn. 09.35 Pixi im Wolkenkuckucks-
heim. Afl.: Daumelinchen, (2). 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Der ehrenwerte Mr. Smith. 10.50
Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Fünf gegen Casablanca. Duits/I-
taliaans/Franse actiefilm uit 1967 van
Umberto Lenzi, met Ken Clark, Carlo
Hintermann, Horst Frank e.a. Aansl.:
tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Die Vülkaninsel. 14.30 ■ Lassie.
Afl.: Fünf kleine Hunde. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Ein neues Eheversprechen. 15.50
Teletip Natur. 16.00 ■ Pat und Pata-
chon. Afl.: Der Ritter von der traurigen
Gestalt/Der Abentuerer (1). 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Die Wolfsjagd. Aansl. tekenfilms. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Space - der Mensch greift
nach den Sternen. Amerikaanse mini-
serie. Afl. 9. 18.45 SAT 1 Bliek 19.00
Glücksrad. 19.30 Cannon. Afl.: Be-
wegliche Ziele. 20.25 SAT.I Wetter.
20.30 Special Squad. Afl.: Die letzte
Party. 21.25 SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Tod an Bord. Amerikaanse
speelfilm uit 1977 van Phlip Leacock,
met Claude Akins, Patty Duke Astin,
George Hamilton, Murray Hamilton.
Susan Howard. 23.20 SAT.I Bliek.
23.30 Tanja Baskin - Anruf genügt.
Amerikaanse sppelfilm uit 1971 van
Herbert Ross, met Candice Bergen,
Peter Boyle, James Caan, Erin O'Reil-
ly, Marcia Rodd, Fawne Harriman, Ho-
ward Platt e.a. 00.55-01.05 Program-
maoverzicht.

SSVC
12.30 For school. Science start here
Afl.: Food?.

12.45 For schools. Zig zag. Afl!
Greeks and Greeks schools.

13.05 Children's SSVC. Afl.: SI
and tidyup. Z

13.15 Playbus. The Playgroup Sf
13.35 Give vs a clue. Terugkeet

een spelshow gepresenteerd f
Michale Parkinson.

14.00 News and Weather.
14.25 Neigjhbours. Serie. Helen!

haar mening.
14.50 Madhur Jaffrey's far E#

Cookery. Afl.: Hongkong.
15.20 100 great sporting mon»'

Tennis; herhaling van de we4
tussen Ashe en Connors (1975)1

15.40 Children's SSVC. Afl-
Berm.

16.00 Caterpillar Trail. Gep"'
teerd door Stuart Bradley en Hn
vies. [

16.15 The Bubblegum bril
Nieuwe serie. Afl.: The three rrl
teers.

16.40 Young Krypton. NieuweJEen quiz voor 12- tot 13-jarigefj
als gast Ross King.

17.00 Blue Peter. Met Mark 4
Caron Keating, Yvette Fieldifl
John Leslie.

17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The P«

cy.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Sn

gramma met Sarah Kennedy. J19.20 Brush Strokes. Terugkefl
komische serie met Karl Howrrt

20.40 Wildlife on one. Serie.
Whistling hunters.

21.10 The voice of the heart
Part three.

22.00 News and Weather.
22.30 The voice of the heart

Part four.
23.20-23.50 Film '89. Barry W

als gids bij het Film Festival in
nes.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met prof. mr. W.J. Slagter, lid van
de Raad van State. (8.00 Nws).
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal: Radio Filharmonisch
Orkest 0.1.v. Kent Nagano. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium: La Bohème,
opera van Leoncavallo. Uitgevoerd
door het Radio Orkest Miinchen
0.1.v. Heinz Walberg m.m.v. Koor
van de Beierse Radio en sol. 16.00
Het Kunstbedrijf. 17.00 Vovaal. A.
Bemard Kruysen, bariton en Ge-
rard van Blerk, piano. B. NCRV Vo-
caal Ensemble. 18.00 Nws. 1.8.02
Lied van deweek. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.30 Kamermuziek uit de Ba-
rok. 20.00 Nieuws. 20.02 Holland
Festival Journaal. 20.10 Holland
Festival 1989: Leningrad Philhar-
monisch Orkest 0.1.v. Mariss Van-
sons met piano. 22.30 Orgels in
Hanzesteden (14). 23.10-24.00M-
uziek van deze eeuw.

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

recht. 16.30 NOS Ombudsman.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
NOS: 17.55 Meded. en Schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Uit-
zending van de CD. 18.20 Uitzen-
ding van de VVD. 18.30Taal en te-
ken. 18.40 Taal en teken. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 You're welcome. 21.00 Op
zoek naar de Trojaanse oorlog.
21.30 Van quantum tot quark.
22.00-22.30 Andiamo.

televisie en radio

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief program-
ma.

08.30 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

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

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

10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

11.00 Baretta. Amerikaanse serie.
Herh.

11.45 Der Chef. Amerikaanse serie.
Herh.

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget, tekenfilmserie. Afl.: Insel
des Schlafes.

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

14.10 Alles in Handarbeit. Ameri-
kaanse speelfilm. Herh.

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

kcLcinso 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 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Dies ist nich mem Milieu.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Tödliche Gefühle.
19.50 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd Stuttgart
Kickers - 1 FC Köln.

22.05 'Explosiv'. Magazine met Olaf
Kracht.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
23.35 Der schwarze Pate. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1974 van John
Evans, met Rod Percy, Damu King,
Don Charstain, e.a.

01.05-01.10 Betthupferl.

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

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Sjapoo. (6.30, 7.00
Nws., 7.30 Nws. en RVA-ber.) 8.00
Nws. 8.12 NV hoop doet leven.
10.00 Nws. 10.03 Broccoli 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1989.
13.00 Nws. 13.10 Muziekboetiek.
14.00 De gewapende man. 17.00
Focus. 17.10 Het Algemeen Be-
lang. 18.00 Nieuws. 18.10 Rock-
ola. 20.00 Lukraak. 22.00 Nws.
22.05 Je weet het maar nooit.
23.30-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00en 5.30 Nws.)

Sky Channel
06.30 European Business Cl
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel.
14.55 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 What a Week!
20.00 Tennis in Parijs.
22.00 Golf in Woburn.
23.00 Autosport in de VS.
00.00 Boksen in Athene.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts channel.
04.30 Landscape channel.

Super Channel
07.00 World News and Busine?
08.00 The Mix.
15.30 Nino Firetto. "<
16.30 Hot Line. .
18.30 Tracking.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Super Sports Night.
21.45 World News.
22.00 Super Sports Night.
00.00-03.00 The Mix.

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

20.
21.00 MTV-Spotlight.
21.30 VJ*Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck. 7.15 v^J
kasten. 7.30 Regionale*
7.45 Veranstaltungskalendfj,
Presseschau. 8.30 BeS^Worte. 9.00Regionalmaga*"!,
Musikexpress. 10.00 Gut
legt. 12.00 Musik bei Tiscf-,
Veranstaltungskalender.
Presseschau. 13.00 rijf
14.05 Schulfunk: Natur ur» ,
nik. Unser Wasser Saubere^i
ser, aber wie? 14.25Musik^te: Orchesterklange 3u°j
Welt. 15.00 Nachtmitiagf"}
16.05 Spotlight. 17.05 O»'
18.00 Regionalnachrichter^>
Aktuell. 18.40-20.00 MusiW0^

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 t' 1
wie kein anderer. 11.00
elf. 12.00 Is jan Ding l*o^16.00 Entenjagd. 17.00 M"s%'
17.50Sportshop. 18.00
19.00 Neunzehn - Vierundz'^JRampenlicht; 20.00 Open 'J
21.00 LP-Charts; 22.00-O.ov
Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 JrjJ
melodie. 9.05 Musikpavil^-f
Gut aufgelegt. 14.05 Auf <*J
menade. 15.00 Café-^l16.05 Heimatmelodie. I'^sik-Express. 20.05 Z*jl
Broadway undKudamm. 2'-^J
sik zum Traurnen. 22
Nachtexpress. J
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Van onze
correspondent

SIMPELVELD . -
Wie tussen vrijdag 9
en zondag 11 juni
een kijkje neemt in
zaal Oad Zumpel-
veld aan de Irm-
straat te Simpelveld,
waant zich in een
eindeloze foto-gale-
ry met duizenden
staande en zittende
leerlingen. Als weer-
spiegeling van bijna
honderd jaar school-
leven. Laat nou ook
nog het podium als
'oude school' met
landkaarten, map-
pen, demonstratie-
materiaal achter
glas, instructie-bor-
den en schoolbank-
jes zijn ingericht.
Niet minder dan 160
foto's worden op
professionele rek-
ken op ooghoogte
gepresenteerd. Ge-
nummerd en zoveel

Expositie 'Va griffel bis ballpoint':

Kijken naar
schoolkieken
mogelijk van namen
voorzien. Wie fouten
ontdekt of open
plekken kan opvul-
len, wordt aange-
spoord dit bij een in-
formatiestand even
te melden.
Amateur-historicus
Hubert van Wersch,
de samensteller van
het eerste en enige
schoolfotoboek van
Simpelveld (1984),
kreeg eerder de te-
rechte kritiek te ver-
werken, dat school-
foto's zonder namen

evengoed door ano-
nieme Chinese kop-
jes vervangen had-
den kunnen worden.

Deze kritiek nam hij
zich ter harte en met
vele enthousiastelin-
gen wijdde hij zich
aan de completering
van het namenbe-
stand. In weerwil
van deze inspannin-
gen en regelmatige
publikatie in het
weekblad Kloester-
stedche met de aan-
sporing namen aan

te dragen, zijn er nog
open plekken.

De officiële opening
vrijdagavond 9 juni
om 19 uur wordt ver-
richt door ereburger
en oud-wethouder
Jef Jongen. Deze fi-
gureert op een der
oudste foto's, die de
expositie te zien
geeft.
De openingstijden
zijn: vrijdag 9 juni
van 20-22 uur, zater-
dag 10 juni van 14-22
uur en zondag 11
juni van 11-20 uur.

9De vierde klas
van de Simpel-
veldse meisjes-
school in 1921.
Een van de vele
nostalgische pla-
ten, die het ko-
mend weekeinde
te bezichtigen
zijn.

Door mijn papa
geschilderd...

9Als er een scho-
lier van de 'zilve-
ren' basisschool
Op gen Ing giste-
ren apetrots was
op zijn vader dan
was het wel de
zoon van Hein
Gielkens. Want
zijn vader (zie
foto) had een

schilderij ge-
maakt, dat door
burgemeester
Van Zeil werd
onthuld ter gele-
genheid van de
opening van de
feestweek van
deze Heerlense
basisschool.
De hele week is er

trouwens geen les,
maar uitsluitend
feest op deze aan
de Oude Bruns-
summerweg gele-
gen school. Ko-
mende vrijdag is
de echte jubi-
leumdag, die 's
avonds wordt af-
gesloten met een
open avond in
plaats van de ge-
bruikelijke recep-
tie. Ook dan is
eenieder van har-
te welkom.
Foto: FRANS RADE

Maatschappelijk Werk Kerkrade contra bouwwoede

Inzet wijkteams nodig
tegen verveling jeugd

Hoensbroekse caféhouder tuut zich niet intimideren

Van onze verslaggever

KERKRADE - In Kerkrade moeten wijkteams komen. Daar-
mee kan onder meer de overlast van rondhangende jongeren
verminderd worden. Het jongerenbureau JEM en de stichting
SCEW hebben een voorstel van die strekking ingediend bij B
en W van Kerkrade.

Men wil het probleem op buurtni-
veau aanpakken samen met het fe-
nomeen wijkagent. In op te richten
wijkteams moeten verder iemand
van JEM, een vertegenwoordiger
van SCEW, de bewoners en de jon-
geren zitting nemen. Per wijk moet
er een centraal meldpunt voor
klachten komen.

klachten
In totaal zijn er in Kerkrade zon
dertig jongerengroepjes. Over vijf-
tien groepen krijgt de politie klach-
ten binnen van omwonenden, met
name betreffende overlast tijdens
zomeravonden. Zeven jaar geleden
werd nog maar over vijfgroepjes ge-
klaagd.
Door het wijkteam moeten de jon-
geren zich medeverantwoordelijk
gaan voelenvoor de wijk. En de vol-
wassen bewoners zouden aangezet
worden tot meer verdraagzaamheid.
„Probleem is dat de buurtraden
naar oplossingen zoeken buiten de

jongerenom, zoals het weg laten ha-
len van banken en het aanbrengen
van afrasteringen", constateert
maatschappelijk werkster Annie
Haas. In de wijkteams moet men sa-
men naar oplossingen zoeken.
Directeur Frans Willemsvan het Al-
gemeen Maatschappelijk Werk in
Kerkrade geeft in zijn analyse van
de toenemende conflicten tussen
jong en oud in de wijken ook de
bouwwoede een veeg uit de pan.

Irritaties
„De gemeentelijke politiek laat pro-
jectontwikkelaars alles maar vol-
bouwen. Daardoor krijgt de jeugd
steeds minder bewegingsruimte. De
jongeren moeten daarom wel in de
directe nabijheid van huizen gaan
rondhangen, waar ze zich dan amu-
seren door zich gezamenlijk te ver-
velen. Met alle irritatiesvan dien bij
de omwonenden", luidt zijn visie.
„Vroeger kon je een bal trappen

zonder een ruit te raken. Maar nu
worden er zelfs met opzet bochtige
straten gepland om in een hoek
weer een extra woning te kunnen
aanleggen. Dat levert weer onover-
zichtelijke 'enge' plekken op. Bo-
vendien wordt de jeugd bijna ge-
dwongen om bij mensen op de
stoep te gaan staan", constateert
ook Erik Hoesbergen.
PvdA-raadslid Bosch heeft in diver-
se commissievergaderingen op dit
probleem gewezen: „We krijgen
hier steeds maar hamerstukken
over twintig of dertig vierkante me-
ter grond die we verkopen. Dat zijn
op zich kleine stukken, maar alle-
maal samen is het wel de laatste
vrije ruimte die we dicht laten bou-
wen." Bosch vroeg wethouder Cou-
mans om deze 'vrije ruimte' in
Kerkrade te inventariseren.

Video
Het Maatschappelijk Werk erkent
dat er natuurlijk ook gevoelsmatige
redenen zijn voor het conflict tus-
sen jeugden volwassenen. „Vroeger
speelde het sociale leven zich meer
op straat af. Nu is het iedervoor zich
en zitten de ouders vaak binnen vi-
deote kijken. Ze komen daardoor in
een positie van onmacht terecht en
kunnen onvoldoende invloed uitoe-
fenen op het gedrag", zegt Willems.

Nep-handgranaat
verontrust ouders

'Clean'

Persoonlijk gerichterancune is ove-
rigens niets nieuws voor deze café-
eigenaar. De zeefdrukken, de olie-
verfschilderijen en de plastieken
boven de bar en de verschillende
kranten op de tafels duiden echter
niet op een kille sfeer van vergel-
ding en botte agressie.

Minder achteloos toont zich echter
een aantal ouders van Broekland-
college-leerlingen. Zij stuurden een
ingezonden brief (anoniem) naar
deze redactie, waarin zij zowel de
media als de politie betichten van
een doofpot-tactiek. Het café zou
verder een ontmoetingsplaats zijn
voor drugverslaafden en criminelen
waar zich regelmatig de wildste ta-
ferelen afspelen.

Van onze correspondent
HOENSBROEK - Will van der Ven-
ne (52), eigenaar van het Hoens-
broekse café In gen Haen aan de
markt, zag het projectiel drie weken
gelegen 's morgens op de bar liggen.
Een handgranaat waarvan de slag-
pin en handgreep ontbraken. Hij
gooide het 'ding' achteloos in de
prullenbak.

Van der Venne kocht het pand voor
veel geld en nam, onbewust volgens
zijn zeggen, ook de groepover dieIn
gen Haen op dat moment zon beetje
als haar eigendom beschouwde. „Ik
ben nu vijfjaar bezig om mijn zaak
'clean' te krijgen. Dat is mij niet
door iedereen in dank afgenomen."
Bewijs daarvan vormt de teerbeurt
die zijn auto kreeg. En niet alleen
van de onderkant. Later werd zijn
witte Renault met een spuitbus on-
derhanden genomen.
Will van der Venne laat zich echter

niet intimideren. Een aantal jaren
was hij welzijnswerker en nog lan-
ger sportschoolhouder. Hij heeft di-
verse graden in de bekende vecht-
sporten. Helpt praten niet dan
schuwt Van der Venne geenszins
een lijfelijk confrontatie. „Weinigen
hebben het lefgehad in een dergelij-
ke ontmoeting. En degenen die het
wel aandurfden, hebben het ge-
merkt", zegt hij zelfverzekerd. In
één geval rende de gedupeerde als
een haas naar de politie hetgeen
Van der Venne op een veroordeling
kwam te staan. „Ik heb nu een straf-
blad omdat ik zo dom was mij niet
op noodweer te beroepen."
„Neem nou gistermorgen. Twee fi-
guren komen om tien uur mijn zaak
binnen. De een vol cocaïneen de an-
der stroomt over van de drank. Ik
heb ze binnen de kortste keren bui-
ten gewerkt. De beiden hebben bij
mij caféverbod. Als je dan die be-
dreigingen hoort die ze uiten!"
Bang voor de toekomst is de Hoens-
broekenaar niet. Hij ziet zijn omzet
stijgen en werkt nog altijd hard aan
het imago van zijn café. „lemand die
de sfeer wil verpesten gaater onher-
roepelijk uit." Als de eerste (vroege)
klanten binnendruppelen zegt hij:
„Maak het verhaal niet te negatief."

peter heusschenOfficier
„Die granaat is blijkbaar door
iemand van het personeel op de bar
gelegd. Zéér zeker is het ding niet
door mijn raam gegooid zoals die
ouders beweren. Het was overigens
een nep-granaat. Ik ben officier in
het leger geweest en weet verdomd
goed hoe een echte granaat eruit
ziet", zegt Van der Venne, die zich
verwondert over de ophef van de
anonieme briefschrijvers. „Mijn
vraag is: hebben die bewuste
ouders misschien contact met die
criminelen? Want 's avonds zitten
hier geen leerlingen van het Broek-
landcollege. Hoe zijn ze erachter ge-
komen? Ik vermoed dat iemand mij
wil pakken!"

" Will üan der Venne voor
zijn café aan de markt te
Hoensbroek.

Foto: FRANS RADE

Motor

7i ? l« de eerste politievrouwAc regio die surveillance-
st op de motor draait: Su-,. Kerssemakers, korps

De 22-jarige blondi-
elcp6^ 2'c^ °*e aÏQe^°Ven drie
»j r 1"iet succes de krullen uit
jb r üoor po.itie-motor-
AAJs en begon gisteren aan

eerste werkdag als motor-
Ate- Wilde achtervolgingen,
ierA°or St^san gedwongen
i O,Ti zich plat in de bochtenfooien, deden zich nog niet
e(j ' »Kan altijd nog komen. Ik
e Aen race-opleiding achter
,JA en hou mensen dieer tus-
)e[Aproberen te knijpen heus

OtA trok Susan gisteren al
s'reep door derekening van

ijA'iële vluchters op Bruns-s grondgebied.

Motor(2)
ïoA^fc en aardig natuurlijk,
üien Motoragente, die boven-
in Act bang is om gas te ge-
h_J lriest is alleen dat dit feit
*9e«leuw *s voor dezeregio. In
ïd^telling tot pakweg de
l?rtD verPlaatsen zich hier
le^ vrouwelijke agenten op
°en'notor' n at terwijl vrou-. > zo is uit onderzoek geble-
Wt'j üee' veiliger opereren in
■j_y, herkeer dan hun sexuele te-

Tranen
AA Jaar kwamen Paul en
lanA Loderus uit Nieuw Zee-
(Joc/lArW9 naar Limburg. Een
**Qa' Vroea aan enkele ex-col-
k 0

S Van Paul om een reünie
<ifgj9aniseren. Dat gebeurde
'ie/st°Pen zaterdag en maar

42 ex-chauffeurs van de
zdrn9f: en Maurits-mijnen ver-

n zich in Brunssum.
*ie( van niks en toen hij
k>er_er,ieenschapshuis Treebeek
'nee» nnenoeloodst> zag hij
dej. n tientallen oude beken-

e tranen rolden over zijn
steAe

K
n en hij zocht letterlijk
"ij vrouw Annie.

Tranen (2)
9e A een gedenkwaardi-
decA°nd, tuaarbij de oudste
*onon er' 82 aar' een lied
de 0^

Ue heer Brinkman vertel-
feuTs

er vroeger. Hoe de chauf-
°°rWn u'tse mijnen de in de
9in0p 9estolen motoren weer
in f j 'erughalen. En hoe men
Potten ederland tweedehands
o?nda* en Pannen verzamelde,
''anrf er *n Limburg nietsvoor-
l*Un n

en voor de mensen om
ie stee«fcool op te halen.

lo0p A>derus bedankte na af*'e(jj A^ereen voor de onverge-
i>Oo/f da9- Want dat was het

Rashonden
bu^jAiAfamiliePagen uit de

ap Ten Esschen zon-
*to__\%°\\d om half zeven thuis
ker l> bleken drie Engelse coc-
-9St o>Paniels0>Paniels uit een grote ren
c°c/ce~n te zVn- Drie andere
9erop jPaniels werden onaan-
nis t^ Selaten- Grote ontstelte-
°ofc pp pagen, want ze hebben

jn diere«pension en stel je
len „, at daar dieren uit gesto-

Eigenaar van kinderboerderij
Vijlen ontkent beledigingen
Van onze verslaggever

VOERENDAAL/MAASTRICHT -Over veertien dagen zal rechtbank-
president Broekhoven beslissen of
de eigenaar van de kinderboerderij
in Vijlen, Mathieu Ploumen uit
Heerlen, uitspraken over de vroege-
re beheersstichting moet herroe-
pen. Ploumen deed de gewraakte
uitspraken in een ingezonden brief
in een weekblad; hij reageerde daar-
mee op een redactioneel stuk waar-
in hem een en ander werd aange-
wreven.
De zoveelste geruchtmakende zaak
rond de Vijlense kinderboerderij
bracht gisterochtend in Maastricht
maar weinig nieuws aan het licht.
Twee opzienbarende opmerkingen
maakte Ploumens advocaat mr Ba-
kers. Hij openbaarde allereerst dat
'Maplo' staat voor Martin Ploumen
en niet voor Mathieu Ploumen.
Geruime tijd geledenwerd namelijk
een donatie van 10.000 gulden ge-
daan uit naam van een firma uit
Waalwijk die zich Maplo noemde.
Al snel werd aangenomen dat zich
achter de firma, dieniet bleek te be-
staan, feitelijk Ma(thieu) Plo(umen)
zelf verborg. Volgens mr Bakers
kwam het geld echter uit de spaar-
pot van zoon Martin die, buiten pa
Mathieu om, wilde bereiken dat va-
derlief de boerderij los zou laten en
meer thuis zijn.
Naast die vertederende mededeling
verwees Ploumens advocaat naar
bestaande jurisprudentie volgens
welke het niet mogelijk zou zijn een
stichting 'in eer en goede naam aan
te tasten.
Mr Rutten had namens de stichting
van het Voerendaalse gezin Smeets
rectificatie geëist van 'grievende en
beledigende' uitlatingen die Plou-
men in het weekblad zou hebben
gelanceerd. De leiding van het blad
zou de stichting zelf geen kans heb-
ben gegeven om zaken recht te zet-

ten.
Uitvoerig ging Rutten in op de hele
historie van de stichting kinder-
boerderij Vijlen en de problemen
met Ploumen die zich al snel mani-
festeerden. Hij kwam tot de conclu-
sie dat van de beweringen in Plou-
mens ingezonden brief 'geen woord
klopte', dat de brief 'zeer beledi-
gend' was en dat Ploumen, 'omdat
hij blijft stoken' maar moest rectifi-
ceren.

Mr Bakers schilderde Ploumen
daarentegen af als een idealist die
recht voor zijn raap zegt wat hij
denkt en daarom nogals eens met
anderen overhoop komt te liggen.
Hij achtte een rectificatie twee
maanden na publikatie niet zinvol
en zag bovendien geen enkelereden
tot rectificatie. De enige ruimte die
hij liet was dat Ploumens woord-
keuze 'misschien niet erg fijnzinnig'
is geweest.

___ü*ï 111 l___^H________. Jf IRNï*.ill.
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t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat plotseling is overleden, in de leef-
tijd van 57 jaar, voorzien van het h. oliesel, mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht ■

Jantina Buining
echtgenote van

Gerrit Gerrits
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Hoensbroek: G.E. Gerrits
Maastricht: Henk en Stéphanie

Hoensbroek: Wim
Hoensbroek: Els

Familie Buining
Familie Gerrits

6433 GB Hoensbroek, 5 juni 1989
Julianastraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 9 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Montfort te Hoensbroek-Nieuw-
Lotbroek, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake ter intentie van onze dierbare overle-
dene, donderdag 8 juni om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
Gelukkig is moeder een lang lijden bespaard geble-
ven. Dat neemt niet weg dat we haar lieve aanwe-
zigheid heel erg zullen missen.

Nelly
Werdmüller von Elgg

Zij overleed op 67-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Karin Kuchen
Herman Kuchen
Ralph

Schaesberg: Winnie Werdmüller von Elgg
Schaesberg: Roger Werdmüller von Elgg

Familie Werdmüller von Elgg

6371 GG Landgraaf, 5 juni 1989
Kakertsweg 160
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 9 juni as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Schaesberg-Kakert,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van donderdag 8 juni om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Ge hield de uwen steeds vereend
en hebt uw leven goed beleend.
Gij waart ons in uw levenstijd
een venster op de eeuwigheid.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 81 jaar,
mijn dierbare echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Anna Hubertina
Smeets
echtgenote van

Pieter Hubert Senden
Übachsberg: P.H. Senden
Übachsberg: Maria Herben-Senden

Hub Herben
Grevenbicht: Wilma Senden-Zijlstra

Jo, Maresy, José, Bert, Sandy
Sandra, Roger
Familie Smeets
Familie Senden

Heerlen, 3 juni 1989
Corr.adres: Kerkstraat 81, 6367 JB Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 8 juni as. om
14.00 uur in de H. Bernarduskerk te Übachsberg.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Woensdag om 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium. Kerkplein 43
te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Na een moedig gedragen ziekte is van ons heenge-
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken,
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Willem Loo
echtgenoot van

Bertha Mordant
op de leeftijd van 84 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Spekholzerheide: B. Loo-Mordant

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Loo
Familie Mordant

6466 HT Kerkrade, 4 juni 1989
Willemstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 8 juni as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag 7 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, in de ver-
pleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 81 jaar,
onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Sjef van Loo
weduwnaar van

Paulina Bemelmans
Schin op Geul: t Miep Simons-van Loo

Jo Simons
Bart en Jolanda
Tanja en Ivo

Übachsberg: Toos Raven-van Loo
Peter Raven
Michel en Anja
Chantal en Frans
Familie Van Loo
Familie Bemelmans

Heerlen, 3 juni 1989
Corr.adres: Kerkstraat 50, 6367 JE Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 8 juni as. om
11.00 uur in de H. Bernarduskerk te Übachsberg.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdagom 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag na de
avondmis in het mortuarium te Übachsberg.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

«

Enige en algemene kennisgeving

f
Heden is overwacht van ons heengegaan, onze ïn-
niggeliefde moeder, schoonmoeder, oma, tante en
nicht

Maria Gelissen
echtgenote van wijlen

Sjeng Henderikx
Zij overleed op de leeftijd van 68 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Stem: José Mols-Henderikx
Harry Mols

Sittard: Tilly Thomson-Henderikx
Sjack Thomson

Stem: Riny Aarts-Henderikx
Nic Aarts
en al haar dierbare klein-
kinderen
en achterkleinkinderen
Familie Gelissen
Familie Henderikx

6171 PG Nieuwdorp-Stem, 3 juni 1989
Damiatestraat 33
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op donderdag8 juniom 10.30
uur in dekerk van O.L. Vrouw Hulp derChristenen
te Nieuwdorp-Stem.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer yan
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van J.7.00 tot 17.30
uur.

f
Met droefheid geven wij u kennis dat God heden
tot Zich heeft genomen, na een kortstondige ziekte,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, op de
leeftijd van 70 jaar, onze geliefde zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Gertruda
Leferink

echtgenote van wijlen

Hubert Jozef Maria Bindels
Familie Leferink
Familie Bindels
Familie Olander-Lenders

Simpelveld, 4 juni 1989
Corr.adres: Eyserbosweg 9, 6287 NA Eys
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 8 juni as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Agatha te Eys, gevolgd door debe-
grafenis op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis woensdagavond om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Remigius te Simpelveld.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium, Dr. Ottenstraat 60, Simpelveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, op de leeftijd van 82 jaar, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, mijn lieve
vriend

Johann Franz
(Hennes) Bruins

weduwnaar van

Gertrud Wilhelmina Fuchs
Apeldoorn: Gerda en Anton Boenki-Bruins

Simone
Heerlen: Mariet en Hans Nowak-Bruins

Leonie, Petra, Stéphanie
Torremolinos: Barbara en Salvador

de Cozar-Bruins
Ilone, Edmundo

Harmeien: Henk en Tresie
Bruins-Dobbelstein
Mieke, Hilde

Brunssum: Mevrouw Elly Boumans-Brands
Leo, Christel en kinderen

Brunssum, Huize Louise, 5 juni 1989
Corr.adres: Italiëlaan 23, 6414 TK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 9 juniom 14.00uur in de kerk van de H. Ge-
rardus Majella te Heksenberg-Heerlen, waarna de
crematieplechtigheid is om 15.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis donderdagom 18.00 uur in de kapel van
huize Louise, Vijverlaan 5 te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van voornoemd bejaardenhuis.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

f
Amper vijf maanden na het overlijden van vader, is het onze droeveplicht
u inkennis te stellen van het plotselinge heengaanvan onze lieve moeder,
dierbare behuwdmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Margaretha
L'Ortye-Janssen

weduwe van

Petrus Cornelius Hubertus L'Ortye
Zij werd ruim 83 jaar.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie L'Ortye

6431 HA Hoensbroek, 4 juni 1989
Corr.adres: Kouvenderstraat 33-35
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 9 juni as. om 11.00
uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Donderdag om 19.15 uur avondwake in de kleine St.-Jan aan de markt.
Mam is opgebaard in een derrouwkamer van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

L'Ortye's Drukkerijen BV
en Kantoorboekhandel

Kouvenderstraat 33-35, Hoensbroek,
zijn vrijdag 9 juni de gehele dag gesloten.

Enige en algemene kennsigeving

t
Doodgaan brengt verdriet.
Meer niet?
Wij blijven geloven in hierboven.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomen van onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Willem (Giel)
Lambij

weduwnaar van

Anna Maria Frijns
begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
luitenant-kolonel b.d. der broederschap St.-Sebastianus te Klimmen

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten.
Meerssen: Jan en Marie-Louise Lambij-Habets

Nuth: Resi en Hub Erven-Lambij
Beek: Frans en Tiny Lambij-Bons

Klimmen: Dré en Marese Lambij-Schoenmakers
Ransdaal: Jo en Els Lambi.j-Collei.je
Klimmen: Pierre en Elly Lambij-van Alst
Klimmen: Maria en Jos Martens-Lambij
Klimmen: Ton en MargreetLambij-van Wissen

Geesteren (Ov.): Philma en Jan Blokhuis-Lambij
en alle kleinkinderen
Familie Lambij
Familie Frijns
Familie Van Kan

6343 BN Klimmen, Kinkershof 1, 4 juni 1989
Corr.adres: Hagerweg 5, 6343 BV Klimmen
De plechtige uitvaartdienst met schutterseer, gevolgd door debegrafenis,
zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni as. om 11.00 uur in de H. Remigiuskerk
te Klimmen.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Donderdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur in het
mortuarium, Kerkplein 43 te Voerendaal.

In dankbare herinnering voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, geven
wij kennis van het overlijden van ons gewaardeerd lid van verdienste

GierLambij
Luitenant-kolonel b.d.

De nabestaanden betuigen wij onze deelneming en wensen hen veel
sterkte toe.

Erebestuur
Leden van verdienste
Bestuur
Leden
Broederschap St. Sebastianus Klimmen

een beetje brood zijn voor elkaar."

Wij namen afscheid van onze goede

Mart Nijland
echtgenoot van \

Riet Huppertz
vader van !
Harco

Hij overleed op zaterdag 3 juni 1989, gesterkt door het sacrament van «
zieken.
Mart werd 52 jaar.
De eucharistieviering ten afscheid vieren wij op donderdag 8 juni ol
11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstan
in Valkenburg a/d Geul. I
Daarna leggen wij hem te rusten op het kerkhof aan de Cauberg in V^
kenburg a/d Geul. i
Voorafgaande aan de viering in de kerk, is gelegenheidtot een persoonll
ke condoleance. 'De avondwake in deze kerk wordt gehoudenop woensdag 7 juniom 19-0
uur.

3 juni 1989 Valkenburg a/d Geul
Steenstraat 21 (6301 ED)

Riet en Harco
familie en vrienden

Mart ligt opgebaard in derouwkapel Smeets, Spoorlaan 29 in Valkenbut
a/d Geul; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce al
zodanig te willen beschouwen.____________________________________,______._,_„mmmmm

______
mm________________________________________________—_______+

_—_———_———————____———_—_—_—_—_—mmmmmm———^—*_—_—_—_—_m——m^—mmm_—_—_—_——*

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onZ
collega

Mart Nijland
Je blijft in onze herinnering voortleven.

Team en kinderen
basisschool Kunrade

—_____—_______—____—_______——____——__——__—_—_—_mw—m_mmm_—mmm—m—m—m—_m_m—mw_—m—*

Er zijn geen woorden die de dieptevan onze verslagenheid kunnen weel
geven bij het overlijden van

Mart Nijland j
Bestuur,
oudervereniging en
medezeggenschapsraad
basisschool Kunrade

_^_m—m_^_^_mm——w_w_w_^_^_m_m—mm_^_^m_mm__—^_^_^m_^_^_^—*m—m_^m—^_^_^_^—+

Enige en algemene kennisgeving

t'
Heden hebben wij afscheid moeten nemen van onze goede en zorgzarn
moeder en oma

Antje Meeks j
echtgenote van wijlen

Willem Jennen
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging, voorzienvan het h.sacramer
der zieken, in het verpleegtehuis St.-Agnetenberg te Sittard, in de leeftij
van 86 jaar.

Grevenbicht: Zef Jennen
Hildegard Götte

Obbicht: Mia Kusters-Jennen
Funs Kusters t
en al haar kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Meeks
Familie Jennen

6125 AZ Obbicht, 4 juni 1989
Vonderstraat 15
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaati
vinden op donderdag8 juni as. in de parochiekerk van de H. Willibrordü
te Obbicht om 10.30 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemde kerk vanaf 10.0
uur.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis van woensdag 7 juni as. ol
19.00 uur in voornoemde kerk._
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sittard; W
zoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

I
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Wij willen u rust gunnen
al is vol droeflieid ons hart.
U lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat na een geduldig gedragen ziekte,
toch nog vrij onverwacht van ons is heengegaan,
gesterkt door het h. sacrament der zieken, in de
leeftijd van 64 jaar, onze goede en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tan-
te en nicht

Maria Barbara (Bep)
Theelen

echtgenotevan wijlen

Louis Hubertus Huijnen
De bedroefde familie:

Banholt: Loc Huijnen
Francine Huijnen-Camps
Wendy en Marco

Banholt: Jo Huijnen
Menti Huijnen-Rouschop
Familie Theelen
Famile Huijnen

6262 NC Banholt, 5 juni 1989
Mheerderweg 12
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 8 juni as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Gerla-
chus te Banholt.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden op
woensdagavond 7 juni tijdens een rozenkransge-
bed in voornoemde kerk om 18.40 uur, waarna aan-
sluitend een h. mis.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum
Walpot, Kerkstraat 17a te Eijsden.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

tAntje Golsteijn, 80 jaar, weduwe van Sef Fran-
cot. Corr.adres: J. Francot, Rozenstraat 39, 6101

NA Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenheden 6 juniom 10.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

tHendrikus Driessen, 86 jaar, weduwnaar van
Christina Diels, Maalbroek 147, 6042 KM Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden woensdag 7 juni om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Laurentius te Maasniel.

tTil Simons, 60 jaar, echtgenote van Piet Stox,
Kerkenkampstraat 18, 6049 BL Herten. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 7 juni om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Michael te Herten.

-J. Maria Verlinden, 91 jaar, Markt 4, 6019 AV Wes-t sem. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden donderdag 8 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Medardus te Wessem.

t Cornelis Wassen, 85 jaar, weduwnaar van Ger-
trudis van Helden, Gitstappermolenweg 1, 6063

NJ Vlodrop. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden donderdag 8 juniom 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Vlodrop.

_______________________________________________________________^—I^^—^'.1 + 'JT. |;
Met grote droefheid geven wij kennis, dat door^V
noodlottig ongeval in zijn woonplaats Narre Va

ï in Australië op 4 juni 1989 is overleden, onze OT

bare broer, zwager en oom

I Hans de Kok
(oud-hoofdagent in Heerlen)

Zaterdag 10 juni as. zal mede ter intentie van 1
overledene een h. mis wopden opgedragen ifl
Christus Koningkerk, Pius VII Plein te Ho®}
broek

Broers en zusters deKo* <
Hoensbroek

Dankbaar voor al hetgeen hij in diverse fun^"
voor het parochieleven en het sociale leven aa*1

Sittarderweg, maar vooral voor het missieW^deed, delen wij u het overlijden mede van de 1>

Harry Byrman
Hij was mede-oprichter en 23 jarenonze voorzn-

Parochieel Missiecentrum
Sittarderweg

Uitvaartdienst woensdag 7 juni in de kerk vaj1

H.H. Martelaren van Gorcum, Sittarderweg, #
len.

_S.
—h

Gevraagd zo spoedig mogelijk full-time j
ENTHOUSIASTE , XAPOTHEKERSASSISTENTE!

Inl. tel. 045-321967
Sollicitaties: J.M.J.Th. Bongarts

Pasweg 6
197418 6371 BM Landgraaf i

100 verschillende (v.d. vorige kollektie)■ BRUIDSJAPPONNEN ■
_~lg£. (al léén woensdag 7 en

a .fcïlwy" donderdag 8 juni)

Bruidshuis Pereboom Heerlen
Oranje Nassaustraat 27. Tel. 045-712131 |



- De brigade
'astricht van de Koninklijke
Jrechaussee speurt in samen-
ging met de recherche van de
"Strichtse gemeentepolitie enBelgische justitie naar een!lgische para-commando. Hij
Mt. ervan verdacht huisge-

j/iden te hebben bij twee kap-
-I(ms in Maastricht.

oe nacht van zondag op maan-
'Jjpzijn bij een kapperszaak aan
d jCannerweg/St. Gerlachusweg
'van vernielingen aangericht

"A)S de buitenmuur met verf be-
ad. Eerder, in de nachtvan vrij-

ili)g op zaterdag, is een vestiging
In hetzelfde kappersbedrijf in

W' Psycho-medisch streekcen-ürn Vijverdal eveneens schadeNebracht.
°vendien is op de tweede etage

Opsporingsbevel
tegen Belgische

para-commando

Na vernielingen in Maastrichtse kapsalons kamer gaan wonen.

Dat heeft geleid tot bedreigingen
aan het adres van het kapper-
sechtpaar. Met name devrouw is
naar haar zeggen enkele keren
met de dood bedreigd, temeer
ook omdat het kappersechtpaar
het meisje geadviseerd had aan-
gifte te doen bij de zedenpolitie
tegen de Belg.

„Als werkgevers zijn wij de dupe
geworden," aldus de vrouw. „In
onze zaak aan de Cannerweg is
alles kort en klein geslagen. De
lampen zijnvan de muur getrok-
ken, de shampoo en de krulspel-
den lagen door de hele zaak. En
de buitenmuur is beklad. Wij
hebben ons huis vergrendeld,
omdat we bang zijn voor die
man." De werkneemster zelf is al
enkele maanden met ziektever-
lof.

De Belg woont al enkele jarensa-
men met een werkneemster van
het Maastrichtse kappersbedrij f.
Volgens de eigenaresvan de kap-
perszaak heeft het meisje zich na
diverse vernederingen gedistan-
tieerd van de Belg en is zij ten-
slotte op een schuiladres op een

van Vijverdal een brandkraan
opengezet waardoor alles blank
kwam te staan.
Naar de politiële instanties aan-
nemen verblijft de Belg momen-
teel in zijn geboorteland. De man
is gelegerd in Diest en woont in
Lanaken.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Milieugroeperingen zetten politici onder druk:

Europees parlement
moet vuile Maas te lijf "Maastrichts nieuwste mini-rotonde 'vanuit de lucht' gezien. Foto:WIDDERSHOVEN

zelfde doorsnede als die van rond-
om geplaatste witte verkeersborden
waarop door middel van zwarte pij-
len de te volgen rijrichting wordt
aangegeven. Deze nieuwe verkeers-
creatie is afgekeken van Engeland
waar zij reeds enige tijd tot volle te-
vredenheid blijkt te functioneren.
In Maastricht gaat het vooralsnog
om een proef, met instemming van
politie en verkeersschout.

De nog algemeen gebruikelijke be-
naming 'rotonde' heeftreeds in 1966
in de wettelijke terminologie plaats
moeten maken voor die van 'ver-
keersplein'. Een voorrangsrotonde

zoals thans vóór het station in Maas-
tricht op het wegdek uitgetekend,
staat te boek als voorrangskruising,
zo doceerde een verkeersdeskundi-
ge van de Maastrichtse gemeente-
politie. Bij de aanleg is om verschil-
lende redenen afgezien van de veel-
al gebruikelijke verhoogde ronding.
Evenzeer ontbreken er verkeers-
paaltjes. Met opzet is deze vereen-
voudigde uitvoering gekozen om te-
gemoet te komen aan autobussen
en andere moeilijk wendbare voer-
tuigen die nu bij het afslaan naar
links het witte kruisingsvlak onge-
straft mogen overschrijden. Be-
zienswaardig blijft het....

MAASTRICHT - Tot de exclusivi-
teiten van provinciehoofdstad
Maastricht behoort sindsenkele da-
gen een superkleine rotonde welke
bij eerste aanblik veel gelijkenis
vertoont met het karton dat een
banketbakker onder een versgebak-
ken vlaai pleegt te schuiven. Het
nieuwe 'verkeersplein' bevindt zich
ter hoogte van de hoofdingang van
het centraal NS-station en heeft de
gemeente niet méér dan een kleine
pot verf gekost.

Op het asfalt is namelijk een witte
stip geschilderd met nagenoeg de-

MAASTRICHT - Nederland-
se, Waalse, Vlaamse en Franse
milieu groeperingen hebben
gisteren op de internationale
dag van het milieu, na een
boottocht van Maastricht naar
Luik, officieel te kennen gege-
ven dat de Europese richtlij-
nen die moeten leiden tot een
schonere Maas beslist onvol-
doende worden nageleefd en
op zich ook onvoldoende zijn.

In het licht van de naderende Euro-
pese verkiezingen kregen de Euro-
parlementariërs van de volgende
ronde op voorhand te verstaan dat
het terugdringen van de vervuiling
van rivieren als deMaas steeds meer
een zaak wordt van het Europese
parlement. Vanuit de lidstaten zal
met gecoördineerde acties steeds
grotere druk worden uitgeoefend
op het bestuur van de EG.

Beroep op burgers
inzake roofmoord

Politie verspreidt pamfletten

Van onze verslaggever

van onze verslaggever

Van onze correspondente

HEERLEN - De politie van Heerlen is gistermiddag begonnen
met het verspreiden van enkele honderden pamfletten, waar-
op de foto van de onlangs vermoorde Marinus van Wagenveld
(73) uit de Heerlense woonwijk Schandelen voorkomt. De poli-
tie hoopt via de Heerlense burgers aanknopingspunten te vin-
den, die mogelijk kunnen leiden tot het opsporenvan de moor-
denaars).

'oor een sliv kwam deze auto op de Maastrichtse Wilheminabrug opzijn kop terecht.y Foto: WIDDERSHOVEN

Vanuit Nederland namen de Stich-
ting Milieufederatie Limburg en
een organisatie als 'visstandverbe-
tering deMaas' deel aan de manifes-
tatie. Uit Nederland waren voorts
vertegenwoordigers van de Stich-
ting Reinwater, van Greenpeace en
van Groen-links verenigd onder de
noemer de 'Regenboog.

" De op 22 mei vermoorde Ma-
rinus van Wagenveld lag ruim
een week dood in zijn flatwo-
ning.

AFRICHT - De bestuurder
Aen dure Opel Omega heeft gis-
e orgen even voor 11 uur zon

Aulaire schuiver gemaakt op
t Maastrichtse Wilhelminabrug
|n ftlJ met de drie mede-inzitten-
-1 °P zn kop tot stilstand kwam.

chauffeur kwam er met lichte

Schuiver...
schaafwonden af, terwijl zijn gezel-
schap geheel ongedeerd uit het
wrak kon worden bevrijd. De wa-
gen raakte total loss.

Het ongeval gebeurde doordat de
wagen die aankwam rijden vanaf de
Franciscus Romanusweg bij de op-
rit van de brug in een slipraakte en
vervolgens tegen de leuning van de
brug botste. Het verkeer over de
Maasbrug was lange tijd gestag-
neerd. Nog geen vonnis

in smokkelzaak
Demonstratie
mijnwerkers
verliep rustig

Nel van Dijk van Groen-links, kan-
didate voor 'Straatsburg', wees er
voor de start van de bootreis in het
Maastrichtse Maaspaviljoen op dat
Limburg en Noord-Brabant het
steeds moeilijker krijgen met hun
drinkwater, nu het eigen grondwa-
ter in steeds ernstiger mate veront-
reinigd wordt door de bio-industrie.
In totaal drinken vijf miljoen men-
sen water dat afkomstig is van de
Maas.

Het slachtoffer was veel in het
Heerlense winkelcentrum te vin-
den. De politie zoekt nu naar men-
sen die het slachtoffer gekend heb-
ben of hem op maandag 22 mei in
de Heerlense binnenstad hebben
gezien.

Van Wagenveld is op die dag rond
half vijf vanaf de Promenade naar
Schandelen gelopen. Voor de 'gou-
den' tip is een beloning uitgeloofd
(045-731731).

Met het onderzoek naar de moord
op de bejaarde Heerlenaar wil het
trouwens niet erg vlotten. Het
buurtonderzoek heeft weinig opge-
leverd en de resultaten van het spo-
renonderzoek worden nog geanaly
seerd in de laboratoria.

Het is zaak, aldus justitie en politie,
om veel vaart achter het onderzoek
te zetten, aangezien de moord al
bijna drie weken geleden plaats-
vond.

4,87 gulden in de collectebus, 40
cent meer dan het jaar daarvoor.
Overigens maakt het collecteren
met de bus nog nauwelijks twaalf
procent uit van het totaal. Het me-
rendeel wordt verkregen via giro en
bank. Daardoor hebben de fondsen
een bestand van trouwe gevers we-
ten op te bouwen. Maar de donateur

Limburgers niet
bijster vrijgevig

'Hier ~ De opbrengst van in-
as Assacties voor goede doelen

orig jaarhoger dan in 1987. De
'^Th bleken met 8-19 gulden

)n v "et royaalst. De Brabanders_
Qr a^ de laatste plaats verdreven

e Uid Aimbui"g (3,32 gulden) en
a*ijb -lland (3>Bl gulden). Dit
ü'atv Uit net gisteren verschenen

otlderslag van het Centraal Bureau
.^senWerving.
Aa 450 vermelde instellingen
U]An er 150 samen 708 miljoen
an A elB instellingen met meer
'diß miljoen gulden bereikten
ien 49° miljoen gulden, 65 mil-
iAt er dan in 1987-Gemiddelde de Nederlander vorig jaar

Schelde
De 'groene' Belgische Europarle-
mentariër Paul Staes had naast zijn
somberheid over de stand van za-
ken met deMaas alle lofvoor de Ne-
derlandse houding ten opzichte van
deSchelde-problemen. Na 20 jaar ij-
veren zal in september van dit jaar
het Maas-Scheldeverdrag onderte-
kend worden door België en Neder-
land.

of het lid is nog de meest stabiele
bron van inkomsten, aldus het jaar-
verslag.

Fondsen die de opbrengst aanzien-
lijk zagen stijgenzijn Foster Parents
Plan (van 56 miljoenin 1987 naar 69
miljoen in 1988), Koningin Wilhel-
mina Fonds (van 50 miljoen naar 60
miljoen), St. Oecumenische Hulp
(van 28 miljoen naar 44 miljoen),
Unicef (van 26 miljoen naar 38 mil-
joen) en NOVIB (van 19 miljoen
naar 31 miljoen).

Van onze verslaggever
ROTTERDAM - De 25-jarige in
Heerlen geboren L.R. die twee we-
ken geleden voor de Rotterdamse
rechtbank stond om zich te verant-
woorden voor deelname aan een
goudsmokkel, moet nog tot 19 juni
wachten op zijn vonnis. De meer-
voudige strafkamer maakte gisteren
bekend nog geen uitspraak te doen
en eerst een psychologisch rapport
te laten opstellen omtrent de 'per-
soon L.R.'.

Tijdens de zitting van twee weken
geleden haalde de raadsman van de
verdachte aan dat de jongen, die aan
de goudsmokkel meer dan een mil-
joen gulden verdiende, erg zou heb-
ben geledenonder de sterke invloed
van zijn vader en zodoende in de
smokkel 'verzeild' was geraakt.
Tegen L.R. eiste de officier van jus-
titie twee weken geleden vier jaar
gevangenisstraf.

Het was minister Smit-Kroes die
het akkoord heeft weten te bewerk-
stelligen. Nederland heeft in tegen-
stelling tot België de activiteiten
daartoe altijd ondersteund, aldus
Staes.

HASSELT/LEUVEN - Ongeveer
vijfduizend Limburgse mijnwer-
kers hebben gisteren in Leuven ge-
protesteerd tegen de vervroegde
sluiting van de twee nog open mij-
nen.
De mijnwerkers trokken per trein
naar de universiteitsstad, maar ze
verlieten het centrum al snel. De
mijnwerkers trokken naar de snel-
weg A-2 waar ze een tijdlang een
kruising bezet hielden. Datzelfde
gebeurde even later op de E-40. Het
verkeer had daar niet veel last van,
want de ordediensten leidden het
verkeer onmiddellijk om. De rijks-
wacht hield zich tijdens de betoging
op een afstand. De betoging verliep
zonder veel incidenten. Wel werd
een vrachtwagenbestuurder ge-
dwongen zijn lading zand op de
autoweg te lossen. Hij had gepoogd
de blokkade te doorbreken.

Stijgingte danken aan MECC en thermaalbaden

Toerisme Limburg
in stijgende lijn

HEERLEN - Op initiatief van de
Stichting AZL Beheer in Heerlen is
op 1 mei de beleggingsinstelling
AZL Vastgoed NV opgericht. De
oprichters - het Beambtenfonds
voor het mijnbedrijf (BFM) en het
Pensioenfonds AZL - hebben een
vermogen van circa ’ 100 miljoen in
het vastgoedfonds gestopt.

AZL belegt behalve in commercieel
onroerend goed ook in woningen.

AZL start met vastgoedfonds
Er wordt met name gemikt op kwa-
litatief hoogstaande huizen en com-
mercieel onroerend goed op zogehe-
ten A 1-lokaties. Het onroerend
goed dat het vastgoedfonds nu al in
bezit heeft ligt allemaal in Neder-
land. Aankopen in West-Duitsland
en België worden echter niet uitge-
sloten.

Het nieuwe fonds verwacht dat met
name institutionele beleggers be-
langstelling voor deelname zullen
tonen. Het maatschappelijk kapi-
taal van de Vastgoed NV bedraagt
400 miljoen. Daarvan is nu 80 mil-
joen geplaatst.
De leiding over het vastgoedfonds
is in handen van de Stichting AZL

Beheer, een instelling die al tiental-
len jaren actief is op het terrein van
vermogensbeheer voor meerdere
institutionele beleggers. Het totale
door AZL beheerde vermogen be-
droeg ultimo 1988 ruim ’4,5 mil-
jard, waarvan ’ 700 miljoen betrek-
king heeft op onroerend goed. De
aandelen van AZL Vastgoed NV
zijn ondergebracht bij de Stichting
Administratiekantoor AZL Vast-
goed.

(ADVERTENTIE)

Proefde Mp?
zachte afdronk... A j
Boncafé. De milde koffie van Douwe Egberts. ££|ggj|

Gezondheid
Het Centraal Bureau Fondsenwer-
ving, voorheen Centraal Archief
voor het Inzamelingswezen, consta-
teert een bijzondere belangstelling
voor gezondheid. Van de bijna
12.000 afgegeven collectevergun-
ningen waren er meer dan 5.500 be-
stemd om de gezondheid te bevor-
deren. Ook de internationale hulp-
verlening blijft zich in een grote be-
langstelling van het Nederlandse
publiek verheugen.

show 'Good Morning America',
waarin ook Limburg behoorlijk 'in
de kijker' kwam en waarnaar in to-
taal zon 300 miljoen Amerikanen
heeft gekeken, zal zeker zijn vruch-
ten afwerpen. Daarvan zal ook Lim-
burg meeprofiteren. „Het is bekend
dat reisorganisatoren in Amerika
door dit tv-succes zelfs hun pro-
gramma's hebben gewijzigd", aldus
Cornelissen.

Draadje in
babyvoeding

Van onze correspondente

"an onze verslaggever

Arpp N- ln aanwezigheid van

' eAeester P. van Zeil heeft hetNï_T\ an-ds Bureau voor Toerisme

' 'Jkse Stèren in Heerlen haar jaar-IA w afgeslo-te^aarop buiten de staf ook alle
.3t.(!SgUren van de zestien buiten-

h *antoren aanwezig waren.
A tp, ecteur mr- JAT-Cornelis-

e aakte in dit verband gisteren
r bii Aat net zuiden steeds dich-

Set>Uiff rest van Nederland 'aan-
e laa t

en net toerisme in Limburg
SA ~ te Jaren een opwaartse stij-
h

ö vertoont.
arÏMerp waren volgens hem onder

rn ih ,de pasgeopende termaalba-
t alkenburg en Arcen én het
Aht ’°ngrescentrum in Maas-
ue W ■ et' °ok verbeteringen van
Ag ri ische kwaliteit in Valken-
A ,Aat enkele jaren geleden nog
*A dlcaat van 'pret en lol' met

m Meedroeg, heeft daar een
he A aan bijgedragen. Verder liet

AA weten dat de sa-
hlsir.e7kmg tussen de familieho-

siti<_f Uia-Limburg in dit verband
Astii Werkt en zelfs tot een om-
'eicj Jglng van 70 procent heeft ge-

' 9 miljoen kostende ontbijt-

LEOPOLDSBURG - Een inwoner
van het Belgische Leopoldsburg
heeft in een potje babyvoeding een
twee centimeter lang metalen
draadje gevonden.

De klant alarmeerde onmiddellijk
het warenhuis waar hij de babyvoe-
ding had gekocht. De overige potjes
babyvoeding werden voor alle vei-
ligheid uit de rekken gehaald. Om-
dat de klant bij het openen van het
potje babyvoeding een klik hoorde,
wordt vermoed dat het metalen
draadje er wellicht bij de produktie
in terechtgekomen is.

Dinsdag 6 juni 1989 " 11

'Vlaaikartonnen' verkeersplein in MaastrichtVan onze verslaggever
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w D̂nRnUJlTE PRACHT KWALITEIT
VISCOSE -W7l '-1 \ ~\ *\X BEDRUKTE VISCOSE LINNEN
150 cm breed _L__^__B__^P3^__^W 150 cm breed
met kleine foutjes m_ W^ 4 M f\__

11 fe NU IHI%JU per meter
NU lUj UU per meter V^^H PV^^^^

DIVERSE BONTGEWEVEN \ BADJASSEN
STOFFEN < . W045 740735 5 kimonomodel
o.a. katoen, kamgaren enz. \ 2 pracht kwaliteit
150 cm breed __________ \ °D°kS^estigd m Ge/cPn «/.= _ J maten M/L/XL

NU 3,00 „-. ccS£:sa 29 95' NU "^J**** per stuk

Limßurgs Dagblad
4 JL-__ é

NAAR
VALSUGANA

Italië
24 juni t/m 2 juli

U reist per luxe touringcar (Schmitz) via Ulm, waar u
overnacht zowel op heen- als terugreis, naar de Italiaanse
Dolomieten. Daar verblijft u in het prima hotel Tounsmo.
Alle kamers voorzien van douche/toilet. Er is een
(buiten-)zwembad en de maaltijden zijn voortreffelijk.

Inclusief:

/Rrj5 — ~ overnachting, op heen- en

' terugreis
PP- - verzorging op basis van

Toeslag 1-persoons halfpension
kamer ’ 125,-. _ reis-en

Op vertoon van de annuleringsverzekering
Vriendenpas ’ 25- - diverse excursies,

extra korting! o.a. Gardameer
- afscheidsdiner in Nederland

Opstapplaatsen:
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren, Al, en de VVV Vaals onder aanbetaling van ’ 100- p.p. Jl.V^

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.

Jaarlijksworden4Ü.UUo
Nederlanders getroffen
door eenhartinfarct en nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktomdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uw gift zorgt er voordat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

(ieef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
11artt-lijk dank.
LAAT UW HAKT SPREKEN!
/Vn ...... * !.■■■■ 11, falfa...

\\x vnenden \an de hartstichting

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60i 54x 42x

5 100 - - 113- 122,- 148-
-10100 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-

Efiect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en ’ 100 000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwi|tschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _j

Vlectitersbedj-ijfAkkoord
Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed

ervaren ijzervlechters en
leerling-ijzervlechters
(ook schoolverlaters komen hiervoor in
aanmerking)

Sollicitaties na tel. afspraak: 045-254592 ]97295

Van onze redactie economie

vrijblijvend aanpak van onder-
op, met bijvoorbeeld een
ideeënbus, ziet hij ook verzan-
den. „Bij KLM kwamen er
12.763 suggesties waarmee men
niets kon beginnen." Hij be-
pleitte een systematisch aan-
pak. Dat zou een speerpunten-
beleid van het management
kunnen zijn: „Fundamenteel is
om de hoedanigheid van een be-
drijf na te gaan, wat zijn dienst-
verlening is, wie zijn klant is en
hoe deze oordeelt." Een andere
systematische aanpak, die zijn
voorkeur heeft, is er een van on-
derop, waarbij de eigen mensen
de knelpunten ontdekken. „Ga
na waar het in het bedrijf of de
instelling het meest pijn doet.
Breng dat in kaart en zoek op-
lossingen," adviseerde hij.

voorzitter ir J. Cottaar, WI
direkteur van Ornatex in f
rade, zijn al zo'n honderd W
yen en instellingen lid val
kring. „En we groeien
Steeds meer dienstverlen
instellingen tonen belanÉ
ling," aldus Cottaar, wijl
ook op het verrassend grof
hoor tijdens het symposium-

Volgens Cottaar is 'denkd
kwaliteit' volledig nieuw-
moet een mentaliteit ko
waarbij men in een keer in
opzichten goed werkt,
slechtste vorm van kwaüa
controle is het weggooien!
de slechte produkten," zo 'zijn opvatting, die hij zelft
uitbreiden tot het onder
„Laat de medewerkers in
bedrijf de managers maar I
ten geven. Zij mogen met d«
len bloot. O ja, geeft de le*
gen op school ook de kansj
over de leraren een rappo'
maken."

De daad bij het woord voe.
werd tijdens het sympo*
een enquête gehouden w*
de aanwezigen een oordeel Jden geven over bijvoorbeel<l
kwaliteit van de inleidingelH
kosten en de accommodatie-

De bijeenkomst in Cocarde was
belegd door de Kwaliteitskring
Zuid-Limburg, een organisatie
die driejaar geleden door de Ka-
mers van Koophandel in Maas-
tricht en Heerlen is opgericht.

De kring is bedrijven en instel-
lingen behulpzaam bij het zoe-
ken naar kwaliteitsverbetering
en organiseert daartoe lezingen,
cursussen en (gisteren de eerste
keer) een symposium. Volgens

Lozo pleit voor
staatssecretaris
uit het midden
en kleinbedrijf

Van onze verslaggever

VALKENBURG - „Het mana-
gement in bedrijven en instel-
lingen weet vaak niet wat kwali-
teit is; weet niet wat de klant
eigenlijk wil." Deze conclusie
trekt ir. H. Vinkenburg uit een
onderzoek naar verbetering van
de dienstverlening in dertien
vooraanstaande bedrijven in
Nederland. Hij hield dat gister-
middag een gehoor van zon 130
managers uit bijna evenzovele
Zuidlimburgse dienstverlenen-
de bedrijven en instellingen
voor tijdens een symposium in
Cocarde te Valkenburg.

In de loop van zijn spreekbeurt
zei de partner van het organisa-
tiebureau Twijnstra Gudde N.V.
het nog sterker: „Het is verba-
zend hoeveel grote organisaties
hun eigen bussmess niet ken-
nen. De mensen in die organisa-
ties weten eigenlijk niet waar-
mee ze elke dag bezig zijn."
Toch is het volgens Vinkenburg
essentieel dat een manager zijn
bedrijf volledig kent. Hij moet
weten welke problemen er op-
treden en hoe vaak die zich
voordoen. „Als je dat niet weet
glipt de kwaliteit door je han-
den."

Ir Vinkenburg heeft het onder-
zoek naar kwaliteitsverbetering
de afgelopen twee tot drie jaar
gedaan in bedrijven als KLM,
NS, Nationale Nederlanden,
ECI, Holland International,
Randstad uitzendbureau, Weh-
kamp, Technische Unie en de
Bloemenveiling van Aalsmeer.
Voor Nederland noemde hij
deze bedrijven pioniers bij het
zoeken naar een verbetering van
een zo abstrakt produkt als
dienstverlening. Voor 1986 deed
men in Nederland nauwelijks
iets op dit gebied. Zelfs nu vroeg
Vinkenburg zich af of bij de be-
drijven de tijd wel rijp is om aan
kwaliteitsverbetering te begin-
nen en of men de consequenties
wel aandurft. Men staat er vol-
gens hem nog wantrouwend te-
genover, denkend dat het een
verkapte bezuinigingsronde in-
houdt.

Volgens Vinkenburg weet men
ook niet precies hoe het pro-
bleem aan te pakken. Zelf toon-
de hij zich geen voorstander om
het van bovenaf uit de losse pols
te doen, omdat dit neerkomt op
het nalopen van wat modegril-
len van het management. Een

THORN - De voorzitter van
de Lozo, O. Matti, pleitte gis-
teren op de jaarvergadering
van de Limburgse onderne-
mersorganisatie voor de be-
noeming van een staatssecre-
taris van Economische Za-
ken die afkomstig is uit het
midden- en kleinbedrijf. „De
staatssecretaris in het nieuwe
kabinet moet weten wat het
betekent om ondernemer te
zijn," aldus Matti.

De Lozo-voorzitter uitte
daarmee kritiek op het beleid
van staatssecretaris Albert-
Jan Evenhuis, de initiator

van het omstreden wetsonj
werp voor de winkelsluitin4|
„Laten politici die men4i
dergelijke wetgevingen do*
te moeten drukken zich in 'T
toekomst beter beraden W
belangenverenigingen vat
het midden- en kleinbedrij>|
De plannen van Evenhuij
hebben de VVD duizenden
leden gekost, beweerde Mal
ti. „Dit was niet nodig lfj
weest als de staatssecretaris,
niet zo eigengereid was ée\
weest. De fouten in het verin
den geven ons nu het reclfl
om van de politiek een staatëj
secretaris te vragen met eejl
nestgeur van het ondentfj
merschap." Matti gaat he'j
voorstel verdedigen bij d*Jnationale ondernemersorg?
nisaties KNOV en NCOV. BH
die organisties wil hij oo"
steun vragen voor Limburg
se ondernemersprojecten a*
Maastricht Airport.

Beroepskeuze voorlichting
per regio gecentraliseerd

MAASTRICHT - Rotterdam en
Maastricht zijn de enige gemeenten
die zijn vertegenwoordigd in de
werkgroep welke over enkele maan-
den in opdracht van het ministerie
van VROM hoopt klaar te komen
met een model-draaiboek voor pe-
rioden waarin sprake is van gevaar-
lijke luchtverontreiniging. Rotter-
dam is in de werkgroep opgenomen
als grote dichtbevolkte gemeente
met een specifiek industrieel kli-
maat, Maastricht als gemeente die
kwetsbaar is gelegenin het uitstoot-
verlengde van Ruhrgebied en Luiks
bekken met daarenboven een ver-
hoogde kans op langdurige overlast
vanwege haar ligging in een dal. Na-
mens de gemeente Maastricht heeft
verkeersingenieur ir P. Jansen zit-
ting in de werkgroep.

Van onze verslaggever

Maastricht in
werkgroep smog

onderwijs en wetenschappen, me-
vrouw Ginjaar-Maas en minister De
Koning van sociale zaken en werk-
gelegenheid, gisteren naar de Twee-
de Kamer hebben gestuurd.

Na aanvaarding van de plannen
door het parlement moet de her-
schikkingsoperatie in drie jaar tot
stand worden gebracht. Daarvoor is
per regio drie jaar lang per jaar ge-
middeld 50.000 gulden beschikbaar.
Bij de herschikking zijn een kleine
duizend beroepskeuzevoorlichters
betrokken waarvan zon 250 bij het
leerlingenwezen en 737 bij de parti-
culierebureaus diein feite ook nu al
grotendeels door het rijk worden
gesubsidieerd.
Naast de particuliere studie- en be-

DEN HAAG -Om aan de bestaande
versnippering en overlapping van
allerlei instellingen een einde te ma-
ken, moet er perregio of combinatie
van regio's één dienstencentrum
voor studie-en beroepskeuze wor-
den gevormd. Deze centra moeten
tot stand komen door samenwer-
king, herschikking en fusie bij de
particuliere beroepskeuzebureaus
en de regionale organen voor het
leerlingenwezen.

De operatie heeft ten doel een ver-
hoging van de kwaliteit en effectivi-
teit van de studie- en beroepskeuze-
voorlichting. Dat staat in een be-
leidsnotitie die staatssecretaris van

Van onze Haagse redactie

1, 7 miljoen mensen zoeken huurwoning

Oplossing woningnood
voorlopig niet in zicht

De Regionale Dienstencentra *
den onafhankelijke stichtingen
besturen gevormd door onafha.j
lijke deskundigen, afkomstig t»'
ganisaties van de sociale paril'
en het onderwijs. De dienstenee'
moeten aanvullende, meer sp"
listische hulp gaan bieden aanJ
geren en ouderen die onderwijs»
len gaan volgen en werkzoeken^Dit gebeurt op verzoek van scWj
en arbeidsbureaus. Maar de d
stencentra zullen ook opens
voor individuele burgers. Daarn*
krijgen de Regionale Dienste^tra een functie als platform voO^afstemming van onderwijs e"'
beid. Daartoe worden vooral5*voor drie jaar de Contacteentra
derwijs Arbeid bij de Regi°^
Dienstencentra ondergebracht- ,
De Regionale Dienstencentra z}*,
ook in de toekomst worden gefifj
cierd door beide betrokken mA
ries. De studiekeuzevoorlichti^nu een taak van het ministerie j
onderwijs en wetenschappen-
beroepskeuzevoorlichting valt
der het ministerie van sociale za .j
en werkgelegenheid en de arb^f j
bureaus. In de praktijk zijn aj
twee vormen van voorlichting j

ter ook nu al nauw met elkaar
weven.

roepskeuzebureaus en de regi°'
organen voor het leerlingenW^
kunnen ook de regionale educaf
centra en enkele andere instap
zich bij de Regionale centra J.Studie en Beroepskeuzevoor» 1
ting aansluiten.

DEN HAAG - De wachttijden voor
woningen met een lagere huur zijn
het afgelopen jaar verder gestegen.
Er zijn veel te weinig goedkopere
huurwoningen, terwijl juist een
groot deel van de woningzoekenden
in ons land tot dejagere inkomens-
groep behoort. Bovendien is het to-
tale aantal mensen dat een huurwo-
ning zoekt het afgelopen jaar niet

gedaald. Net als vorig jaarzijn het er
1,7 miljoen. Tot deze sombere con-
clusiekomt deLandelijke Organisa-
tie Belanggroepen Huurders
(LOBH) in het rapport Woningnood
'89.

Evenals voorafgaande jaren heeft
de LOBH een onderzoek gedaan
naar de geregistreerde woningvraag
in een groot aantal gemeenten. In
totaal werden 134 gemeenten aange-

H. van Meegen
directeur EPZ

Schuttersmaal
burgemeesters
uit 'Limburgen'
NIEL-BIJ-AS - In het kader van
de herdenking van de scheiding
der beide Limburgen 150 jaar ge-
leden, zal de 44 (gekozen) burge-
meesters uit Belgisch-Limburg
en de 68 (benoemde) burgerva-
ders uit Nederlands-Limburg tij-
dens het Oud-Limburgs Schut-

tersfeest op zondag 2 juli in Niel-
bij-As een schuttersmaaltijd
worden aangeboden.

In devoormiddag zijn zij de gast
van schutterij St.-Martinus uit
Niel-bij-As, dat het OLS dit jaar
organiseert; in de namiddag van
de Oud-Limburgse Schuttersfe-
deratie.

In totaal 153van de 163Limburg-
se schutterijen trekken mee in de
stoet van buksen en banieren die
jaarlijks enkele tienduizenden
bezoekers lokt.

HEERLEN - Drs. H. van Me*4
wordt de nieuwe voorzitter vap

.(j
directie van de NV Elektricij^J
Produktiemaatschappij Zuid'
derland (EPZ).

De benoeming gaat in op 1 okto
1989. Van Meegen werkt nu n%Jj.
algemeen directeur van het G
Rotterdam. Met de benoe&j
komt een eind aan de overgang']^
riode van bijna drie jaar waarin., j
directeur van de PNEM en Ir- A
Prieckaerts van de PLEM tijd^r
de leiding van de EPZ op zich
men. J
'EPZ is een samenwerkingsver^ jj
waarin PNEM en PLEM hun & p
triciteitsproduktie-onderdeel
ben ingebracht.

schreven, waarvan er 93 aan het on-
derzoek nebben meegewerkt.

Bijna de helft van de ingeschreve-
nen zijn starters. Dat zijn jongeren
met een laag inkomen die op het
moment nog geen zelfstandige
woonruimte hebben. Verder is er
vooral in kleinere gemeenten een
grote groep ouderen, vaak met niet
meer dan AOW, die een woning
zoekt.
Staatssecretaris Heerma wil de pro-
blemen vooral oplossen door de
koopwoningmarkt te stimuleren,
maar dat biedt volgens de LOBH
geen soelaas. De belangstelling voor
koopwoningen wordt overschat. Er
is daarentegen een toenemend ge-
brek aan goedkope huurwoningen,
aldus de huurdersorganisatie.
De overheid moet zich volgens de
LOBH verplichten om er jaarlijks
tienduizend goedkope huurwonin-
gen bij te bouwen. Ook zou het
huurbeleid voor nieuwbouwwonin-
gen moeten worden aangepast door
de jaarlijksehuurverhoging in over-
eenstemming te brengen met de
koopkrachtontwikkeling van de
laagste inkomensgroepen.

Limburgs Dagblad

Ruime sortering zeer
fraaie, originele
Cinderella- en

Damai-overtrekkensets
135x200van 99,50v00r 69,-
-200x200 van 149,50 voor 98,-
-240x200 van 199,50 voor 119,-

-■*★★

I BLANCHETTA I
135x200van 75,-voor 49,-
-200x200 van 98,-voor 69,-
-240x200 van 119,-voor 79,-

-***

Donsdekbedden van uitstekende
kwaliteit (bekend merk),
carrégestikt

65% dons
140x200 van 395,-voor 199,-
-200x200 van 599,-voor 350,-
-240x200 van 749,-voor 395,-

-90% voldons
140x200van 475,-voor 295,-
-200x200 van 695,- voor 450,-
-240x200 van 825,-voor 495,-
Dubbele donsdeken, één voor het voorjaar, één
voor de herfst, te zamen geknoopt voor de winter,
een ideale combinatie voor alle seizoenen.

65% dons
140x200van 649,-voor 395,-
-200x200van 895,-voor 625,-
-240x200van 1050,-voor 750,-

-90% dons
140x200van 699,-voor 450,-
-200x200van 996,-voor 695,-
-240x200van1125,-v,oor 795,-

In combinatie met deze dekbedden, geven wij op
alle merken overtrekken

I 10% KORTING I
Zeer fraaie gemerceriseerde damasten tafellakens,
bekend merk, in wit en pasteltinten, voor minder
dan de helft van de normale prijs.

140x190 cm van 69,-voor 29,-
-160x200 cm van 75,-voor 35,-
-140x250 cm van 75,-voor 35,-
-160x160 cm van 75,-voor 35,-
-180x180 cm van 85,-voor 39,-
-140x300 cm van 89,-voor 39,-
-160x350 cm van 98,-voor 45,-

-■**★

I BADDOEKEN I
I BADLAKENS I

merk Egeria en Move

I 30% KORTING I
I ALLEEN 81J... |

GUNSTIGE LENINGEN
M HUISBEZITTERS; \\\ PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %M EXTRA LAGE LASTEN ■.lI.I.M.IJJ.I.MJ.M^MM KREDIET

16, « Gil óB pirUltl. Persoonlijk* leningen tt>nde. onderpand
7/inHor taYatlP.WoC.tPn I verstrekbaar en meestal kwijtschelding Krediet- p.mnd Ren* The».£UIIUC- .CIACUIC INUOICM ■ bij overlijden ___4..g md. ren» pee mnd. loopt.

I KREDIET- LOOPTUDIN I NETTO IN „„ ~ _„
BEDRAG MAANDEN ■ HANDEN 72» 54» 42» 5.000," 100," 0,89% 67

SJT «SS"- iaoxyp-| 3.000- - 75-91- 11000'- 220'" °'89% 67
|-Ï7w" ïftfi 117 I 6 000 15.1 141 17S 20.000,- 400,- 0,89% 67I 10.000,- 73,- 106,- 117,- ■ b.OOO,- 124,- 143,- 175,- onnnn r/W (\w°i. fi715.000,- 109,- 160,- 175,- I I 12.000,- 225,- 280,- 343,- 30.000,- 600,- 0,89£ 67

25.000,- 182,- 266,- 292,- I I 18.000,- 338,- 419,- 514,- 40.000,- 800,- 0,87 k 66
I 40.000,- 291,- 426,- 467,- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- B___________________________________________________^hhm____

75.000,- 545!- 800,- 876,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- | FINANCIERINGSKANTOOR
Ander. 1-drag.n/looptijden6ökmog.lijlLM50.000,- 936,- 1165,- 1427,- ■ Hy]l^^^^rV|rpr\r

B \r^P_Wt^t^^F^l^Ê Bscharnerweg 108 Maastricht__T/f^\lLt^ rjT'Tf T [*T* M te1.043-636200j^^_ ■^M_fMßÉHVVpW|#klÉ_| I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
j^^^^^^^^^^m^^MA Tel. 045-225000 van 11.00 - 20.00 uur

'Management weet vaa
niet wat kwaliteit is'

Ir Vinkenburg onderzocht verbetering dienstverlenu
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HEERLEN - De Ne-
derlandse Lever
Darm Stichting
houdt deze week, tot
en met 11 juni voor
het eerst een lande-
lijke collecte. De
stichting wil het op-
gehaalde geld beste-
den aan de financie-
ring van medisch
wetenschappelijk
onderzoek, voorlich-
ting en de tijdelijke
opvang levertrans-
plantatiepatiënten in
twee zogenaamde
'tussentehuizen' te-
genover het Acade-
misch Ziekenhuis in
Groningen.

De Nederlandse Le-
ver Darm Stichting
werkt bij deze collec-
te samen met de be-

.ai-gc-ivc.- C-iigi-lgcri-

voor patiënten die
lijden aan de ziekte
van Crohn en Colitus
Ulcerosa.

Een op de zes patiën-
ten lijdtaan een ziek-
te of (aangeboren) af-
wijking van maag,
darm, lever of galwe-
geri. Dr Soeters, ver-
bonden aan de Rijks-

universiteit Lim-
burg verricht nu een
onderzoek, dat gefi-
nancierd wordt door
de Nederlandse Le-
ver Darm Stichting,
naar de invloed van
schadelijke stoffen
in de darmwand op
medicijnen die ge-
bruikt worden door
patiënten met een
slechte leverfunctie.

etief

- Hoe kunnen Limburgse ouderenn mogelijk zelfstandig blijven? Die vraag staat centraal
eteiJ congres dat woensdag in Maastricht wordt gehouden,

'nh ïen e toenemende vergrijzing van de bevolking blijkt
i. belangrijke rol te spelen. „Het is ook de houding die veran-
hti "

eren zeëëen nogal gauw dat ze naar een verzorgings-
s\ maar dat is omdat ze de mogelijkheden nietken-Tla a^s ze kennen, blijkt dat de voorkeur uitgaat naar
I ia«g mogelijk zelfstandig wonen."

overtuigd dat de roep van ouderen
om zelfstandige huisvesting de ko-
mende jaren steeds luider zal wor-
den. „Gemeenten realiseren zich on-
voldoende dat ze niet met betutte-
lende zorg bezig hoeven te zijn,"
zegt Peters. In Limburg zou zonder
meer al méér aandacht besteed
moeten worden aan de zelfstandige
huisvesting. Uit onderzoeken is ge-
bleken dat het eigen woningbezit in
deze provincie, ook in de categorie
ouderen, beduidend hoger is dan
landelijk gemiddeld.

Kruijer en Peters beamen dat daar-
om waarschijnlijk vooral in Lim-
burg de vrees sterk is dat ouderen
gedwongen worden hun woning 'op
te eten. In het buitenland zijn aller-
lei constructies mogelijk om de no-
dige hulp als het ware in te kopen en
toch eigenaar van de woning te blij-
ven. In ruil voor die dienstverlening
(en het geschikter maken van de
woningen) gaat het pand - na over-
lijden van de bewoner - over naar
bijvoorbeeld de woningbouwcorpo-
ratie.

Peters, tenslotte: „Bij ons bestaan
dat soort constructies niet. Wat dat

betreft leven wij in een starre, con-servatieve financieringsmaatschap-
pij. In de toekomst zullen daar de
nodige vragen bij gezet worden. Ze-ker in Limburg, dat met het aantal
'jonge' ouderen bovenaan staat."

Geweer

In 'grote zaak' van georganiseerde flessentrekkerij

Rechtbank stuurt
verdachte naar huis

het opzetten van een heus congres.
Op aandringen van de provincie
werd het congres vervolgens ge-
plaatst in het kader van '150 jaar
Limburg' (herdenking van de schei-
ding van de beide Limburgen 150
jaar geleden); zodoende komen vol-
gende week ook de Belgisch-Lim-
burgse ervaringen aan bod.

Wat is de bedoeling van het initia-
tief? E. Peters van de studierichting
ouderenbeleid: „De minderheid van
de Limburgse gemeenten is erg ac-
tief als het gaat om de huisvesting
van ouderen, de 55-plussers. Er zijn
ook plaatsen waar niets of nauwe-
lijks iets gebeurt. Blijkbaar is daar

De rechtbank liet zich daarbij lei-
den door de niet ondenkbeeldige
mogelijkheid dat bij voortzetting
van het inmiddels tot 102 dagen uit-
gegroeide voorarrest de tijdsduurdaarvan dievan de uiteindelijk op teleggen straf wel eens zou kunnen
overtreffen.

ie

'eh (Au'oord is D- Kops, studente
"!*don ASeschool Heerlen (Wach-
A "ek). waar ze dit jaar een stu-i.arAeSepaste " huishoudweten-
roen afrondt- Het is een hogere

de
P
f
SoPleiding voor leidingge-

%êpiAncties in ziekenhuizen, ver-
al tunieken of in de horecasec-
%rr °£ s heeft daarbinnen de afstu-it een g 'ouderenbeleid' geko-
-liïcho i °nderdeel waarmee de Ho-
lt „ 0l Heerlen voorop loopt om-
hg^ enkele andere HBO-oplei-
tft Nederland die in het pakket

Met het congres willen de organisa-
toren laten zien dat er best moge-
lijkheden zijn om de huisvestiging
voor ouderen te verbeteren. Peters:
„Opvallend is dat huisvesting voor
ouderen heel decentraalis geregeld.
Als er iets gebeurt is datsterk afhan-
kelijk van initiatieven van beneden
af. Er blijktvaak ook plaatselijk on-
vrede te zijn. Ouderen moeten dan
zelf in het geweer moeten komen.
Dat is de boodschap die we willen
meegeven.".

Zijn collega ir R.Kruijer legt boven-
dien een verband met de nota'volkshuisvesting in de jaren '90',
waarin de overheid het beleid voor
de komende tien jaar heeft uitge-stippeld. Daarin worden (wederom)
strengere eisen gesteld aan huur-
subsidieregelingen. Kruijer: „Dat
leidt tot spanningen bij de lagere in-
komengroepen, die nog sterker af-hankelijk worden van plaatselijke
initiatieven."
De organisatoren zijn er vast van

MAASTRICHT - Een 'grote zaak',
door officier van justitie mr J. Lau-
men aangedragen, nam in de Maas-
trichtse rechtszaal een onvoorziene
wending toen de rechtbank ener-
zijds op verzoek van de officier de
verdere behandeling uitstelde tot 25
augustus, maar tegelijkertijd de alshoofdverdachte bestempelde 37-ja-
rige H. H. uit Maasbracht onmiddel-
lijk in vrijheid stelde.

Van onze verslaggever

Organisatie
H. waren twee feiten telastegelegd.
Ten eerste zou hij, samen met drie
anderen, in 1988 in Susteren hebben
deelgenomen aan een organisatie
die er een beroep of gewoonte van
zou hebben gemaakt op grote
schaal goederen te kopen zonder
deze te willen betalen. Flessentrek-
kerij dus in georganiseerdevorm.

Slachtoffer
overval Stein

overleden

gifte gedaan van oplichting en fles-
sentrekkerij.

Ofschoon de wettelijk voorgeschre-
ven termijn van vooronderzoek gis-
teren zijn einde naderde, verzocht
mr Laumen niettemin om schorsing
tot einde augustus. Enerzijds om
alsnog valsheid in geschrifte aan de
dagvaarding te kunnen toevoegen
(de officier meende het bewijs te
kunnen leveren voor zeven valselijk
ondertekende huur- en koopcon-
tracten) en anderzijds om te probe-
ren enkele naar het buitenland uit-
gewekenrelaties van H. alsnog naar
de Maastrichtse rechtszaal te kun-
nen ontbieden. In dat verband her-
innerde de officier de rechtbank er
aan dat het opsporingsteam precies
tien minuten te laat was gekomen
om zekere P. L. in de kraag te grij-
pen. „Dank zij de plaatselijke tam-
tam had hij kans gezien tijdig over
de grens te komen. Via diezelfde
tam-tam wil ik hem nu uitnodigen
zijn ziel en zaligheid te dienen dooi
zich spoedig bij de Nederlandse jus-
titie te melden", aldus de officier.
„Laat hij ervan overtuigd zijn dal
hier lagere straffen worden uitge-
deeld en men als gedetineerde hier
ook aanzienlijk geriefelijker ver-
blijft", voegde hij eraan toe.

Mr Laumen wil tevens K. F.-S. aan
de tand voelen. Volgens zijn infor-
matie dobbert deze echter op een
jacht in het Middellandse Zeege-
bied rond. Een derde man, L. J., be-
vindt zich wel binnen handbereik
van de officier, maar wil pas verkla-
ringen afleggen nadat hij kennis
heeft kunnen nemen van de proces-
stukken. Enkele dagen geleden zijn
hem die aangereikt. „Het onderzoek
in deze zaak is grotendeels rond,
maar kan nog niet ten volle worden
behandeld", zo vatte mr Laumen
zijn verzoek om schorsing samen.

Raadsman mr L. Hameleers noem-
de dat verzoek niet acceptabel en
verzette er zich tegen. Naar zijn me-
ning had het Openbaar Ministerie
zich actiever in het onderzoek moe-
ten opstellen. Om zijn cliënt daar-
van niet de de dupe te laten worden,
verzocht hij diens onmiddellijke in-
vrijheidsstelling.
De rechtbank stemde daarmee in.

STEIN - De 68-jarige vrouw uit
Stem die donderdagnacht in haar
woningaan deDamiatenstraat over-
vallen werd en van schrik een hart-
aanval kreeg, is zaterdag in het zie-
kenhuis in Sittard overleden. Dat
heeft de politie van Stem meege-
deeld.

De daders van de overval zijn nog
spoorloos. De onbekenden gingen
er met geld en sieraden vandoor.

De officier kende H. daarin de rol
van mede-oprichter en mede-be-
stuurder toe. Het tweede punt be-
schuldigde verdachte van meer ge-
specificeerde flessentrekkerij: het
kopen van acht telefaxen, grote par-
tijen haringproducten, waspoeders
en speelgoed, voor tachtig mille
zoetwatergarnalen en roze zalm, vis-
producten en worst, schrijfmachi-
nes, vijf kasregisters en negenhon-
derd pakketten wijn. In de marge
vermeldde het lijvig dossier voorts
onder meer 57 serviezen, enkele
geldautomaten, computers, maga-
zijnstellingen en 2500 potjes saté.

ROERMOND - Kapelaan M.Kenis
van de parochie H. Martinus in
Weert is benoemdtot pastoor van de
H. Jozefparochie in Übach over
Worms.
Kapelaan W. Verberne van Übach
over Worms wordt pastoor van de
parochie H. Martinus in Urmond.

Benoemingen
bij bisdom Tezamen vertegenwoordigden deze

sterk gevarieerde bestellingen vol-
gens de verbalisanten een bedrag
van bijkans 700.000 gulden. Ingrij-
pen van politie en justitie had daar-
naast het afleveren van enkele
'nieuwe' partijen ter waardevan een
kwart miljoen gulden op het laatste
moment kunnen verhinderen. In to-
taal hadden 41 ondernemingen aan-

Tam-tam

Veronique Swinkels gokt
op één zetel voor IDE

Maastrichtse tweede op lijst Europese politieke partij
Van onze verslaggever

jaarde pony's op stal te zetten.

„Het initiatief vind ik geweldig
en verdient navolging. Misschien
kan er ook eens gedacht worden
over een tehuis voor oude violis-
ten", gekscheerde Olof. In de pa-
rochiezaal in Hunsel gaf hij een
benefietconcert waar 200 men-
sen voor 50 gulden een plaats
konden bemachtigen.
Ponyrusthuis 'Op Herme' in
Hurfsel is na 'Paardenkamp'
Soest het tweede in Nederland.
Voorlopig voor een twintigtal
paarden waarvan nu de eerste op
stal staan: de 29-jarige Silver en
de 25-jarige Hever-Piazza.

Violist Olof
opent tehuis
oude pony's

tgis°Pgl*s over ouderenhuisves-(scho 1 .mit^atief van deHeerlen-
se^ 9j> in samenwerking met het
fccie T

b.ejaardenbeleid van de pro-
« cj e Vlmburg. Aanvankelijk washk t d°ehng een soort studie-
kg big °rganiseren. De belangstel-
Ilijk d echterzo groot dat uitein-
L gedachten uitgingen naar

Anjerfonds
start loterij

ja an onze verslaggever
if>n C R̂IC HT - Honderden leden
iirg AUrele verenigingen in Lim-
*een aa j? Weer °P Pad om in totaalj üsoA rdduizend AnJerloten a; 'anAéen gulenper stuk aan de16 brengen.
f
eltj k̂ verkocht lot gaan drie dub-
itig Aaar de verkopende vereni-
gt da? ne* emd van september

$ dit ""ekking plaats. Hoofdprijs
chikK Jaar een door Volvo Car be-
laast ar gestelde Volvo 340. Daar-
iëre,AJn er nog 25 geldprijzen, va-
lden Van honderd tot duizend

Aia] 6rfonds Limburg is een pro-
'rin,. £afdeling van het landelijke
lieert rnhard Fonds. Het subsi-

ac^viteiten op het terrein van
ppel"k werk' bibliothee-

üoneip' amateuristische en profe-
tund wuziekbeoefening, letter-
V ftbeeldende kunst, theater,

rügdw afie' culturele vorming,
Je ver2 erk- natuurbehoud, openba-
fatie amelingen en musea, restau-
}HonuA aankoop van historische
Ttenaa i ten- °ok individuelekun-
.JAPPen k?nnen bij het fonds aan-
rerlen Aantal en hoogte van te
van d^n subsidies zijn afhankelijk
foterji £pbrengst van de jaarlijkse
_r°°Pt ri-* verko°P van Anjerloten
fretare Jaar tot en met 14 Juli' Se~
jAierfA^ en informatrice van het
T^ens ti Limburg is Corine Lem-
jt" ■ 'elefoon 043-89 70 04.

HUNSEL - De bekende violist
Theo Olof gaf zondag in Hunsel
een benefietconcert ter onder-
steuning van het initiatief van
Veronica Jong: een rusthuis voor
oude pony's. Met burgemeester
Houben verrichtte Theo Olof de
officiële opening door twee be-

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Veroni-
que Swinkels gokt er op dat
IDE (Initiatief voor een
Europese Democratie) in
ieder geval één zetel kan be-
machtigen in het Europees
Parlement. „Dat is goed
voor de geloofwaardig-
heid", zegt de geboren en
getogen Maastrichtse die
tweede staat op de verkie-
zingslijst van de enige echte
Europese partij die mee-
doet aan de verkiezingen op
15 juni. Ze is duidelijk in
haar woorden: IDE wil niets
anders dan meer macht
voor het Europees Parle-
ment. Omdat het daar alle-
maal gaat gebeuren.
„Ook al is ons mannetje of
vrouwtje misschien maar één
van de 518 Europarlementariërs.
Spreektijd om zaken aan de kaak
te stellen en de mogelijkheid om
te lobbyen zijn er altijd." Het
Europees Parlement heeft vol-
gens IDE niet de macht die het
zou moeten hebben om het Euro-
pese beleid te controleren en te
beïnvloeden.

IDE doet in drie landen van de
Europese Gemeenschap mee aan
de verkiezingen: Nederland,
Frankrijk en Spanje. Het meeste
succes is volgens Veronique in
Spanje te halen. „Na de strijd die
geleverd is voor democratie in
dat land, zijn ze zeer gevoelig
voor deze zaken. Bovendien hoe-
ven we daar maar 0,8% van het
totaal uitgebracht stemmen te
halen, voor een plaats in het
Europees Parlement. Dat moet
lukken", zegt ze zelfverzekerd. In

" Veronique Swinkels, tweede op de lijst en de voorzitter
van de Maastrichtse afdeling van IDE, Bert Kerkman.

Foto: WIDDERSHOVEN

Dat het nog een hele tijd zal du-
ren voordat in Europa bepaalde
regels voor alle landen zullen gel-
den werd de IDE-leden al snel
duidelijk.Alleen al de voorwaar-
den die in de verschillende lan-
den gelden om mee te kunnen
doen zijn zo verschillend dat in
zes landen besloten werd niet in
te schrijven voor de verkiezin-
gen. Met name in West-Duitsland
en Italië leek het een onmogelij-
ke zaak om als kleine, nieuwe
partij opwachting te maken.

Sinds een maand of drie is de in
Amsterdam woonachtige Vero-
nique fulltime en op vrijwillige
basis in de weer om het nut van
meer bevoegdheden van het
Europees Parlement duidelijk te
maken.
Het is de partij met waarschijn-
lijk de laagste gemiddelde leef-
tijd: 28 jaar. Het zijn voorname-
lijk mensen uit de studentenor-
ganisaties die graag internatio-
naal hun ideeën wilden ontwik-
kelen en de politiek als hét mid-
del zagen.

Zodra het Europees Parlement
in staat is democratisch te kun-
nen functioneren wordt IDE op-
geheven. Gekozen is voor een
pragmatische aanpak. „We zijn
geen ideologische partij. Heel
duidelijkwordt gesteld dat eerst
zaken geregeld moeten worden
als betaalbare communicatiemo-
gelijheden, het bevorderen van
goedkoper taalonderwijs, unifor-
me milieurichtlijnen, een duide-
lijk beleid ten aanzien van Oost-
Europa. Het is toch belachelijk
dat een zakenman in Maastricht
meer kwijt is aan een telefoontje
naar Aken, dat slecht op goed 25
kilometer afstand ligt, dan naar
Groningen, aan. de andere kant
het van het land."

heeft om juist die zaken te ver-
wezelijken. En bekijk de lijsten
eens. Het zijn of vrij jonge ol
mensen waar ze niets anders
meervoor hebben die er op voor-
komen. Want de kopstukken
moeten actief blijven in de natio-
nale politiek. Ik kan me heel
goed voorstellen dat landelijke
partijen hun macht niet willen
verliezen ten koste van het Euro-
pees Parlement."

Nederland ligt dat anders. Naar
verwachtig zullen ongeveer
225.000 stemmen nodig zijn om
een Nederlander af te kunnen
vaardigen naar Brussel.
Ze kan boos worden als de lande-
lijk opererende partijen de kie-
zers juist meer beloven in een
verenigd Europe. „Ze bedenken
van alles maar de kiezers realise-
ren zich niet dat het Europees
Parlement de bevoegdheden niet
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Lever Darm
Stichting

collecteert

nieuwerusthuis.

(ADVERTENTIE)

Hogeroite
binnen handbereik.

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

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

Rabobank Q J
Meerbank voor jegeld /'hoogste spaarrentevan ditmoment /

Gang naar verzorgingstehuis
niet meer vanzelfsprekend

Congres in Maastricht over huisvesting ouderen

Van onze verslaggever minder kennis en kundigheid

Limburgs dagblad provincie
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Kontakten/Klubs
Diana Escortservice
045-215113

Anita
privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.
** 06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Discreet relaxen
v.a. ’ 50,-, voor ml. br. o. nr.

B-0965 HK LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen nummer.
Alle nummers beginnen met

06
320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25

Overijssel 26
Gelderland 27

Utrecht 28
Nrd. Holland 29
Zuid Holland 83

Brabant 84
Zeeland 85
Limburg 86

Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienummer
belt. We kunnen uiteraard

niet verbieden dat je op
"visite" gaat bij een andere

provincie.
Viditel pag 611 0,50 p.m.

Vera
privé tel. 04754-65818.

"De Jachthut"
Haanrade-K rade, Grensstr.
23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. Ma-zo

v. 20-4 uur 045-463943,
tev. meisjes gevr.

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent?

Probeer 's iemand te
versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 et p/m
Ook met zn 2en apart!!

Wil je vreemd gaan?
Je mag zeggen wat je wil!!
Gaat 't jou alleen om sex?

Bel
de Jeukbox

06-320.325.16- 50 et p/m
Is vreemd gaan jouw hobby
Vind je sex 't belangrijkste?

Bel de
Friemelbox

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

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 et p/m
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

De Sabbelbox
Live sex met een kanjer,

geen chaos, geen bandjes,
wel meisjes!!

06-320.325.69 - 50 et p/m

7 Summer Girls
Bij Madame Butterfly.
Open vanaf 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade.

SM-Justine
SM zoals het Hoort! Super-

slavin. 045-425101.

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

Tel. 045-718067.

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

West. Tel. 045-412762.

Anita Monika
Escort 045-726740.

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

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

sdrsssGD
Geleen, tel. 04490-50921.

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

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

volwassenen.
06-320.3270.28 (50 ct./p.m.)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.

06-320.326.27 (50 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 et.p. m)

De
Sex Super Box

't Gaat niet om die box, wel-nee. Het zijn al die mensen
die je er op hoort. Niet

gewoon sexy, nee, Super-
sexy zijn ze. En... dat laten
ze horen. 06-320.324.30

(50 ct./p.m.)

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14 ... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

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
nieuwste gouden Gids.

Porno Box
Voor de heetste geprekken.

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee. Trou-

wens, wat gebeurt er in zon
box apart? 06-320.320.51

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

Sex box
Over huiswerk zouden pra-

ten... Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

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

Lijf Sex Box
Waar meer gebeurt dan pra-

ten. Hier vinden ze elkaar,
Heet en verlangend meer.
Voor echte sex-contacten.
06-320.324.90 (50 ct./p.m.)

Escortservice Play-Girl
045-352428

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.)

Veel training gaf Alex die
perfecte body. De show in
het tanga 'tje en het hete

jurylid. Nog eens??
06-320.323.86

( 50 ct./p.m.)
S.M.Maanzaad uit het

heelal. Impotentie genezen
en, een stoute dame krijgt

een stevig pak
BILLEKOEK

06-320.323.85 (50 et.p/m)

Paren
uit Overijssel Brabant

en Limburg. Ze doen het
bij ons. anders dan
thuis...Geen buren
ga maar te keer...

06-320.323.84 (50 et.p/m)
Homojongens In leer
doen 't toch weer net

iets anders met elkaar
Opwindender

en vaker
06-320.323.86 (50 et.p/m)
Voor 'n echte live gesprek

bel je de
Peepbox

06-320.325.14-50 c.p./m
Harde sex gesprekken alles

mag, alles kanl! Lekkere
meiden.

Bij de slager trok ze een
nummertje! Wat kocht ze?

06-32032355 Jouw
Sexverhaal

inspreken;010-4297085
Sexcomputers?! ha, ha, hal!
dat doe je toch niet per com-
puter!!. Als je jonge domme

blondjes zoekt? Bel
Callcutta

06-320.320.13-50 c.p/m.
Al spreekt ze 'n taal
die je niet begrijpt,

sex echte sex daar heb je
geen taal bij nodig!!
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 c. p/m.
Wil iedereen op zn beurt

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

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

de Beurtlijn
Sexy Brunette

en blondinev.a. 10 uur. Ook
Zat, en zond. 045-721759.
Sex, drugs en rock 'n roll,
da's normaal!!! Sex, hard,

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

Verboden
te bellen

06-320.322.77 - 50 et p/m
Niet doen!! de gevolgen zijn
niet te overzien. Evt. kunt u
daarna de div. stichtingen in

Nood bellen.

Peggy
privé ma. t/m vr. 11-19 u.
Tev. assistente gezocht.

Tel. 04490-74393.
I, I

(Huis)d leren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te koop BOUVIERPUPS
met stamboom. Tel. 045-
-244867. Lid NBC.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
tjes, zeer mooi. Tel.
04490-71833.
DWERGPOEDELTJES te k.
Graverstraat 24, Kerkrade-
West. Tel. 045-421767.

Ruime PAARDENBOXEN te
huur en weidegang 04451-
-1257.
Jonge POESJES Perzen, 9
weken, zonder papieren te
koop. Tel. 045-272965.

Te k. laatste BOUVIER-
PUPS en reu, m. stamb.,
geënt en ontwormd, bijna
zindelijk. Tel. 045-723708.
Te k. MECHELSE herder,
reu, 2 jr. gesch.v.dressuur.
Tel. 045-319260.
Te k. YORKSHIR terriertjes
met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.

In en om de tuin
Eiken SPOORBIELZEN 21/_ |
m v.a. ’ 20,- Houtzagerij \Windels, Bouwberg, Bruns- |
sum tel. 045-270585. <
(TUIN)HOUTHANDEL lm- 'preg In de Cramer 104, Hrl. <751687. Voor al uw vakkun- 'dig vacuum-hogedruk ge- !
impregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez |
1 ste soort GRASZODEN I
’3.50,- p.m 2 afgehaald, <boven de 50 mtr. gratis ithuisbez., ook gehele tuin- I
aanl. goedkoop, ook voor I
straatwerk. Tel. 045-323178 (

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.

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

Opleidingen

Reisbureaucursus
Leidt op voor SEPR-examen april 1990.
Aanvang cursus: augustus in Heerlen.

Andere cursussen: SEPR 2, MIRT, Reisbegeleiding.

academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6416 el heerlen
♦el. 045-714258 en 717171

DROGISTENOPLEIDING,
start sept. Vraag studiegids.
Postbus 3028, 8901 DA
Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het l
Limburgs Dagblad. Tel. 045- ,
719966. 'Huwelijk/Kennismaking j

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

ALLEENSTAANDEN, harte- <lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Hen- ,
ny Lubbers, tel. 045-252304 'Vitale WEDUWE 70 jr. zkt. (
nette heer. Br.o.nr. B-1017
LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
=ARTNERTRUST, huw.-re-
atieburo. Info: 045-210627.'
Wat VERKOPEN? Adver-
leer via: 045-719966.

Mode Totaal

Winkelcentrum*

Sitty#fPoint
"ledere week, vaste prik"!

(Ellen oet Nuujsjtad)— ! «
Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
TV DEFECT? Wij bieden U:
'Gratis halen en brengen
"Gratis ieentoestel "Prijsop-
gave vooraf. Audio Video
Centr. Heerlen. Tel. 728130.
DAKCENTRUM Hemast
zeer vakbekwaam in alle
dakwerkzaamheden. Tel.
045-224113.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
Inl. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating, vp.
tuinaanleg, 045-423699.
VAKBEKWAME dakdekker
zoekt klusjeswerk. Tel. 045-
-217254 b.g.g. 218299

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

Kap per/Cosm.

Dames opgelet!
Compl. schoonsbeh. ’ 25,-,

ook bij u thuis, volgens
afspraak. 045-753116.

Wonen Totaal

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

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

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

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.
Te k. weg. plaatsgebr. barok
DRESSOIR br. 2.23 mtr. pr.

’ 600,-, ronde eethoek pr.

’ 500,-, Sjoelbak ’ 50,-,
Dia-projector met alles
compl. groot scherm merk
revue ’150,-. Div. mooie
siertafelkleden (rond)
’200,-. Tel. 04490-12685.
IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’lOO,-; diepvries ’225,-;
Wasaut. AEG combi ’ 275,-
-045-725595.

LEEFHOEK modern ’ 375,-
-eethoek eik. ’ 250,-; wand-
meubel eik. ’ 350,-. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Zwaar eiken BANKSTEL vp.
1.175,-; eiken salontafel vp.
325,-; pracht eiken eethoek
vp. 875,-; eiken tv/videokast
vp. 575,-. 045-323830.

Huish. artikelen
Te k. KEUKENGASKA-
CHEL, ronde gashaard, ko-
len ant. halbankje, org. bol-
derwagen en kop. paraplu-
bak. 045-217592.
ZANKER comb. wasauto-
maat, 2 jr. oud, ’400,-, 6
mnd. gar.; AEG turnamat S
wascomb. ’ 250,-, 6 mnd.
gar. Tel. 045-271036.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

! !
Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.
1

TV/Video
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Gevraagd: kleurent.v.'s vi-
deo's VHS, stereo-torens en
ander kleingoed. 04406-
-12875.

Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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

Muziek
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.
i

—
DRUMSTEL, 8-delig, Tama
Granstar, kl. wit, ’3.995,-.
Tel. 045-452298.

Te koop gevraagd
Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666.

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

Diversen I
Gebit gebra

Klaar terwijl u wal
Hoonhout I

Akerstr. N 328, Hoe«
Tel. 045-22821'

Buiten de normale »l
uren, volgens tel, afa

BRANDHOUT, beui?e
15 m 3voor ’550"
huis bezorgd. Van P'
Holstr. 33, Margrat*]
04458-1818. j
Deze massage is f'
een gave VERONICft
enige echte. 045-22*^
KAMERS te h. metT
douche. Tel. 045-22SL
GEBIT gebroken? K»
wijl u wacht. BorsWt
Moers, Streeperstijf,
Schaesberg. 045-313,
Nieuw Nieuw Nieuwft
en enig in Z. Limburgs
ONTSPANNINGSMAh
GE, eenmaal gewi
blijft komen. 045-35j£
Proffessionele MA»>
evt. ook bij cliënt tl*
leen voor vrouwe)
045-216365, na 18j}t
Wegens omstandighjf
k. Andante ORGEL *z.g.st., eiken tv kast/
ken kaasplank. 045-*
na 18.00 uur. jj
Als u ons voor 12 uuff
gens belt, staat uw I
LO de volgende dag f
Limburgs Dagblad, i*
719966. -i' "_____"____" "J"
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De Pancratius-
bank i

e;

introduceert
deritsloze

portemonneeJ
De Spaarbank introduceert dePluscard: grenzeloos betaalge- ook nog eens bij zon 120.000 andere banken en duizenden ~~ ~' "~~

mak met een portemonnee die zo plat is als een dubbeltje. geldautomaten. I
Met de Pluscard, 's werelds meest geaccepteerde . En tenslotte is de Pluscard de ideale partner opreis. *k wil graa« meer informatie over de Pluscard.

creditcard, kunt u in 160 verschillende landen op ruim In het buitenland kunt u als houder van een Pluscard in Naam: *H
6,5 miljoen adressen betalen. Alleen al in I |ï"~ (AAAAI W*"*^ geval van nood 24 uur per dag rekenen j Adres. ___y\
Nederland wordt de Pluscard op zon .■■„ \J>AA] F v °P assistentie. Bijvoorbeeld in de vorm Postcode' \
25.000 plaatsen geaccepteerd. Een aantal datoverigens dage- van medische hulp, repatriëring, vervangend vervoer en ___>
lijks stijgt.U herkent de Pluscard accepterende bedrijven aan rechtsbijstand. I aa s - j " " ~~
de speciale raamvignetten. Al dezepluspunten haalt vinhuisvoor slechtsf. 40,- | f salarisrekenin8- biJ de (

Behalve betalen kunt u met uw Pluscard ook, tegen per 12 maanden. Heeft ubelangstelling voor deritsloze porte- ,n een enve jop zonder postzegel zenden aan: UJm-^
geringekosten, contant geld opnemen. In Nederland kan dat monnee, stuur dan debon op.Ofstap eens binpen bij een van Pancratiusbank, afd. Marketing, Antwoordnum- *S

, 1111 , i i . i j i til u u mer 96,6400 VB Heerlen. spaarbanK ionder meer bij een aantal bankkantoren. In het buitenland onze kantoren. U bent van harte welkom. I

De Pancratiusbank doetmeer voorbetaalgemak.
Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).



Aan de Vroedvrouwenschool te
Heerlen slaagden aan het eind
van het tweede jaar de dames
Irma Bax, Astrid Berkhout, Ar-
memarie Born-Brouns, Wendy
Cardinaal, Mieke Clement, Hil-
da Hament, Sietske Hooisma,
Caroline Jongen, Diny Kolk-
man, Joyce Kors, Judith Meer-
tens, Yvone Stiekema en Angela
Verbeten.

Trompettist Willy Huppertz uit
Bocholtz slaagde aan het Conser-
vatorium te Maastricht voor het
diploma docerend musicus.
Aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht promoveerde Huibert
Jongen uit Übach over Worms
tot doctor in de natuurweten-
schappen.

Geslaagd

Om 16.45 uur wordt de jubilaris
thuis afgehaald en in feeststoet
naar de kerk begeleid, waar om
17.00 uur de mis tot dankzegging
wordt opgedragen. Om 18.15 uur
gaat men naarDr Eek, waar van-
af 18.45 uur de receptie met aan-

De heer Frankort is nu ruim 6
jaar pastoor van de H. Drievul-
digheidsparochie in Rimburg.
De viering van zyn priesterjubi-
leum wordt een maand ver-
vroegd in verband met de vakan-
ties. Het feestprogramma ziet er
als volgt uit:

Tot 1981 bleef pater Frankort in
Brazilië; eerst als leraar op het
Klein Seminarie in Itü en later
als pastoor-overste in verschil-
lende plaatsen. Tijdens repara-
tiewerkzaamheden zakte hij
door het dak van zijn kerkje en
moest ter verpleging terugkeren
naar Nederland. Na zijn herstel
werd de terugkeer naar Brazilië
door de autoriteiten bemoeilijkt.
Omdat pater Frankoort zijn nek
uitstak voor de armen in zijn
80.000 zielen tellende parochie,
werd hij als staatsgevaarlijk be-
schouwd.

In Rimburg wordt zaterdag het
40-jarig priesterfeest gevierd van
de parochieherder Jozef Fran-
kort, pater Carmeliet. Pastoor
Frankort werd in 1921 in Bruns-
sum geboren. Hij volgde zijn op-
leidingen bij de paters Carmelie-
ten in Zenderen, Boxmeer en
Merkelbeek. In augustus '42 trad
hij in noviciaat. Hij rondde zyn
studies af met een 4-jarige theo-
logiestudie op het Groot Seme-
narie van zijn orde in Sao Paulo
in Brazilië, waar hij op 10 juli '49
tot priester werd gewijd.

Robijnen priester

Saxofonist Hugo Raes van fanfa-
re St. Lambertus Schinveld be-
haalde op een concours te Huls-
berg met 109,5 punten een eerste
prijs met lofder jury in de hoog-
ste afdeling.

Prijs

Autokrakers
aangehouden

HEERLEN - Het samenwerkings-
verband OVOM (Onderwijs Voor-
rang Oostelijke Mijnstreek) houdt
vandaag van een uur 's middags tot
zes uur een studie- en informatiedag
over het peuterwerk. Het motto
luidt: 'Peuterwerk, meer dan op de
kleintjes letten. Deze informatieve
middag vindt plaats in de Hoge-
school, Heerlen en wordt aangebo-
den aan peuterleidsters, ouders, be-
stuursleden, leerkrachten en andere
belangstellenden.

Studiedag over
peuterwerk

De enquête-uitslag wordt pas na de
zomer verwacht en kan uiteindelijk
leiden tot aanpassingen binnen het
Brunssumse politie-apparaat. Hier-
door kan dan beter worden inge-
speeld op de vraag naar politiehulp
in allerlei gevallen. Ook hoopt de
politie via de uitgewerkte gegevens
de opvang van slachtoffers beter te
kunnen regelen, alsmede de aangif-
te-bereidheid onder de burgers te
vergroten.

BRUNSSUM - In de brievenbussen
van 2500 Brunssummers boven de
achttien jaar zullen deze week en-
quêteformulieren, behorend by een
slachtoffer-onderzoek, achtergela-
ten worden. De enquête, op touw
gezet door politie, welzynswerk en
gemeente, is bedoeld om duidelijk
zicht te krygen in de omvang van
veel voorkomende criminaliteit
(vernielingen, autokraken, winkel-
diefstallen) en de omgang van de
Brunssumse burgers daarmee. Vol-
gens de drie bovengenoemde instel-
lingenkomen bestaande cijfers over
veel voorkomende criminaliteit en
het aantal slachtoffers daarvan, na-
melijk niet meer overeen met de
werkelijkheid.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282
BRUNSSUM - Twee broers uit
Brunssum nebben gisteren bekend
in de nacht van zondag op maandag
zeven auto's in Brunssum te hebben
opengebroken. De broers hadden
het vooral gemunt op radio-casset-
terecorders en werden tijdens het
nakijken van de buit op heterdaad
betrapt door de politie. Verhoor op
het bureau leverde uiteindelijk de
bekentenis op.

Hub Muijrers, ambtenaar op de
afdeling Algemene zakenvan het
Simpelveldse gemeentehuis,
werd onlangs in de bloemetjes
gezet, omdat hij het 25 jaar onaf-
gebroken temidden van zijn col-
lega's heeft uitgehouden.
De heer Antoon Gelissen viert
zaterdag zijn gouden jubileum
bij de harmonie St. Caecilia
Schinveld. Hij wordt gehuldigd
tijdens een concert, dat om 20.00
uur wordt gehouden in 't Kloeës-
ter.

Jubilaris

" Het Groene Kruis Brunssum e.o.
houdt vandaag van 18.00 tot 21.00
uur een zwangerschapsmarkt. Er
wordt informatie verstrekt over al-
les wat met zwangerschap, beval-
ling en kraamtijd te maken heeft.
De markt wordt gehouden in het
Groene Kruisgebouw, Klooster-
straat 17 Brunssum.

" Het Delta College uit Brunssum
houdt op 6 juni een lesdag voor de
ouders van de Deltaleerlingen. Het
doel van deze open dag is om de
ouders nader kennis te laten maken
met het onderwys dat aan hun kin-
deren gegeven wordt. De ouders
kunnen lessen volgen in techniek,
informatica, wiskunde, huishoud-
kunde, Engels en maatschappijleer.

Brunssum
slapen 2000 Yen, eten 4000 Yen
enz."

an onze correspondent

Is^TERDAM - Frans Bent-
-3) A. 29) en Suzanne Prins
Belo aastricht arriveerden
\,ji Pen weekeinde op een
6rArië Museumplein in Am-
Ifl ?m- Hun tocht om de we-
!leidn 30 dagen zat erop. Be-
-1 e d°or Japanse klanken
jnsA grote groep zingende
tj e ' §ekleed in Oosterse kle-
btïlf. IZWaaiend met banieren
*b tiZ1 met gele draak>' le-'ta J.J "et laatste stukje van
iseej^ereldreis af die georga-
fia^H Was d°or een bekendeJpttenfabrikant.
k sf, Was het Maastrichtse stel
bet de arme Prins: „Misschien

1 nuVerm°eidheid nog komen.
fee. $ toe valt het aUemaal best
JWe u n net terug uit Amerikald. j eDDen een rustige dag ge-
t topB3^ gewoon door in een

l°eid_WH denk dat we de ver-der n, [. Pas gaan merken als we"^«gthuis zitten."

Ervaringen
°^etcloCht van meer dan 30000

■_ naar de bronnen van de
»angcAle wereldrivieren (Nyl,
*» mAA- 30 Phva. Sinano-Gawa
"Urliju SsiPPi) maakten de avon-
ÜA Ep

6 Wereldreizigers van allestevajioA onvriJwillig verblijfin een
1 Jan lnKenia> een stortbui in

.^nin a"se n°°ggebergte én een
vf "J het Nederlands in hetv«i Japan.

r
Sin^entvelsen over die laatste

j6*l boek' restauranthouder had
*°cht 7

Waai*in hij alles gewoon

" Zo stond op de rekening:

" De gezamenlijke verenigingen
kienen vanavond om 19.15 uur in 't
Pomphuuske.

Schinveld

i_i

ving kunnen deelnemen aan ge-
spreksgroepen.

" De openingstijden van de FNV
Vakbondswinkel, Stationstraat 8,
zijn gewijzigd. Men kan er terecht
maandag van 14.00 tot 18.00 uur,
dinsdag en woensdag van 10.00 tot
18.00 uur, donderdag van 10.00 tot
21.00 uurvrijdag van 10.00 tot 14.00
uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00
uur.

Hoensbroek

Heerlen

Frans en Suzanne waren trouwens
bijna in India blijven steken. Frans:
„In een hotel vroegen we de reke-
ning en onze passen. De rekening
kregen we razendsnel, onze passen
helaas niet. De sleutels van de kluis
waren zoek. Tenslotte, na veel heen
en weer gepraat, werd de kluis met
beitel en hamer opengebroken en
konden we nog ternauwernood ons
vliegtuig halen."

De twee Limburgers hebben veel
geleerd tijdens hun trip. Frans: „Wij
zullen byvoorbeeld nooit meer als
groep met volle bepakking op een
markt in Afrika gaan staan. Want
dan word je bijna platgedrukt door
al die Afrikanen, die je een lift wil-
len aanbieden". Suzanne: „Met 30
dagen reistijd moet je efficiënt rei-
zen. Als je de tijd hebt kun je de
goedkoopste manier van vervoer
kiezen. Moet je steeds van plaats
naar plaats, danmoetje weleenseen
dure taxi nemen. Als ik het nog eens
mocht doen, dan zou ik rustig de
tijd nemen om ook alles beter te
kunnen bekijken."

" De diëtiste van het Groene Kruis
houdt morgen om 20.00 uur in het
Gezondheidscentrum, Akerstraat
Noord 74 een informatie-avond met
als thema 'Gezonde voeding als we
ouder worden.

Onderbanken

" De Schinskoel houdt zondag van
12.00 tot 18.00 uur een rommel-
markt-fancy fair op de parkeer-
plaats naast 't Koeëster, bij slecht
weer blijft men binnen in de Schins-
koel. Wie nog spullen te missen
heeft kan ze aan het gebouw afge-
ven of bellen naar S 045-256092.

" De ziekenvereniging Hoezee
maakt op 13 juni een dagtocht naar
de Eifel. De kosten zijn voor niet-
zieken f 57,- en voor zieken f 37,-.
Voor informatie en aanmelding:
Mevrouw Nelissen. S 252985.

Nieuwenhagen

" De hengelsportvereniging Ons
Zuiden gaat jeugdleden werven. In
de zomermaanden worden voor de
jonge sportvissers viswedstrijden
gehouden onder deskundige lei-
ding. Leden kunnen zich aanmel-
den bij hengelsportzaal Nelis, Hei-
gank 92 in Nieuwenhagen. Voor in-
formatie: _ 045-314559 of 312965." Voor alle ouderen van de wijk

Heksenberg wordt morgen om 10.30
uur een informatie-bijeenkomst ge-
geven over acupunctuur. Simpelveld

Sportdag inLucaskliniek
le k ep^BROEK - Voor de zestien-Fe Jaari^.ordt komende donderdag
4°Uden sport- en doe-dag ge-
JAdamV°or revalidanten en ex-re-
fe°°rß van de Lucas-stichting
fcn £cvaüdatie te Hoensbroek.
k^ïeirn °rde tornen schietsporten,
ÊAtyfAlll' tafeltennis, badminton.
i. e,*iOh *men- Dit keer is er ook een
iNlida ie rolstoelhockey tussen. Si>v^nten en het eerste team van
Aenip- e Eaters- Ook zal een aantal
Sin. glngen uit de regio aanwezig
lt-gi
?eeln\B^tellenden kunnen voor
Nrrfa beUen met 045-239429,
i °rri t , een deelnameformulier1toegezonden.

KERKRADE - Muziekliefhebbers
wordt zondagavond 11 juni al een
voorproefje op het WMC gegund in
het Wijngrachttheater te Kerkrade.
De Koninklijke Philharmonie voert
onder leiding van Heinz Friesen
(om 20 uur) het meeslepende 'Also
sprach Zaratusthra' van Richard
Strauss uit. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de blaasmuziek zal
een amateur-harmonieorkest, ver-
sterkt met orgel en voor deze gele-
genheid bespeeld door Phildirigent
Pieter Janssen, en voorzien van een
harp, deze compositie ten gehore
brengen.

Voorproefje op
WMC in Kerkrade

Het tweede korps dat zondag 11 juni
symfonische blaasmuziek van hoog
niveau ten gehore zal brengen is
harmonie St. Aemiliaan uit Bleijer-
heide. Dit superieure korps speelt
onder directie van de jonge dirigent
Sef Suilen werken van onder ande-
ren Wagner en Gould.

Uit de vyf teams die de wereldreis
maakten, wordt nog een definitieve
winnaar gekozen. Op 8 julikrygt hetwinnende team een kristallen we-
reldbol uitgereikt. Om voor dieprijsin aanmerking te komen dienen de
deelnemers nog aan een paar op-
drachten te voldoen. Zo moet er on-
der meer een reisverslag gemaakt
worden en wordt via een kasboek
gecontroleerd of de ploegen uitge-
komen zyn met hun budget van
16.000 gulden.

" Sinds 1986 bestaat in Heerlen de
Vrouwenhulpgroep Lange Lies, Ge-
vestigd in het Baanlozencentrum,
Grasbroekerweg 166. Voor vrouwen
metvragen en problemen is er dins-
dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur
spreekuur, zowel op kantoor als te-lefonisch via _ 045-722727. Don-
derdag is er van 19.00 tot 21.00 uurtelefonisch spreekuur. Vrouwen
met incest-ervaring ofeen eetversla-

Merkelbeek

" De voetbalvereniging RKDFC
haalt vrijdag vanaf 17.00 uur oud pa-
pier op.

" In het kader van de Boerenbrui-
loftsfeesten houdt de fanfare St.
Caecilia op zondag 25 juni vanaf
18.00 uur een soundmix- en play
backshow in de feesttent op de
Colmdonerweg. Het betreft een
voorronde om de Grand Prik. Men
kan zich tot een half uur voor aan-
vang inschrijven. Voor informatie:
S 045-752792 of 753025.

" Pater Dieter Lechtenfeld van De
Plaar houdt al jaren een postzegel-
inzamelingsactie. De opbrengst
komt geheel ten goede aan drie Der-
de Wereldprojekten. Wie voor dit
goede doel postzegels (ook graagre-
cente) wil afstaan, kan contact met
hem opnemen. Het adres luidt: Pa-
ter Damiaanstraat 38, 6369 SV Sim-
pelveld _ 045-440000.

Ubachsberg"De Stichting Ouderenwelzijn
houdt donderdag om 14.00 uur een
kwajongconcours in 't Kloeëster te
Schinveld. Inschrijfgeld f 3,- per
persoon.

Groot complex
De boerderij met een voorfront
van 30 meter die nu haar gehei-

men na ruim 40 jaaropnieuw be-
gint prijs te geven, bezit keider-
muren van 1.20 dikte. Er werd in
1937 en 1947 een reconstructie
van de kamerindeling gemaakt.
Ook werden venster-ruitscher-
ven aangetroffen. In haar onmid-

het Romeinse leger of door ge-
pensioneerde ambtenaren tot het
jaar 200 bewoond zijn geweest.
Drs G.H. Franssen, deauteur van
'Van Semplevei tot Simpelveld',
vermoedt dat zy bij een inval der
Germanen na het jaar 250 ver-

woest zijn, te oordelen naar de
brandsporen die ze vertoonden.

Strohalm
Met haar graafwerkzaamheden
neemt 'De Bongard' een draad
op, dieruim een halveeeuw gele-
den tot opzienbarende archeolo-
gische vondsten leidde. „De kans
dat nu iets van gelijke importan-
tie aan het daglicht zal worden
gebracht, is miniem", aldus Van
Wersch. Toch wil men de laatste
strohalm voor de naderende
bouw van vrije sectorwoningen
in het bestemmingsplan De Molt
aangrijpen, om te redden wat er
te redden valt.

jefbonten

baan vrij
nu ~ e Vrywilligerscen-
-11 Heerlen vraagt vrywilligers
* volgende projecten:
■Uln
Jeeltuin in Heerlen zoekt vry-rs voor haar bestuur. Ver-
Wordt dat zy graag willen

■"ken in het beleid van de
"ln> maar ook willen helpen
"Werlei activiteiten, uiteenlo-van kaartverkoop tot onder-
gang
bejaardenhuis in Heerlen■ v^ywilligers voor de opvang
'Uiswonende bejaarden. Doeldoorbreken van eenzaamheid
ontlasten van de familie. Ditandagochtend en/of een mid-

iij bejaardenhuis.
foecor
wnburgs Jeugdtoneel vraagt. °or het opzetten en afbreken

l^c°rs, het bedienen van licht
ei JAek en bet opknappen van
"Karweitjes. Omdat het hier-j? T°.m ongeveer 80 voorstellin-

Urnburg en zeker 35 in den net land, zoekt men iemand
rt*[tyd._r* e|en lesprogramma's
s^anjsatie voor mondiaal ver-
in.e in Brunssum vraagt"gers voor het mee ontwik-ar. lesprogramma's over Bra-
fot

, nc*ia. Hiervoor moetenoto s en materiaal verzameld
er
ianH-nhuis in Heerlen vraagt
"dige vrijwilligervoor het op-

ent ,van Weine klussen. DitnKeie uren per week.'«eitenbegeleiding
ouwenorganisatie in Heerlen

t\ Vry.vvilligsters voor het opzet-
coördineren van activiteiten,
°P emancipatie, onderstev-en deskundigheidsbevorde-

arvaring gewenst.

ger m Heerlen vraagt vry-
ïteï v°or het begeleiden van

voor kinderen van 4 tot
en '5 de zomervakantie. Dit in
istu Van 31 juÜ tot en met 13

meer informatie: 045-713971

DEN HAAG/KERKRADE - De ge-
deeltelijke sluiting ep een opgeleg-
de dwangsom van 2500 gulden per
overtreding per dagaan garage Bak-
ker te Kerkrade waren eind vorige
week inzet van een kort geding bij
de Raad van State. Daar werd het
beroep van Bakker tegen deze twee
besluiten van de gemeenteKerkra-
de uit augustus 1987 behandeld.

Na deafwijzing van een verzoek om
schorsing door de Raad van State
heeft Bakker inmiddels het gedeel-
te van zijn bedrijf aan de Vroen-
straat 30 gesloten. Voor deze uit-
breiding van het bedrijf aan de an-
dere zijde van de Vroenstraat be-
schikte Bakker niet over een ver-
gunning volgens de hinderwet.

De gemeenteKerkrade was tot slui-
ting van het deel van het bedryf op
nummer 27 overgegaan na klachten
van omwonenden. Deze klaagden
over reparaties aan vrachtwagens
en de opslag van onderdelen. Vol-
gens hen is in de buurt verbetering
opgetreden na de gedwongen slui-
ting.
In het oorspronkelijke bedrijf op
nummer 30 werd volgens de ge-
meente veel overlast veroorzaakt
door overtreding van de hinderwet-
vergunning. De klachten betroffen
het stationair draaien van vrachtwa-
gens in de open lucht en het niet
verpakken van afval. „Om de hard-
werkend bekend staande familie
niet te duperen heeft de gemeente
voor een dwangsom gekozen", al-
dus de woordvoerder van de ge-
meente.
Bakker zelfwas niet bij de behande-
ling van zijn zaak aanwezig. De ge-
schillenafdeling doet over enige tijd
uitspraak.

Politie Brunssum
wil zicht op
slachtoffers

De Simpelveldse sarcofaag werd
door de heer Wierts voor 6000
gulden aan het Museum van
Oudheden te Leiden verkocht.
„In die tijd een heel bedrag, want
hij bouwde er vier huizen voor
zijn kinderen verder van af. Af-
gietsels van deze sarcofaag, die
uit 150 na Christus dateert, be-
vinden zich in de hal van het
Simpelveldse gemeentehuis en
in het Bonnefantenmuseum",
vertelt voorzitter Van Wersch
van De Bongard.

Raad van State
bekijkt dwangsom
garage Kerkrade

oostelijke mijnstreek
Dinsdag 6 juni 1989 "15

Kans op aantreffen tweede Simpelveldse sarcofaag miniem

" Heemkundekringvoorzit
ter Van Wersch samen met
de voorzitter van de sectie
archeologie deheer Vliex bij
het afgietsel van de
sarcofaag van Simpelveld.

Foto: FRANS RADE

Heemkundevereniging
spit in 'De Molt'

Van onze correspondent

Veel spectaculairder was in 1930
de opgraving by een in aanbouw
zijnd woonhuis van de heer A.
Wierts van drieruwe zandstenen
sarcofagen, aangetroffen aan de
Stampstraat te Simpelveld. Een
van deze doodskisten is als 'sar-
cofaag van Simpelveld' de ge-
schiedenis in gegaan. Zij bleek
van binnen op schitterende pro-
fessionele' wijze gebeeldhouwd
in reliëf. Een unicum dat nog
nooit aan dezekant van deAlpen
werd aangetroffen.

dellijke nabijheid aan de over-
kant van de huidige Remigius-
straat heeft men in 1947 een klei-
nere villa getraceerd. Uit de
vondst van Romeinse tegels kan
worden afgeleid dat dichter naar
de Stampstraat toe een badhuis
gestaan moet hebben.

SIMPELVELD - Langzaam
maar zeker worden de eerste
contouren van de grote Romein-
se boerderij opnieuw zichtbaar,
die in 1937 en in 1947 in het ge-
bied De Molt tussen Stampstraat
en Remigiusstraat werd ontdekt.
Gedurende drie zaterdagochten-
den is de sectie Archeologie en
Geologie van de Heemkundever-
eniging 'De Bongard' met tien
vrywilligers nu op een drietal
dichtbij elkaar gesitueerde plaat-
sen in een geaccidenteerd wei-
land van boer Sjef Sevarts in de
weer om een aantal sleuven te
graven. Met schoppen, boren, ve-
ger en blik

Dit op aandringen van de Rijks-
dienst Bodem Onderzoek
R.0.8., die de tekeningen van
weleer van professor Braat wil
controleren en zonodig corrige-
ren. Het vermoeden bestaat dat
een en andernietprecies in beeld
is gebracht en dat de juiste lig-
ging niet exact is aangeduid.
Of ditkarwei klaar is voordat het
bestemmingsplanDe Molt in no-
vember wordt aangepakt, is zeer
de vraag.

De drie Simpelveldse boerderij-
en ofwel Villa Rustica, waarvan
één in de tuin van Jacques en
Lieske Frijns aan de Remigius-
straat gesitueerd is en de derde
(een kapitale herenhoeve) tussen
het Sjanternelsbosje en de Huls
gelegen is, dateren uit deperiode
tussen 75 en 100 jaarna Christus.
Zy moeten door veteranen uit

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

sluitend een feestavond gehou-
den wordt.

" Een Oosters onthaal voor de twee Maastrichtse wereldreizigers.

Vaesrade

" Pastoor Frankort

per persoon

'Volgende keer toch
iets rustiger aan'

Maastrichtenaren vermoeid terug van reis om de wereld

Limburgs dagblad

klein journaal
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LEOLUX- I
BANG&OLUFSEN SHOW

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

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

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

_____________^BH^^IHHHHHIIHHHHHH

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

*&r^A».;V
Mag ditkind

er beter
/an worden?
erre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

llllllllllllllllllllllllllli

HEIX^^I^KB En morgen S^" we onze nieuwe auto ophalen
|F / If M f "f / '7/ ' T .j_____Ë_______ 'Onze oude auto was helemaal op. We wilden dolgra*
|/_f|yJ '^ f II 't lil I *^^ 1 ■ & een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij grojUéii HiH_______É_HHHH______l pMw bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van &

CMVBank En noggeen twee dagen laterkonden we deau'

IbruNNEN senlodg 499, f MT ÉÊ Een Persoonlijke Lening of eent)oorloop Krediet vanj
fLUGANO , Idg 749.-f jmLj V^ SÊÈzk *~lÈk CMVBank is er niet alleenvoor de nieuweauto. Ookvoord
IDIANO MARINA lOdg 1079.-f .adllÉlllP flShfeJi !«^p caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. W
INICE-MONACO 7enlo dg _ff|'"f It| r */*--■ werken snel,discreeten berekenen een schappelijkerente*

IbeRLUN 3en 4dg 299.-7 M |1 | If1 Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? En wat het kost

rMl^°^-_%rJ 7qq'7 È 11 f Van 9.00-17.00 uur: 045-251043. ,teTE^GARDAMEiR 10dg9 8B&7 JH IJf £IT^Wuurenatod^v^^l^uurOfrO^
fVELDEN-WORTHERSEE 10dg 1095.-# fl BJEf R«%- ' y *A* lik. JéS Voor f 12.000,-betaalt u6O maandelijkse termijnen van
fWENEN 7dg 789,-■ BÉ!**' ! * =^§* f264,B2.Etfectievejaarrenteisl2,3%.KwijtscheldingbijoverlijdeH»
IrOME FLORENCE 10dg 989,-f B'~^«P* K^# J ; f 20.000,--. Wij verstrekken leningen van f 2.000,--t/m f 50.000.'

.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Wij verstrekken alle
soorten leningen
Enkele voorbeelden P.L

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

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

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

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

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

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Op 12 mei 1989 is in het hu-
welijksgoederenregister bij
de arrondissementsrecht-
bank te Maastricht onder
nr. 13286 ingeschreven de
op 11 mei 1989 voor onder-
getekende notaris verleden
akte van huwelijksvoor-
waarden tussen de echtelie-
den Cornelius Wilhelmus
Elisabeth Gerardus Dijk
en Catharina Clara
Kwakkenbos, beiden wo-
nende te Maastricht, Pla-
netenhof 130C.

Mr. Theo Gelissen,
notaris te Sittard,
Walramstraat 24.
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rende taferelen voor tijdens een
sneeuwbui op de top. Johan van
der Velde kwam als eerste bo-
ven, maar stapte daar van zijn
fiets en ging pas weer verder
toen hij een half uur in een auto
had gezeten en zich opwarmde
met thee en wisky.

De weg naar de top en het zand-
pad op de kruin van de Gavia wa-
ren vorig jaar begaanbaar. Dit
jaarniet. Dit was de achtste keer
in de tachtigjarige geschiedenis
van de Giro d'ltalia dat een etap-
pe moest worden afgelast dan
wel onderbroken. Vorig jaar
kwam een voortijdig einde aan
de elfde etappe wegens een beto-
ging. Sneeuwval was in 1962 de
laatste keer oorzaak van een
koersonderbreking.

organisatie, bevoordeeld. Hij
kon zijn achterstand op Fignon
beperken en in de slottijdrit naar
Verona de Giro alsnog op zijn
naam schrijven. De annulering
van de zestiende etappe van de
Giro 1989 was de enig juiste be-
slissing. De wedstrijd laten door-
gaan was onmogelijk. De weg
was onberijdbaar. De pas werd
voor alle verkeer gesloten.

te waren zo slecht, dat koersdi-
recteur Vicenzo Torriani het
zelfs niet aandurfde de zeven-
tiende etappe van vandaag in
San Catarina Valfurva te laten
vertrekken. Hij vreesde in dat
Dolomietendorpje, 1738 meter
hoog gelegen, met de gehele ka-
ravaan ingesloten te raken. Be-
sloten werd de zeventiende etap-
pe van vandaag met 83 kilometer
in te korten. De start wordt gege-
ven in Sondrio.

weg SS 42, de aanlooproute naar
de Gavia.
Ploegleider Cyrille Guimard van
rose-truidrager Laurent Fignon
kwam dit ter ore en bracht zijn
kopman meteen de gelukwens
over, dat hij zijn leidende positie
niet in de koninginnerit van de
Giro hoefde te verdedigen. „Ik
ben heel erg tevreden", verklaar-
de Fignon maandag lui achter-
over gelegen op een sofa in het
hotel te Trento. Mocht Laurent Fignon zich ver-

kneukelen, de 'rustdag' was een
teleurstelling voor Erik Breu-
kink. De Nederlandse favoriet
was van plan de positie van Fig-
non aan te vallen. „Deze etappe
was de enige mogelijkheid Fig-
non te testen."

Vorig jaar won Breukink de
etappe over de Gavia. Ook toen
waren de omstandigheden win-
ters en deden zich hartverscheu-

TRENTO - Zware sneeuw-
val op de Passo di Gavia
heeft de organisatoren van
de Ronde van Italië maan-
dag gedwongen de zestien-
de etappe te annuleren. Op
de hoogste berg van de Giro
viel in de nacht van zondag
op maandag dertig centime-
ter sneeuw. De beslissing
werd maandag in alle vroeg-
te genomen. De renners
hoefden niet aan de start te
verschijnen op het Piazza
Duomo in Trento. Op dat
ogenblik gutste de regen in
de slechts 201 meter boven
de zeespiegel gelegen stad
zwaar neer.

De berichten uit het hooggeberg*

Fignon
Vijfjaar lang wenste Fignon niet
in de Ronde van Italië te rijden.
In 1984 voelde hij zich bestolen,
toen VicenzoTorriani met slecht
weer als excuus de hoogste berg,
de Stelvio, uit het parkoers haal-
de. Daardoor werd de Italiaan
Francesco Moser, nu lid van de

Hoogtepunt
"In Trento werd gisteren de Giro
d'ltalia letterlijk en figuurlijk
van zijn hoogtepunt ontdaan. De
wedstrijd duurt nog zes dagen.
Fignon hoeft zich in feite alleen
nog zorgen te maken in de klim-
tijdrit naar Mendrisio van woens-
dag en de slottijdrit van zondag
tussen Prato en Florence. Daags
tevoren is nog een semi-berg-
etappe. De vijf toppen in de rit
door Toscane van La Spezia naar
Prato gaan echter niet hoger dan
naar 1500 meter.

Problemen
Zondagavond reeds ondervon-
den de bouwers van de techni-
schefaciliteiten in de finishplaat-
sen grote problemen op weg naar
San Catarina Valfurva. De
vrachtwagens met dranghekken
en het televisiepodium raakten
ingesneeuwd op de provinciale

Zeventienjarige Chang de sensatie van Roland Garros

PARIJS - Een 17-jarige Amerikaan van Taiwanese afkomst
met kramp in zijn kromme beentjes heeft het op Roland Gar-
ros bestaan de gelouterde nummer een van de tenniswereld,
Ivan Lendl, ten val te brengen. Michael Chang confronteerde
de twaalf jaar oudere Tsjechoslowaak op vernederende wijze
met diens beperkingen.

Ben Fey
slaagt

Avonderiterium in Stein

Hij gebaarde met zijn racket dat zijn
kwelgeest naar achteren moest
gaan. Zachtjes heen en weer wie-
gend bleef Chang staan, waar hij
stond; nog geen meter achter de ser-
vice-lijn. „Wat nu?", zag men Lendl
denken. De paniek straalde zijn
ogen uit. Als in trance maakte hij
een service-beweging. De bal kaat-
ste van het net buiten het vak.
Chang zonk tijdens de staande ova-
tie een gebedje prevelend ineen,
Lendl kon alleen maar scheldwoor-
den naar het hoofd van de scheids-
rechter zenden.
Met Chang plaatsten maandag ook
titelverdediger Wilander, Tsjesno-
kov en Agenor zich bij de laatste
acht, die zondag al door Edberg,
Mancini, Becker en Berger voor de
helft werd volgemaakt. De indeling
voor de kwartfinales: Chang-Age-
nor; Wilander-Tsjesnokov; Mancini-
Edberg; Berger-Becker.

Aan het eind - na vier uur en 41 mi-
nuten spelen -kon Lendl wel van
schaamte door het omwoelde gravel
zakken. Op 15-40, met twee match-
pionts voor de al dankbaar naar de
hemel blikkende Chang, miste
Lendl zijn eerste opslag. Tot grote
hilariteit van de 16.500 toeschou-
wers schoof de pupil van de Span-
jaard Higueras doodgemoedereerd
op naar de helft van de baan. Ook
hier wist de Tsjechoslowaakse ro-
bot niets op te verzinnen.

Kwelgeest

vice in. Lendl zag de 10l er niet van
in, stond weer als aan de grond ge-
nageld en miste.Van onze medewerkerBAIR VERHEESEN

»lre ~ Met het door Ben Fev. uit
Eor gewonnen avondcriterium
|ein'tmateurs 'De honderd van
Ken Vam een einde aan een drie
|atstß Urenu wielerevenement in
1 eeni oemde Plaats. Fey versloeg
edp ï Se> harde eindsprint drie
rist Uchters: Erik Hilkens, Jos6*l rmand van Mulken. Het
ir steende voor de winnaar diens
ntsn Sei2oenszege.
"fis P'ngspogingen waren tij-

l^rs t A'n hoog tempo verreden
l^er. A maar het peloton (er
fUrJe neSentig renners gestart)
len Act de vluchters vooralsnog.cAardon.

an e °nden na 43 kilometer zes
et An voorsprong nemen.

t dozÜn bestond uit John
3n, tfAs Krist, Armand van Mul-
«elA erwiJkwinkel, de Duitser
a2Oknen de Tsjech Bambula. Bij-
oen *u°meter duurde dezevlucht.
1^ f °lgde de hergroepering.
en *Ac was spannend. Vijf ron-
°°r hfn anderhalve kilometer)
%Al einde probeerde Erik Hil-■ As te slaan' Een ronde la~
rist v * gezelschap dulden van

p an Mulken en de latere win-
ti de /■.rekloof was groot genoeg
* Jagende groep op afstand
°Qfdn en- In de sprint eiste Fey de
Het ï iS °P'

* afloo
ng ontzettend hard", waren

'Aaa P e eerste woorden van de
*A fnV' Vanaf het begin reed ik
Ait d allerlaatste ronde ben ik
'^A^gegaan. Ik heb niet meer
l. eken. Mijn plan slaagde".
i 5, .ls'a_~ i■.._A 05?ó li&en Fey (Wylre) 100kilometer>d van Erik Hilkens; 3. Jos Krist; 4. Ar-
"Hs- 7" fuiken; 5. J.Fiser op 13sec; 6. W.
r!rA■,„ B°elhouwers; 8. J. de Hey; 9. F.
'Assen .?Aöninë; »■ H de Hey; 12'I at>ssen . 3'P' Ba!tus; 14. L. Linssen; 15.

' van d "' J- J- Stienen; 17. A. Gulpen; 18.
"Ad* 19- A- Harks; 20. M. Nuy.

H"Js: R. Beckers (Dld).

Napoli-voorzitter negeert Tapie

Maradona blijft
" Uitgeput maar
dolgelukkig. De

17-jarige Amerikaan
Michael Chang heeft op
Roland Garros voor de
sensatie van het jaar
gezorgd. Lendl werd

verslagen.

IAAF geschokt na
dopingonderzoek

staat me niet aan

Pim Rietbroek
weer trainer
van V en L

NAPELS - Corrada Ferlaino, voor-
zitter van Napoli, heeft krachtig alle
toenaderingspogingen van zijn col-
lega Bernard Tapie (Olympique
Marseille) richting Diego Maradona
veroordeeld. Ferlaino weigert cate-
gorisch met de schatrijke Franse za-
kenman over de toekomst van de
Argentijnse sterspeler te praten.

Amateur Atletiek Federatie weten
Het onderzoek werd ingesteld nadat
deCanandese sprinter Ben Johnson
zijn gouden medaille van Seoel had
moeten inleveren omdat hij bij con-
trole positief was bevonden. Het on-
derzoek leidde tot een reeks van be-
kentenissen over het gebruik van
door het Internationaal Olympisch
Comité verboden stimulerende
middelen.

„Ik kon alleen maar hopen het zo
lang mogelijk vol te houden. Nor-
maal spelen ging niet meer. Bij elke
service schoot de pijn door mijn lijf.
Lange rallies kon ik niet meer aan.
Ik moest wat anders verzinnen om
Lendl uit zijn concentratie te halen.
Dat is aardig gelukt, dacht ik zo.
Dank zij de Heer, natuurlijk."
Twee momenten zal Lendl, die vo-
rig jaar in de kwartfinales door de
Zweed Svensson werd uitgescha-
keld en in 1982 (door Wilander) voor
het laatst in Parijs buiten de beste
acht bleef, zijn leven waarschijnlijk
niet meer vergeten. Op 4-3 voor
Chang, na de vijfde break in deze
krankzinnige set, laste het mannetje
uit Placentia een onderhandse ser-

De vijfde set sloeg alles. Chang
kreeg steeds meer last van kramp,
kon haast niet meer serveren, hield
het bij ballen, die bijna tot de Eifel-
toren reikten, peuzelde een paar ba-
nanen op en zette de fles met water
voortdurend aan de uitgedroogde
lippen.

Apotheose

Op 2-4 in de vierde set, na een door-
braak, maakte Lendl zich zo kwaad
op de Australische scheidsrechter
Ings nadat deze een bal officieel uit
had verklaard dat hij met een straf-
punt werd beboet en de in het ru-
moer even weggeslopen Chang een
punt (en de game) cadeau kreeg.

Chang bespeurde in de derde set de
eerste verschijnselen van kramp in
zijn dijbenen. Maar dat verhinderde
hem niet met een serie 'toverballen'
die set en de volgendevan de alseen
mummie aan de baseline gekleefde
Lendlaf te snoepen.

In de vijfde set, toen de partij het
vierde uur was ingegaan, moet
Lendl onwillekeurig aan het begin
van zijn loopbaan hebben gedacht.
Toen hij in de jaren 1981-1983 in vier
Grand Slam-finales was blijven ste-
ken, werd Lendl de 'geboren verlie-
zer' genoemd. In 1984 werd de ban
juist op Roland Garros doorbroken.
Na een achterstand van twee sets
won Lendl miraculeus alsnog van
John McEnroe. Daarna won hij nog
zes Grand Slam-titels, waarbij twee-
maal in Parijs (1986 en 1987). Nu wil-
de hij waarschijnlijk het liefst het
naburige Bois de Boulogne invluch-
ten om maar 'van die rare Chinees'
af te zijn.

Kramp

Voor het verbijsterde Franse pu-
bliek, dat toch wel wat gewend is,
trok Chang niet alleen een achter-
stand van twee sets recht, hij zette
Lendl volkomen voor schut(4-6, 4-6,
6-3, 6-3, 6-3). „God was met mij", zei
Chang laterkeer op keer. „Ik kon al-
leen maar bidden en hopen dat de
Heer me gunstig gezind zou zijn.
Het dringt allemaal nog niet tot me
door. Een massage en een goed bed,
dat is alles waar ik nu aan kan den-
ken."

Roland Garros
in cijfers

PARIJS - De belangrijkste uitslagen
van de partijen, die maandag zijn ge-
speeld voor de open Franse tenniskam-
pioenschappen:
Mannen enkelspel, achtste finales:
Agenor-Bruguera 2-6, 3-6, 6-3, 6-1, 6-2;
Chang-Lendl 4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3; Sjes-
nokov-Courier 2-6, 3-6, 7-6 (7-3), 6-2, 7-5;
Tsjesnokov-Courier 2-6,3-6, 7-6(7-3), 6-2,
7-5; Wilander-Duncan 7-5, 6-3, 6-2.
Vrouwen dubbelspel, tweede ronde:
Sanchez/Wiesner - Gregory/Magers 6-3,
6-4; derde ronde: Adams/Garrison - De-
mongeot/Lauziat 3-6, 6-4, 8-6;Graf. Saba-
tini - Provis/Reinach 5-7, 6-2, 6-4; Savts-
jenko/Zvereva - Paull/McQuillan 6-4,
6-2; Kelesi/Suire - Phelps/Reggi 6-4, 6-0.
Mannen dubbelspel, derde ronde: Pio-
line/Raoux - Ivanisevic/Nargiso 6-3, 6-4;
kwartfinales: Fitzgerald/Jarryd - Casal-
/Javier Sanchez 6-4, 6-4; Grabb/Patrick
McEnroe - Carbonell/Costa4-6, 7-6 (7-4),
6-2.
Gemengd dubbelspel, tweede ronde:
Barg/Willenborg - Schultz/Schapers 6-3,
7-5; Tarabini/Luza - Field/Warder 6-2,
6-3; Thompson/Doohan - Reybold-
s/Pearce 6-4, 6-1; Garrison/Leac -
Amiach/Boetsch 6-4, 6-2; Etchemendy-
/Champion - Gregory/Kruger 7-6 (7-5),
6-3; Sanchez/De la Pena - Paz/Lavalle
5-7, 6-3, 6-4; Provis/Cahill - Kuczynska-
/Dickinson 7-5, 6-4.

De voorzitter van Napoli is nog
steeds woedend over de geheime
bijeenkomst vorige week in Napels,
toen Tapie de kleine Argentijn een
vorstelijk aanbod deed. Onder druk
van vroegtijdige publicaties in de
Franse pers heeft Maradona inmid-
dels toegegeven metTapie om de ta-
fel te hebben gezeten. „De tifosi
hoeven zich echter geen zorgen te
maken. Ik blijf bij Napoli", bena-
drukte Maradona haastig.

Feyenoord
wil Jezek

Turbo's Tobsport door dik bruynestyn

„Napoli laat geen spelers gaan, Na-
poli koopt slechts spelers", aldus
een boze Ferlaino. „Omdat Olympi-
que geen spelers heeft, diewij graag
zouden willen hebben, zien wij niets
in een onderhoud met vertegen-
woordigers van die club. Over een
overgang van Maradona valt abso-
luut niet te praten. Alleen het idee al

GELEEN - De 46-jarige handbal-
coach Pim Rietbroek wordt de op-
volger van zijn jongere broer Gabri
als trainer bij de herenselectie van
Herschi/V en L. Zoals het LD al en-
kele weken geleden wist te berich-
ten was Pim Rietbroek de voor-
naamste kandidaat voor de vacante
funktie.

Nebiolo reageerde bij de opening
van een drie dagen durend congres
over doping in de sport in Monte
Carlo voor het eerst op de gebeurte-
nissen in september vorig jaar. Hij
noemde de diskwalificatie van
Johnson in Zuidkorea een „een gro-
te tragedie".

"Nebiolo bestreed de uitlating van
Richard Pound, de vice-voorziter
van het Canadese olympisch comi-
té, dat tijdens de wereldtitelstrijd in
Rome op bepaalde middelen niet
werd gecontroleerd. Pound getuig-
de tegenover de Canadese onder-
zoekers tevens datna een aantal po-
sitieve tests geen maatregelen werd
genomen. Daarnaast achtte Pound
het niet geloofwaardig dat er bij de
eerste wereldkampioenschappen
atletiek in Helsinki (1983) geen posi-
tieve dopinggevallen waren.

lAft CARLO - Pri 10 Nebiolr.Af de klaard geschokt te zijn
,et onn onthullende resultaten van
Ang neA°ek, dat de Canadese re-
rrr icht et gebruik van doping
Arw■''Wat in Toronto gebeurt,
°Or2iAlet los. Reken maar", liet de
\^Af van de Internationale

Kloppenburgnaar Megacles
A mea~ Mirjam Kloppenburg zal

1 k fp g van het nieuwe seizoen
\ et We de kleuren van

erter Megacles verdedigen.

JanHobé stopt
kA7-Jari„W?gens het bereiken vanEAt S,ge Jeeftijd is Jan Hobé ver-ft;. b eA?,Job als scheidsrechter in
& eJon„ v°etbal te beëindigen.
Ki ctiev Pre,re collega's van hem, res-
Pt^Univy Bulthms, Kernpers en
Pa.HrvÜiVu'-'ï1 naar hetfAente tbaL Chris van de Laaror>ale ,gen is wel van de interna-
feAWc,? 1 geschrapt, maar blijftrSI. ldsrechter in KNVB-ver-

Pim Rietbroek is zeker geen onbe-
kende bij V en L. Onder zijn leiding
begon de victorie van de Geleense
handbalploeg en werden spelers als
de oud-internationalWil Jacobs, die
overigens met ingang van het nieu-
we seizoen weer naar Neerpelt ver-
trekt, en Wim Hamers gevormd.
Driemaal werd V en L in dieperiode
landskampioen en tweemaal wist
de ploeg onder leiding van Pim
Rietbroek de beker te winnen. De
laatste seizoenen was de nieuwe
trainer actief in België waar hij on-
der andere Herstal en Sasja trainde.

ROTTERDAM - Nadat Feyenoord
in een eerder stadium Michels en la-
ter Kessler naar de Kuip wilde ha-
len, heeft het bestuurvan deRotter-damse stadionclub nu het oog latenvallen op Jezek. Er heeft een infor-
matief gesprek plaatsgevonden. Je-zek was enkele jaren geleden reedsals trainer/coach bij Feyenoord
werkzaam.

Bergetappe geannuleerd Meevaller voor Fignon
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voor derest de voet zo veel mogelijk
ontlast. Dat werkte prima, al was
het voor mij wel even wennen om
na zoveel jaren eens drie maanden
niet te moeten en mogen hardlo-
pen".

De meeting in Kerkrade wordt meer
een toets dan een race tegen de
klok. „Ik wil weer eens kijken hoe
het gaat. Echt veel baanwedstrijden
zal ik dit seizoen niet doen. Ik loop
veel liever korte wedstrijden op de
weg. De marathon blijft toch cen-
traal staan. Op die afstand hoop ik
straks mijn oude niveau weer terug
te krijgen, om vervolgens te kijken
hoever ik kan komen. 2.25 uur op de
marathon moet haalbaar zijn",
meent Beurskens, die met 2.26.34
nog steeds kan bogen op een top-
tien-klassering op de marathonlijst
aller tijden.

WK-selectie

Enkele weken geleden zette Beurs-
kens weer een voorzichtige stap op
het asfalt en op de 585 meter lange
paarderenbaan in haar omgeving.
Tegenwoordig draait ze haar hand
niet meer om voor een wekelijkse
omvang van 160 kilometer op de
weg.
„Ik heb weer plezier in het lopen. Ik
wil echt weer eens hard gaan".

Asfalt

toto/lotto

Verstappen op
jacht naar

Europese titel
GOTENBORG - De Montfortse kar-
ter Jos Verstappen won in Zweden
de derde serie in het Europees kam-
pioenschap 100 cc super. In de
stand om de titel is Verstappen op-
gerukt naar de tweede plaats achter
Orsini.

" Carla Beurskens heeft duidelijk weerzin om eens echt hard te lopen op de weg. Morgen maakt zij echter eerst hernieuwd ken-
nis met de baanatletiek inKerkrade. Foto: FRANSRADE

Klassieke afstand
Wanneer Carla Beurskens („Ik loop
het liefst tegen de klok") terugkeert
op de klassieke afstand is niet be-
kend. „Eerst doe ik nog wat weg-
wedstrijden (zondag in Bern en vol-
gende week in Engeland, red.) en
vervolgens laat ik in julidewedstrij-
den links liggen. Dan ga ik flink aan
de snelheid sleutelen en veel
krachttrainingen doen. Daarna
komt de marathon pas. Misschien
wordt het Tokio, misschien ook wel
Chicago ofBoston. Ik probeer in elk
geval in het najaar een marathon te
lopen". Mede met het oog op de li-
miet voor het Europese kampioen-
schap in het Joegoslavische Split
volgend jaar. „Daar wil ik best wel
lopen. Op de marathon en eventueel
ook op de tien kilometer", blikt
Beurskens weer optimistisch in de
toekomst.

DEN HAAG - De resultaten van de sport-
prijsvragen van het afgelopen weekeinde
zijn: Lotto 22: Eerste- en tweede prijs: geen
winnaars. Derde prijs: 32 winnaars, bruto f.
12.344,70. Vierde prijs: 3383 winnaars, f.
116,70. Vijfde prijs: 58.620keer f. 5,00. Toto
22: Eerste prijs: 5 winnaars, bruto f. 2462,60.
Tweede prijs: 85 winnaars, f. 96,50. Derde
prijs: 628 winnaars, f. 32,60.

Fransman houdt stand in Daupniné Libéré

Mottet op herhaling

Patrick Strouken is in het algemeen
klassement de bestgeplaatste Ne-
derlander: 39ste.

Kelly, diezondag in de tijdrit van de
Mont-Revard ver was achterge-
raakt, verscheen in de slotrit niet
meer aan de start.

" Charly Mottet, in Tourvorm

In het begin van het
duel was de forma-
tie uit Roermond de
betere ploeg, maar
het duurde tot de
elfde minuut voor-
dat Theo Fermont
het overwicht in een
treffer kon uitdruk-
ken. Vier minuten
later maakte Jan
Conjour de gelijk-
maker en nauwe-
lijks een minuut
daarna knalde Peter
Bastiaans vanaf de
middenlijn Bouw-
fonds naar 2-1. Fer-
monia Boys bleef
aandringen maar de

Met hulp van zijn ploegmakkers
controleerde de 26-jarige Mottet gis-
teren de laatste etappe over 163 kilo-
meter met Aix-les-Bains als begin-
en eindpunt.
In het bijzonder tijdens de beklim-
ming van de col de Moracaz (985 me-
ter), de allerlaatste hindernis, was
Mottet op zijn hoede. Maar de Schot
Robert Millar, die in het algemeen
klassement een achterstand had
van slechts achttien seconden ver-
zuimde aan te vallen. Wel ontnam
Millar de Colombiaanse renners
hun gebruikelijke troostprijs door
het bergklassement voor zijn reke-
ning te nemen.

de het einde van het
bekersprookje van
Fermonia Boys.

SITTARD - Het Ge-
leense Bouwkom-
pas is winnaar ge-
worden van de Lim-
burgse zaalvoetbal-
beker. In de Sittard-
se stadssporthal
won het team de fi-
nale met 6-2 van
Fermonia Boys uit
Roermond. Een ge-
flatteerde zege van
Bouwkompas want
vier minuten voor
tijd stond het nog
3-2 en toen leek het
alsof het alles of
niets offensief van
Fermonia Boys zou
resulteren in de ge-
lijkmaker. Drie tref-
fers op rij van Frans
Verhoeven beteken-

paal en Bouwkom-
pas doelman John
Caassen stonden
succes in de weg.
Bij een Bouwkom-
pasuitval was Frans
Verhoeven Math
Bonders te snel af
en scoorde verras-
send 3-1. Op slag
van rust kon Theo
Fermont de span-
ning terug brengen
door 3-2 te laten
aantekenen.
In de tweede helft
ging de strijd gelijk
op en hadden beide
ploegen kansen te
over om te scoren.
Het duurde echter
tot drie minuten
voor tijd voordat
Frans Verhoeven in
zijn eentje aan alle
onzekerheid een
einde maakte.
Bouwkompas zal in
september deelne-
men aan de landelij-
ke zaalvoetbalbe-
kercompetitie.

WOERDEN - De Nederlandse Vol-
leybal Bond heeft het contract met
de trainer van de nationale dames-
selectie, Wuqiang Pang, met drie
jaar verlengd tot na de Spelen van
Barcelona. Pang is in januari 1987
in dienst getreden. De Chinese
coach heeft de Spelen van 1992 als
doel voor zijn selectie, maar de 44-
-jarige trainer heeft voor zijn ploeg
ook richtpunten in de zeer nabije
toekomst. De Nederlandse dames
spelen volgende week in Spanje
kwalificatiewedstrijden voor de
strijd om het Europese kampioen-
schap.

Pang blijft

Oranje begint
oefencampagne

met verlies
ATHENE - Het Nederlands basket-
balteam heeft een oefeninterland te-
gen Griekenland met 108-110 verlo-
ren. Bij rust leidden deGrieken met
61-56. Beste man aan Nederlandse
kant was Okke te Velde, die 34 pun-
ten maakte. In verdedigend opzicht
viel Jos Kuipers op.

Bouwkompas
mazzelt

Zaalvoelbalbeker naar Geleen
AIX-LES-BAINS - Charly
Mottet heeft de 41ste editie
van de Dauphiné Liberé op
zijn naam gebracht. Het was
voor de Franse wielerprof de
tweede keer, dat hij zegevierde
in de Dauphiné Liberé. De eer-
ste keer was in 1987. Hij kwam
daarmee op gelijke hoogte met
zijn legendarische landgeno-
ten Jacefues Anquetil en Ber-
nard Hinault, die ook de 'dub-
bel' bewerkstelligden.

De laatste etappe werd in de sprint
gewonnen door de Belg Peter de
Clercq. Op de vijfde plaats eindigde
Frans Maassen. Zijn provinciege-
noot Ad Wijnands verdween ziek
reeds vóór het weekeinde uit koers.

Van der Velde

" HOOGEVEEN - Johan van der
Velde, die vorige week hals over
kop vertrok uit deRonde van Italië,
heeft in Hoogeveen tekst en uitleg
gegeven aan het hestuur van de
Stichting Wielerpromotie Benelux,
waaronder de wielerploeg TVMres-
sorteert. Van een ontslag is voorals-
nog geen sprake.

1-Phoenix 1 0-6. Overgangsklasse afde-
ling 3: Presikhaaf-ATC 1-5; Victoria
1-Krimpen 2-3 afg; Apollo-Bernisse 4-2.
Afdeling 4: Oudenbosch-Frisselst. 1 2-2
afg; Zuiderpark-BRZ 06; Venlo -Holy
4-2; Gennep-Ready 2-4. Overige wed-
strijden afgelast. Inhaalwedstrijden 18
juni." DAUPHINé LIBÉRé - Laatste etap-

pe: 1. De Clercq 163 km in 3.52.08; 2.
Fuchs op 1 sec; 3. Rué 0.02; 4. Gayant
0.03; 5. Maassen 0.06; 6. Tonkov z.t; 7.
Pedersen 0.57; 8. Earley; 9. Claveyrolat;
10. Ccci; 13. Tolhoek, allen z.t.als Peder-
sen.
Eindklassement: 1. Mottet 33.54.03; 2.
Millar op 18sec; 3. Claveyrolat op 1.50;4.
Phihpot 2.49; 5. Bezault 2.56; 6. Gayant
3.56; 7. Caritoux 4.26; 8. Patarroyo 5.10;
9. Sanchez 6.14; 10. Camargo 7.09.

" NWB-RONDE IJSSELSTEIJN -Amateurs, 75 km: 1. J. Steyvers (Stam-
proyl 1.46.37; 2. R. van Dijck; 3. Van
Laarhoven; 4. Van Deurzen; 5. Van
Mierlo, 6. Peeten; 7. H. Greymans; 8. J.
van Kessel; 9. P. v.d. Laar; 10. Hindriks;
11. Van Seggelen; 12. Hartjes; 13. Van de
Goor; 14. Maatje; 15. Fonteyn. Vetera-
nen B, 36 km: 1. W. Leurs (Posterholt)
53 32; 2. Wassen; 3. v.d. Boogaerts. Vete-
ranen A/Liefhebbers 39 km: 1. M. Gram-ser (Eindhoven); 2. Ramakers; 3. Gram-
ser.

" RONDE VAN OOSTENRIJK - Ama-
teurs, derde etappe Wallersee-Inns-bruck 176 km: 1. Traxl (Oostenrijk)
4.15.16, 2. Schmied; 3. Koningshofer; 4.

IPort; 5. Lontscharitsch; 6. Styks allen
z.t.

Algemeen klassement: 1. Styks (Tsjech)
13.03.08; 2. Nordhagenop 5 sec; 3. GüUer
0.10; 4. Langi 0.15; 5. Ledanois z.t; 6.
Traxl 0.48; 7. Landsmann 0.58; 8. Koe-
manov z.t; 9. Kostel 1.01; 10. Schmied
1.03. Klassering Nederlanders: 39. Pa-
trick Strouken op 1.13; 42. Kistemaker
z.t; 64. Van der Heijden z.t; 78. H.Jansen
1.36; 81. Pierre Raas 5.20; 83. Tak op
11.55.

" VLIJMEN - Piet Kuys, bonds-
coach van de Nederlandse wieier-
amateurs, heeft Jaap de Kortenaar
(Breda) opgenomen in zijn selectie-
groep van zes, die deze week gaat
trainen als eerste voorbereiding op
de 100 kilometer WK-tijdrit bij de
wereldkampioenschappen. Naast
clubrijder De Kortenaar komen ook
Erik Cent en Richard Luppes uit de
sponsorgroepen van Arie Hassink
en Frits Schür. Uit zijn eigen groep
heeft Kuys Maarten den Bakker,
Rober van de Vin en Patrick Rasch
uitgenodigd. De komst van Rasch is
nog onzeker. De Bakker is de enige
van de zes, die ook op de weg gere-
den heeft bij de Spelen van Seoel.

EG-Ronde

„Het vier uur durende gesprek tus-
sen beide partijen is verhelderend
geweest", liet TVM in een persbe-
richt weten. Van der Velde werd ge-
durende het onderhoud bijgestaan
door zijn vertrouwensman Rini
Wagtmans. Op dinsdag 13 juni
wordt het gesprek voortgezet in
aanwezigheid van ploegleider Cees
Priem, die daags tevoren uit de
Ronde van Italië terugkeert.

Oostenrijk
" INNSBRUCK- De 25-jarige Oos-
tenrijker Mario Traxl schreef de
derde etappe van de Ronde van
Oostenrijk voor amateurs op zijn
naam. Traxl versloeg na een rit over
176 kilometer van Wallersee naar
Innsbruck in de eindsprint zijn
landgenoten Schmied en Konings-
hofer. De Tsjechoslowaak Ludek
Styks behield de gele leiderstrui.

" LUXEMBURG - De Nederlandse
inbreng in deRonde van de Europe-
se Gemeenschap zal dit jaar mini-
maal zijn. Op 6 september verschij-
nen ruim twintig prof- en amateur-
ploegen uit negen verschillende lan-
den aan de start in Franconville,
maar het omvangrijke deelnemers-
veld telt geenNederlande teams. De
Ronde doet achtereenvolgens
Frankrijk, België, de Bondsrepu-
bliek en Luxemburg aan en eindigt
op 14 september in de hoofdstad
van het Groothertogdom.

sport kort

" PARIJS - De negentigjal;
Koninklijke Nederlandse Te»;
Bond (KNLTB) heeft het I
tract met directeur sportief S* |
ley Franker verlengd. Franke1
voorzitter Ruurd de Boer tekl
dén op het complex van Roll
Garros in Parijs een overe |
komst voor drie jaar, ingaand
oktober, met een optic voor'
twee jaar. Franker (43) begoül
1 oktober 1986 zijn dienst^
band met de KNLTB.

" ARNHEM - Het superstatf
Eurodrom/Forum dat in 'hem-Zuid moet verrijzen W
samen met stadions in Ant* ]
pen en Keulen geëxploiteerd;
exploitatie van de drie stadi'
komt in handen van het Ai"1
kaanse bedrijf Leasure Man'
ment International. Daar»1
zijncontracten afgesloten me'
Westduitse projectontwikke»
J. Wund.

" SITTARD - Het zestal
Brand Taveerne uit Sittard P
longeerde in Oos Kaar (Sitt*
de landstitel golfbiljarten.
genstander BVN uit NederW'
werd met 4-2 verslagen. De'
derlandse Golfbiljart Beker 9
naar Maasgolf uit Wessem, da'
de finale me 4-1 won van net'
tardse Fortuna.

" LEVEROY - De dames van'
Leveroy nemen zaterdag *aan de halve finales van de*delijke beker van de KNV"
Rijsoord. Tegenstandsters Jj
KFC '71 en Vlissingen of 0
Den Dungen, die onderling i"
ten uitmaken wie Zuid I
genwoordigt.

" WEERT - Op de terreinen *
het Bisschoppelijk College
Weert wordt zaterdag 17 junl'
vijflanden-wedstrijd handb*
schieten op de Grand Fit*
standen gehouden. De deej
mers zijn de regio Limburg *
de NHB, het Rijnland, lerW
Schotland en Wales. Zondag
juni zijn persoonlijke wedsj
den, waaraan ook door de Ne*
landse selectie wordt deelg6
men. Beide dagen beginne!1
wedstrijden om 9.00 uur.

" HEERLEN - De districts^petitie van het tennisdiSj
Limburg is afgesloten. Vers^lende verenigingen wisten "
titel te prolongeren. Potee,(
Posterholt is met de heren |J
man Hermans en Victor Lari^
de dames Johanna Bonné,
America en Ine Paulissen \
de vijfde keer in successie
trictskampioen in de seni°"
competitie geworden door^laatste wedstrijd met 3-2 j,
Voerendaal te winnen. Bij de,
ren kon het team van DentfL
bach uit Kerkrade met J^j
Toonstra, Jo Theunissen, A
Werner en JoepPhlippen de ~niet meer ontgaan. Na de
tegen De Gagel uit Wanssu" 1

het team de kampioensvlaë
sen. c_
" ROERMOND -Raymond^
lemans en Christ van der 3 j,
sen luisteren de viering valVjji
zestigjarig bestaan van de *j
den-Limburgse Biljart Bon^ |
met wedstrijden op zaterdag
juni in de Roermondse O $
rie. Ceulemans speelt een ka. j
partij tegen Wiel van GemeA
winnaar van het jubileun} |
nooi. Van der Smissen ."^j
C.v.d. Weerden van Joppe lfl
partij libre als tegenstanden

" SITTARD - Elise van Loon
Brand Taveerne uit Sittard *,
Nederlands golfbiljartkamP *bij de dames van de Nederla~^GolfbiljartBond. De wedstry
werden gehouden in Oos &*féSittard. Mare Horsmans van. j,
tuna uit Sittard won de tn*^
de D-heren; G. Vos van M* v>
bij de heren C en C. Schaefe^lAlmania, Sittard was de ste
bij de junioren.

" SIMPELVELD - Op I°..!^juni wordt in café „'t Kru._^
aan de Irmstraat in SimP^i'een enkeltoernooi voor * Aii'
jarters gehouden. ComP^fspelers mogenvoor een kee v*
meedoen. Er zijn geldprijzen ', f
riërend van ’ 100- tot ’ l"^>winnen, plus voor de vier
spelers een beker.

" POSTERHOLT - De speWj, 'f
de baan van het Jabacirc" ]?
Posterholt was dehoofdrol^,
van de internationale auto y
wayraces. Uitslagen: Stan gffl
1. Trischinski, Wdl.; 2. *>&>s,]
Thorn; 3. Abeele, Roermon^perstocks: 1. Schut, Dorp' <jf
2. Larijssen, Chaam; 3. va

kAr
Meijden, Dordrecht. Stoc* J.-
1. Hans Körner, Wdl.; 2. ">? $f?f
België; 3. Oudaard, Belgl*' &
cials: 1. Janssen, Duren;, Pe\
stens, Wdl.; 3. De Bock.
thuyzen. Stockcar: 1. e,Tjlo',
België; 2. Sijbers, Vlod^V»Janssen, Wdl. Midgets: 1- = t; "
Arcen; 2. Hanssen, Bo
Janszen, Wdl.

Dames. Promotieklasse: Wilskracht-
NOAV 8-2. Eerste klasse A: Patrick-Pos-
terholt 5-15. Eerste klasse B; Selpa
MVC-Born 13-15.Tweede klasse A: Gra-
them 2-Merefeldia 11-8. SVVH-Stram-
proy 9-4. Tweede klasse B; Merefeldia
2-Herten 7-14. Tweede klasse C: Wils-
kracht-Caesar 2-12. Tweede klasse D;
Caesar 2-Limburgia 13-6.Tweede klasse
E: HVS-Margraten 2 6-14; Be Quick-Fi-
larskis 10-21. Junioren promotieklasse:
V en L-Blauw Wit 16-12; Rapiditas-Sit-
tardia 5-12.
Heren. Promotieklasse: NOAV-Merefel-
dia 2-8 gestaakt wegens weersomst;
Swift-Be Fair 28-15. Eerste klasse B:
Blerick-VIOS 2 12-17; HVN-Breeton
Sport 24-12. Eerste klasse C: Herten-
Bom 11-9; Roermond-Beatrix 17-12.
Eerste klasse D: Marsna-Limburgia 11-
-10; Selpa MVC-Haslou 5-3 gestaakt we-
gens weersomst. Junioren promo-
tieklasse: VIOS-Swift 5-11. Overige
wedstrijden wegens slechte weersom-
standigheden niet doorgegaan.

klasse Afdeling 3: R.Prickers 3-Wo-
burnp.l 1-7. Afdeling 45: Brunssum
3-GTR 3 6-2. Afdeling 46: Volharding
2-SLTC 5 4-1 afg; Kimbria 3-Übach over
Worms 2 4-4; De Burght 2-Nieuenhagen
2 0-8. Afdeling 47:Kerkrade 2-GTR 2 3-3
afg; Kimbria 4-Grubbenvorst 1 8-0. Af-
deling 48: Blerick 3-Tegelen 1 6-2; Weert
Oost-Topsin 1 6-2. Vierde klasse afde-
ling 79: Bom 2-Oranje Nassau 4 8-0. Af-
deling 82: Maasbree 2-Echt 1 6-2. Afde-
ling 83: NIP 2-Budel 2 4-0 afg; Lottum-
Nederweert 0-8. Afdeling 84: Hom
2-Helden 1 2-6; Apollo 1-Rulec 2 1-7;
Baexem 1-Blerick 4 4-4. Afdeling 85:
Mookerheide 1-Vierlingsbeek 6-2; Gen-
nep 1-Dukenberg 2 4-4; Topspin 2-Wiek-
slag 1 8-0. Vijfde klasse afdeling 76:
Boshoven I-Bokt 1 3-5; Venlo 3-De
Horsts 1 8-0; Blerick 6-De Hut 1 8-0;
Slotje 2-ELTV 10 8-0. Afdeling 78: Wes-
sem 1-Baexem 2 5-3; Budel 3-Aldeng-
hoor 1 6-2; NIP 3-Grensmeppers 3-1 afg.
Afdeling 79: Rulec 3 -Obbicht 2-6; Bae-
xem 3-Herkenbosch 1 2-6. Afdeling 80:
Brunssum 6-Helpoort 3-5. Afdeling 81:
Volharding 3-Nieuwenhagen 3 3-5. Af-
deling 82: Kaldenborn 1-BRZ 4 3-5. Af-
deling 83: Rapid 2-Brunssum 7 5-2 afg.
Herencompetitie Eerste klasse A, afde-
ling 2: Waranda 1-Nieuwenhagen 1 4-0
afg; Prinsejagt-Duno 1 2-4; Ray Prickers

Hoofdklasse: GTR/NIP 1-Victona 1-0
afg; Unicum-Waranda 0-3 afg. Eerste
klasse afdeling 3: Zuiderpark 2-Pell.T2
1-0 afg. Overgangsklasse A afdeling 4:

Bast.Baselaar-Festina 1-7; Van Home
1-Wateringen 1 2-4 afg. Afdeling 5: BTCI
I-Unicum 2 1-1 afg. Afdeling 6: Dash3s-
Overburg 2 8-0. Afdeling 8: Kimbria-
Leimonias 3 4-4; Helios-BLTV 3-5.
Overgangsklasse B, afdeling 1: Blerick-
Kralingen 1-7. Afdeling2: Deventer
2-Beekh. 2 3-3 afg; Racket 2-Blerick 2 2-3
afg. Afdeling 3: Cash-Doetinchem 2-0
afg. Afdeling 4: Stobblek-Ready 1-7. Af-
deling 5: Bosheim 4-GTRNIP 4 7-1.
Venlo 1-Festina 2 2-6. Tweede klasse;
Ray Pnckers 2-Rulex 1 2-6. Afdeling 25:
De Mast 1-Nieuwenhagen 1 6-2. Derde
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uitgaan naar de 3000 .mei
ren (Paul Jaspers, Koelemslj
Kulker), de 1500 meter danw'
(Van Hulst, Bürki, Delnoye), <J800 meter heren (Van Heldet
Moreau, Al Bulushi, Kusters) fde 100 meter horden voor 4.
mes (Olyslager, Dethier, Zadj
kiewiecz, Tromp). L

De-meeting begint om 18.30 ufl
met het voorprogramma (serü
en polsstok) en om 20.00 M
het hoofdprogramma. De tw
kilometer vormt om 21.50 u 1
het sluitstuk van het
ment. Kaarten zijn in het Rod\
stadion in Kerkrade verkrijl
baar.

Belfeldse atlete negeert doktersadvies voor Kerkrade KERKRADE - Met het interna-
tionaal atletiekgala morgen in
het sportpark Kaalheide is Lim-
burg zijn eerste grote jaarlijkse
atletiekevenement yan beteke-
nis rijk. Weliswaar kan Kerkra-
de nog niet wedijveren met bij-
voorbeeld een Adriaan Paulen
Memorial; toch moet er op di-
verse disciplines met een span-
nende en snelle race rekening
worden gehouden. De organisa-
tie, die in handen is van Achilles
Top, werkt met een budget van
75.000 gulden, waarvan 50.000
voor het aantrekken van atle-
ten.

„Het is de bedoeling om het gala
De aandacht tijdens het gala
van morgen zal' voornamelijk

stap voor stap uit te bouwen tot
een evenement van allure", al-
dus een van de organisatoren.
Mogelijk dat de verzekerings-
maatschappij Aegon volgend
jaar het evenement zal sponso-
ren en dat dan echte wereldtop-
pers naar Kerkrade gehaald
kunnen worden.

Atletiekgala
met budget
van 75 milleBeurskens stapvoets

richting oude niveau
Van onze sportredactie

BELFELD - Carla Beurskens staat weer sterk in haar schoe-
nen. Dat kan althans worden afgeleid uit haar recente presta-
ties. Zelfs haar grote vriendin en tevens aartsrivale Charlotte
Teske (40) uit West-Duitsland moest toegeven dat de 37-jarige
Belfeldse atlete hard op weg is om haar oude niveau te evena-
ren.

In een 10-km-wedstrijd in Munster
liet Beurskens de doorgaans snelle-
re Teste verleden week de hielen
zien en finishte met precies een mi-
nuut verschil afgetekend als eerste.
„Het gaat elke weer weer beter",
stelde Beurskens minzaam vast. „Ik
merk dataan mijn benen. Diereage-
ren en sneller willen gaan".

Morgen maakt de Festina-atlete her-
nieuwd kennismaking met de baan-
atletiek (3000 meter) tijdens het atle-
tiekgala in Kerkrade. Tegen dok-
tersadvies in overigens. „Dokter
Hermans raadde me een baanwed-
strijd af. Op een kunststofpiste is de
kans op blessures immers groter
dan op de weg. Daarom trek ik bij
droog weer mijn gewone marathon-
schoenen aan. Regent het, dan zit er
helaas niets anders op danop spikes
te lopen".

Carla Beurskens heeft de echte lij-
densweg weer achter de rug. Net als
vorig jaar sukkelde de Belfeldse
lichtgewicht drie maanden met een
(linker)voetblessure. „Ditmaal was
het echter geen stressfractuurtje,
maar pijnlijk weefsel waar vermoe-
delijk een scheurtje inzat". Rust
bleek ditmaal het toverwoord voor
Beurskens. „Ik heb thuis ontspan-
nen op de hometrainer gefietst en
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