
SteenslagLimburgs Dagblad
poensdag7juni 1989. 71 e jaargangnr. 132

fctgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’1,40

Verplegenden
dreigen met

hongerstaking
j van onze redactie economie

rpN HAAG - Een groep van 25 ver-ïeegkundigen is van plan een hon-T rstaking te beginnen als de be-
u'ddeling Van oud-staatssecretaris

1 j*n derReyden in het conflict rond
1 CAO voor het ziekenhuiswezen

' s °Plevert. Na drie maanden te-

' 0n^cc actie voeren voor 5 procentr .onsverbetering is bij veel ver-
i J^gkundigen 'grote verbittering
I ntstaan'.
gf heeft CFO-bestuurder Dinie
Ik k

gisteren bekendgemaakt.
SU ervan overtuigd dat min-
"^ns 25 verpleegkundigen in hon-
iJ^king zullen gaan," aldus Eer-
in *^e a'e^ Dekend wilde maken
~ instelling de bewuste ver-
u egkundigen werkzaam zijn. Zij

nadrukte veel begrip op te kun-
kii? brengen voor een hongersta-
Ven an verPleegkundigen: „Na ze-n Jaar van botte bezuinigingen

JPen deze mensen naar het uiter-Je middel."
bemiddelingspoging van Van

p/ Reyden is vertraagd wegens
(j So°nlijke omstandigheden van

oud-staatssecretaris.
j danks de voortdurende acties in

Cq gezondheidszorg zit het CAO-nt"ct nog steeds muurvast.

" Zie ook pagina 15

Uitgevers en
omroep contra
commerciële tv
via buitenland

e rOet^ERDAM - Uitgevers en om-
ie tiev 2lJn zeer bezorgd over de initia-
'ö< °nio n van "^ 10 en Radio Télé Vér"
P stgf- e (RTV), de commerciële tv-
üK het uns die zien binnenkort vanuit
4 Puki Ultenland °P net NederlandsejUj u°üek gaanrichten.

& ff5* een 1S drinêend noodzakelijk, aldus
v (da„f^amenlijk schrijven van NDP
el (y,|Waduitgevers), NOS en NOTU
ij Bri s^hriftuitgevers) aan minister

Pari n van WVO datregering en, Penetllent de Mediawet aanscher-
-2 gen °m te voorkomen dat de belan-
S '^iin ïan pers en omroeP door
w gev grepen via net buitenland' in
i worden gebracht. NDP,
<9 Brini, en NOTU hebben minister
c' °P d kan meeêedeeld met het °°g
,ji k end

e belangen van het reclamema-
,o edriJfsleven in Nederland te
$ ditl „nnrneewerken aan de uitbrei-
i Üsef' exibilisering en commercia-I eri«g van de STER.

Hetweer
I 6enJ 1? betekenis afnemend la-
« lai,d f

gebied boven Neder-
n*ar n kt vandaag langzaam

f bie j i nemarken. In de onsta-
ii '>ewoi|)I.ent komen naast veel

' g ook buien voor,
i' ha» , an enkele mogelijk met
1 b« u,-' onweer en windstoten.
1 lenu,lnd. Saat uit het zuidwes-
F öat o aienen bliJft zwak- Om-
! ?enr , *n de hogere luchtla-

's 100'at'efveel kou aanwezig
Sfe* de temperatuur niet

I <Ug v
op dan 14 graden over-

-1 ccts't eerdere vooruitzichten:
dein. °S buien en koel, gelei-en meer zon en middag-
fu>mlnatuur oplopend tot
4e 4U graden in het weekein-y
treffpe,Y 1entvele informatie be-
ku nt ,°e het weer in Limburg
V*Nn len °6-9H22346
ïon ft"^an °5-22 onder: 21.56
Mr»E, p: °8-46 onder: 00.49S^EN: °5-22 onder: 21.57n°P; 10.06onder: 01.11

Politie vindt
’holbewoner’
in park Hoorn

HOORN - De politie in Hoorn
heeft tijdens een patrouille een
curieuze ontdekking gedaan: in
het park werd een bosjesman ge-
vonden. De man, een Vietna-
mees, bleek te wonen in een
soort hol, schuin achter de tribu-
ne van de lokale voetbalvereni-
ging Hollandia. De man verraad-
de zijn positie door opkringelen-
de rook. Hij was op dat moment
omstreeks vijfuur in de ochtend
bezig boven een kampvuur een
kip te braden. De Vietnamees
heeft geen vaste woon- of ver-
blijfplaats en wordt gezocht door
de procureur-generaal in Am-
sterdam.
De man zou al meer dan drie
maanden in zijn hol hebben ge-
huisd.

Veel minder
Intussen heeft de woordvoerder van
de regering, Yuan Mv, voor de
staatstelevisie gezegd, dat volgens
eerste schattingen er maar 23 stu-
denten zijn gedood tijdens de mili-
taire actie op het plein van de He.
melse Vrede. Volgens hem zijn 300
soldaten gedooden zijn 5000 militai-
ren en 2000 burgers gewond ge-
raakt.
Andere bronnen zeggen dat bij het
bloedbad op het plein tenminste
7000 mensen, onderwie vrouwen en
kinderen alsmede studenten en ar-
beiders om het leven gekomen.
Volgens Yuan Mv hebben de „po-
gingen van de regering om de con-
tra -revolutionaire opstanden in Pc-

king succes geboekt". Hij beschreef
de situatie nog wel als „zeer ern-
stig". De staatstelevisie ontkende
een bericht uit Taiwan dat sterke
man Deng Xiaoping is overleden
aan prostaatkanker. Over de toe-
stand van premier Li Peng heerst
ook onduidelijkheid. Hij zou zon-
dag tijdens een moordaanslag door
een politieagent in zijn dijbeen zijn
geschoten. De politieagent zou ter
plekke zijn gedood.

Noodtoestand
In Chengdu, de hoofdstad van de
provincie Sechuan, hebben de mili-
tairen de noodtoestand afgekon-
digd, na gewelddadige botsingen
tussen betogers en gewapende poli-
tie. Een groot warenhuis en enkele
gebouwen zouden in brand zijn ge-
stoken.
In Shanghai hebben de autoriteiten
de bevolking gewaarschuwd geen
sabotage te plegen. Tijdens een pro-
testmars gisteren hadden de beto-
gers wegen geblokkeerd.
De inwoners van Peking lijken zich
intussen voor te bereiden op moei-
lijke tijden. Voor de levensmidde-
len winkels staan lange rijen men-
sen die proviand hamsteren. In de
straten ziet men vooral fietsers met
achterop zakken rijst. Er is geen
transport. Veel van de stadsbussen
zijn als barricaden gebruikt op
kruispunten in de Changan boule-
vard. Er zijn gisteren ook geen kran-
ten verschenen.

" Zie ook pagina 5

Nageruchtmakend interview

VVD-Roerstreek
laat Van Reyvallen

Van onze verslaggever

HEERLEN -De naam van het
Limburgse Tweede Kamerlid
Jos van Rey is door een aantal
WD-afdelingen in het hele land
geschrapt op de advieslijst voor
de komende Kamerverkiezin-
gen. In Limburg gaat het om één
afdeling: Roerstreek. Voorzitter
Breukers van de WD-Limburg
heeft dat gisteren gezegd. Ook
hebben enkele afdelingen Van
Rey laag op de advieslijst gezet.
Een en ander is het gevolg van

het geruchtmakende interview
dat Van Rey gaf aan Driemaster,
het partijblad van de jonge libe-
ralen. Het Kamerlid zei daarin
onder meer dat hij geregeld har-
derrijdt dan is toegestaan en dat
wat hem betreft hoeren mogen
worden toegelaten tot het Ka-
mergebouw. Het interview haal-
de de landelijke publiciteit.

Volgens Breukers komt een ver-
lenging van het Kamerlidmaat-
schap van Van Rey echter niet in
gevaar. „In totaal hebben mis-

schien vijf WD-afdelingen hem
niet meer op de lijst gezet. Dat is
te verwaarlozen op een totaal
aantal van 135 afdelingen."
Van Rey zei gisteravond het
triest te vinden, dat de afdeling
Roerstreek hem om het inter-
view niet meer gekandideerd
heeft. „De afdeling doet daarmee
zeven jaar keihard werken te-
niet." Overigens zijn naar zijn
zeggen al leden van de Roer-
streek bij hem gekomem om zich
te distantiërenvan het afdelings-
besluit.

Breukers heeft weinig begrip
voor de afdelingen die Van Rey
hebben laten vallen. „Er is bijna
niemand die het hele interview
heeft gelezen. Van Rey is alleen
veroordeeld op de gedeelten die
in de krant stonden. Als men de
moeite had genomen om na te
gaan hoe het interview tot stand
is gekomen, dan had men zo niet
gehandeld", meent Breukers.

Honderdduizenden protesteren tegen geweld militairen

Chaos in heel China
Van onze correspondent

PEKING-De situatie in Chinawordt steeds onduidelijker. Al-
lerlei geruchten doen de ronde. Legeronderdelen zouden er in
zijn geslaagd troepen, die verantwoordelijk worden gehouden
voor het bloedbad, uit Peking te verdrijven. De onrust is in-
middels overgeslagen naar andere steden in China. Honderd-
duizenden zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen het
gewelddadig optreden van het leger in Peking. Onbevestigde
berichten melden dat honderden mensen om het leven zijn ge-
komen tijdens een treffen in het binnenland tussen troepen en
betogers. Verder zou China's sterke man Deng Xiaoping zijn
overleden en premier Li Peng licht gewond geraakt zijn bij een
moordaanslag.

In het noorden van Peking is gister-
nacht flink geschoten. In net zuide-
lijke deel van de stad werden dertig
militaire vrachtwagens in brand ge-
stoken. Onduidelijk is nog wie hier-
voor verantwoordelijk is.
Eenheden van de 27e divisie, die
verantwoordelijk zijn voor het
bloedbad op het Plein van de He-
melse Vrede, zouden slaags zijn ge-
raakt met troepen van de 38ste divi-
sie, die achter de studenten staan.
De 38e divisie die tot taak heeft Pe-
king te verdedigen, zou erin ge-
slaagd zijn de troepen van de 27e di-
visie terug te drijven uit de hoofd-
stad.
Afgelopen nacht hebben tanks in
het oostelijke deel van Peking zich
opgesteld op belangrijke uitvalswe-
gen. Volgens westerse diplomaten
bereiden deze tanks zich voor op
een aanval van buiten de stad.

Dank zij snel optreden chauffeur
Vakantiegastennet op

tijd uit brandende bus
Van onze verslaggever

VILT - Dank zij vakkundig optreden van touringcarchauf-
feur Jan Jurkiewicz hebben 49 toeristen gistermorgen om
half tien zonder ongelukken een brandende touringcarkun-
nen verlaten.
Bij het ontruimen van de bus was het vuur nog beperkt tot
enig smeulen onder het dashboard. Maar nadat de reizigers
veilig buiten waren grepen de vlammen in de bus snel om
zich heen. Chauffeur Jurkiewicz was gisterochtend met 49
Nederlandse vakantiegasten, merendeels van middelbare
leeftijd, uit hotel Stevens in Broekhem-Valkenburg vertrok-
ken voor een dagtocht naar de Ardennen. Op de Cauberg
werd hij gealarmeerd door een brandlucht vanonder het
dashboard. Even verder in Vilt zette hij de bus aan de kant
om de passagiers in alle kalmte te laten uitstappen.

0 Zie verder pagina 15"De brandweer bezig met het blussen van de tour^nfi,cc^IDDERSHOVEN
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MERaangevochten
Ontgrinders

stappen naar
Raad van State

Van onze verslaggever

PANHEEL - De grindprodu-
centen willen geen milieu-ef-
fectrapportage (MER) maken
voor het zogenoemde Stevol-
gebied (280 hectare) in Ste-
vensweert en Ohé en Laak.
Het besluit van Provinciale
Staten van 21 april jl. dat er
eerst een MER moet komen
voor Stevol, waardoor een flin-
ke vertraging zal ontstaan,
wordt aangevochten bij de
Raad van State.

Dit maakte directeur J. van Bree-
men van het Grindverkoopkantoor
te Panheel gisteren bekend.
Van Breemen is boos omdat de pro-
vincie na de vergadering van 21
april niets meer van zich heeft laten
horen. „Zo zie je maar weer hoe men
ons behandelt bij vergunning-aan-
vragen. Normaal rekenen wij er al
op dat een vergunningaanvraag ze-
ven jaarduurt. Met Stevol zijn we al
negen jaar bezig", foetert hij.

De woordvoerder van de grindboe-
ren zegt bovendien niet uit de voe-
ten te kunnen met een MER-proce
dure. „Men zegt dater deskundiger
zijn die het precies weten. Nou, wij
hebben al met tien deskundigen ge-
sproken en nu blijkt dat een MER ir
allerlei uitvoeringen mogelijk is."
„Hoelang moet deze procedure nog
duren?", zo vraagt hij zich af. „Wi.
denken dat we van onze kant al hel
mogelijke al hebben gedaan. Vroe
ger stonden de gemeenten buiten
spel. Dat hebben wij doorbroker
door de betrokken gemeenten var
meet af aan bij Stevol te betrekken
We hebben het onafhankelijke burc
Taken ingeschakeld om de herin
richtingsplannen te maken. Een hy
drologische onderzoek laten uitvoe
ren. Wat moeten we nog meer ver
zinnen? Ik begrijp gewoon niet da
Provinciale Staten hun besluit ge
baseerd hebben op een stuk in d(
pers", aldus Van Breemen.

Provinciale Staten hebben overi
gens bij Gedeputeerde Staten cci
milieu-effectrapportage afgedwon
gen nadat bleek dater een brief laj
van het ministerievan VROM waar
in staat voor dat alle ontgrondingei
groter dan 100 hectare een MER ver
plicht is. De verantwoordelijke de
puté P. Hilhorst ontkende aanvan
keiijk dat er een MER-verplichtini
gold.

9 Zie ook pagina 17

Waanzinnige menigte scheurt lijkwade aan stukken

Massale hysterie bij
begrafenis Chomeini

TEHERAN - De stoffelijke resten
van de Iraanse leiderRuhollah Cho-
meini zijn gisteren begraven nadat
eerder op de dag miljoenen hysteri-
sche gelovigen de teraardebestel-
ling onmogelijk maakten. De staats-
televisie, die de begrafenisplechtig-
heid direct uitzond, berichtte dat le-
den van de Revolutionaire Garde de
grootste moeite hadden om de
waanzinnige menigte op een af-
stand te houden. Volgens de televi-
sie waren in Teheran minstens 10
miljoen mensen op de been om de
begrafenis bij te wonen.

Het lichaam werd per helikopter
naar de begraafplaats Beheht-
e-Zahra gebracht, waar een ondiep
graf was gedolvenvoor de geestelijk
leider in de harde grond. Op het mo-

ment dat de religieuze leider in zijn
laatste rustplaats werd neergelaten
klonk een kanonschot, het einde
markerend van tien jaar islamiti-
sche revolutie onder Chomeini in
Iran.

Eerder op de dag gelukte het niet
om de dode ten grave te dragen.
Duizenden gelovigen hadden de
weg geblokkeerd, zodat de lijkwa-
gen muurvast kwam te zitten in de
menigte. Het laatste deel van het
traject naar de begraafplaats werd
daarom per helikopter afgelegd.
Eenmaal aangekomen werd het
stoffelijk overschot bestormd door
een waanzinnige menigte die de
lijkwade van Chomeini aftrok en
vervolgens in kleine stukjes ver-
scheurde. De gelovigen beschou-
wen het doodskleed als heilig en
willen een stuk kleed als relikwie.
In de chaos en de haast viel het stof-
felijk overschot uit de handen van
de dragers, zodat het half ontklede

lichaam op de grond in het stofviel.
Het lijk werd daarop weer snel te-
ruggeduwd in de helikopter.
Het toestel vertrok vervolgens met
aan boord het lijk en Chomeini's
zoon Ahmad om enkele uren later
weer terug te keren om de ayatollah
nog voor het vallen van de avond te
begraven. Het werd een race tegen
de klok omdat de sji'itische wet
voorschrijft dat de religieuze voor-
man bij daglicht moet worden be-
graven

Toen Gardeleden het publiek in
toom konden houden, kon de plech-
tigheid eindelijk beginnen. De
plechtigheid ging verloren in een
wolk van stof en massahysterie van
de gelovigen. Slechts een enkeling
kon zien hoe aarde op het grafwerd
geworpen. Rafsanjani en Chomei-
ni's zoon waren aanwezig, maar
Chomeini's aangewezen opvolger,
president Ali Chamenei, leek te ont-
breken.

" Leden van de Revolutionaire Garde vormen na de teraardebestelling van Chomeini een be
schermende muur rond diens graf.
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strips en in gesprek

Shockerend, origineel en commercieel eindexamenwerk

Modevormgevers in spe
laten hun karakter zien
Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Het jasje
van roodkleurige spons dat
Esther Jansen heeft ge-
maakt voor het eindexamen
modevormgeving aan de
Academie voor Beeldende
Kunsten in Maastricht doet
wat luguber aan: Voor haar
ontwerpen heeft ze het li-
chaam binnenstebuiten ge-
keerd, waardoor aders, ze-
nuwen of ruggegraat aan de
oppervlakte liggen. Esther
heeft de anatomie gebruikt
om gevoelens uit te druk-
ken. Ze streeft naar kleding
die meer is dan een vorm
van schoonheid. „Het moet
tot denken zetten," zegt ze.
Esther is een van de zestien mo-
devormgevers van de Academie
voor Beeldende Kunsten die af-
gelopen maandag hun eindexa-
menwerk presenteerden. Ze is
niet commercieel, maar experi-
menteel bezig. De vrijheid die de
opleiding biedt wordt door haar
volledig benut. „Ik kan nog lang
genoegnaar wensen van anderen "werken," vindt ze. Het liefst zou
ze in de toekomst kleding 'voor
het podium' ontwerpen.

Esther heeft een eigen weg ge-
volgd, haar eigen ideeën vorm
gegeven. Dat is de essentie van
de opleiding modevormgeving
in Maastricht, waar het accent
ligt op de individuele begelei-
ding. „Er worden geen mode-
vormgevers klaargestoomt voor
de confectie of voor de haute
couture. We willen bij hen per-
soonlijk het onderste uit de kan
halen," verklaart Ria Meijers, do-
cente modeillustratie. Ze wil dan
ook niet ingaan op de vraag wel-
ke van de examenkandidaten nu
het beste werk heeft afgeleverd.
Het werk is karakteristiek voor
de maker.

# Deze jurk komt uit
de collectie Oranje
boven van Karin
Franssen. Karin heeft
koninklijke attributen
en stoffen verwerkt in
haar ontwerpen. De
combinatie van
fluweel met katoenen
bolletjesstof heeft een
grappig effect.

'Foto: WIDDERSHOVEN

Extravagant
Een tocht langs de diverse mode-
ontwerpers en stylisten in spé le-
vert tal van sprankelende, ge-
durfde en extravagante kleding-
stukken op maar ook verschil-
lende commerciële en praktische
ontwerpen. Henk Brummans
had de geestige vondst met hon-
denkleding te willen beginnen.
HelaasFong Leng was hem voor.
Dus ging Henk Brummans terug
naar zijn oorspronkelijke idee
om iets met rouwkleding te

doen. Voor de heren heeft hij bo-
xershorts en zwempakjes ge-
maakt van gebreide stof, die vol-
gens hem erg goed verkopen.
Voor de dames is er wat meer
boudoirachtige lingerie. „Het is
wel rouwkleding, maar het moet
een shockeffect teweeg bren-
gen." Bij het ontwerpen heeft
Henk een soort vrouw voor ogen
gehad, die denktaan het geld van
de verzekering dat ze krijgt nu
haar man is gestorven, die 's
avonds voor de begrafenis naar
de disco gaat, daar haar volgende
man versiert en hem verrast met
haar rouw-lingerie.
Karin Swinkels heeft zich in de
jaren zestig sfeer begeven met
haar collectie geïnspireerd door
de Franse kunstenaar Jean Tin-
guely. De radervormen in zijn
werk zijn verwerkt in jurkjesvan
stretchstof met daarop vilt. Ze

heeft de radervormen ook ge-
bruikt voor stifttekeningen 'uit
de hand' op simpele t-shirts, die
ze overigens bijna allemaal al
heeft verkocht."Karin wil later
verder gaan als modestyliste. De
eerste prijs die ze had gewonnen
in. een prijsvraag van het mode-
blad 'Modelnews' is wat dat be-
treft een steuntje in de rug. Heel
grappig is decollectie Oranje Bo-
ven van Karin Franssen. Karin
heeft geprobeerd koninklijke at-
tributen te verwerken in haar
ontwerpen. Ze heeft materialen
en versierselen met een konink-
lijke en rijke uitstraling gebruikt,
gecombineerd met eenvoudige
bolletjesstof. In een collectie is
ze uitgegaan van dikke ribstof
met daarop afbeeldingen van
guldens in zeefdruk.

Een commerciële instelling is

duidelijk aanwezig bij Barbara
Altena en Marianne Brink. Bar-
bara heeft zich gericht op een
commercieel draagbare collec-
tie. Glooiingen en draaiingen
vormen opvallende accenten in
de tricot jurken die zij heeft ont-
worpen. Marianne heeft de brei-
machine aan het werk gezet.
Twee Afrikaanse dodenbeeldjes
zorgden voor de dessin-ideeën,
terwijl haar praktische geestzorg
draagde voor draagbare maar ex-
clusievetrui-ontwerpen. Zelfs de
bijpassende accessoires en
draagtassen heeft Marianne al
bedacht en gemaakt.

Prachtig mooi zijn de jurken,
pakjes, mantels en bloesjes van
Ans de Boer, Ine Janssen, Anke
Kplberg, Nicole deVet en Arlette
Vijgen. Ans zou dekleding die ze
ontwerpt zelf niet dragen. „Ik

vind het heel mooi, maar ik ben
te gemakkelijk ingesteld." Arlet-
te viel op met een werkelijk
prachtige avondjurk van voile en
organza. De Westduitse Anke
Kolberg had als enige al een vas-
te baan: foto-styliste bij een
Akens reclamebureau. Haar sta-
ge-ervaringen als dessinont-
werpster in Parijs en Zwitser-
land hadden haar doen beseffen
dat ontwerpen een bureaubaan
is met weinig persoonlijke con-
tacten. Vandaar de ommezwaai
naar styling. „Maar wie weet wil
ik over een jaarweer ontwerpen.
Het gaat om de ervaring die jenu
opdoet. En ik word er nog voor
betaald ook." Dat geluk is niet
iedere beginnende modeontwer-
per beschoren. Velen moeten het
in het begin doen met onbetaal-
de stages om ergens aan de bak
te komen.

Nederlandkrijgt er misschien politieke groepering bij

Nationale Auto Partij is
’autootje pesten’ beu

Van onze verslaggever
EINDHOVEN/HEERLEN - De
kans is niet uitgesloten dat in sep-
tember een nieuwe partij aan de
Tweede Kamerverkiezingen mee-
doet: de Auto Partij Nederland. Ini-
tiatiefnemer is de Brabantse sport-
leraar Janssen, diehet 'autootje pes-

Iten' door de politiek beu is. „Den
Haag krijgt steeds minder oog voor. de automobilist. Het autorijden
wordt almaar duurder. Die ontwik-
keling moet een halt worden toege-
roepen". Janssen gokt op minstens

j éénKamerzetel. „Nederland telt vijf
miljoen automobilisten, dus dat
moet haalbaar zijn", zegt hij. Maar
voorlopig heeft Janssen andere zor-1 gen. Het is namelijk nog niet hele-
maal zeker dat de Auto Partij Ne-
derland in september klaar is voor
de parlementsverkiezingen.
„Onze planning is in de war ge-
schopt door de val van het kabinet.
Nu de verkiezingen al in september
in plaats van volgend voorjaar wor-
den gehouden, hebben we nog maar

erg weinig tijd voor een intensieve
campagne. Maar we doen ons best".
Janssen is van plan zo snel mogelijk
een vergadering uit te schrijven
voor sympathisanten van dc Auto
Partij Nederland. Het is te hopen
dat die goed bij kas zitten, want zij
zullen dc verkiezingscampagne
moeten bekostigen. „Ik wil er zelf
best wel wat geld in steken, maar
rijk ben ik niet. Het is dc bedoeling
dat mensen die dc partij een warm

hart toedragen lid worden en contri-
butie betalen". Janssen voelt er
niets voor om zelf lijsttrekker te
worden. „Ik heb daar te weinig tijd
voor en ik ben politiek niet ge-
schoold". Dc vacature van voorman
van dc Auto Partij Nederland staat
dus nog open. „Maar daarvinden we
wel iemand voor", denkt Janssen.

Wel heeft dc Auto Partij Nederland
al een verkiezingsprogramma. Een

opvallend programmapunt is be-
vordering van dc leefbaarheid en
het milieu. Dat lijkt tegenstrijdig,
maar Janssen vindt van niet. „Ook
automobilisten hebben hart voor
het milieu. Niet voor niets schaffen
steeds meer mensen een auto met
katalysator aan. Wij willen het ge-
bruik van een katalysator verder be-
vorderen". Over dc huidige snel-
heidslimiet wordt in het program
van dc Auto Partij Nederland met

geen letter gerept. Dus daar kan dc
partij zich in vinden? Janssen, na
enige aarzeling: „Nou, 120 kilometer
per uur is op sommige trajecten aan
dc lage kant. Op stukken autoweg
waar weinigverkeer is, mag van mij
gerust harder worden gereden.
Maar let wel: ik pleit niet voor Duit-
se toestanden. Dc veiligheid staat
voorop."

Janssen zegt al veel positieve reac-
ties te hebben gekregen op zijn ini-
tiatief. Niet alleen van zakenlieden
en vertegenwoordigers die beroeps-
halve vaak op dc weg zitten, maar
ook van mensen die autorijden als
een liefhebberij zien. „Een behoor-
lijke achterban hebben we al, nu
nog geld voor een verkiezingscam-
pagne en een lijsttrekker", aldus
Janssen.

Dc Auto Partij Nederland is bereik-
baar onder . telefoonnnummer
04970-17988. Het postbusnummer is
199, 5600 AD Eindhoven.

recept

Gebakken krieltjes
in roomsaus
Benodigdheden: 750 g geschrapte
en gekookte krielaardappeltjes, 3 el
olie, 1 dl melk, 2 dl slagroom, zout,
versgemalen witte peper, 2 el fijn-
gehakte peterselie.
Halveer de krieltjes.
Verhit de olie en bak daarin de

krieltjes in ongeveer 5 minuten
rondom mooi bruin.
Schep ze regelmatig om.
Roer intussen de melk met de slag-
room door elkaar.
Roer dit door de krieltjes en laat de
saus op halfhoog vuur in ongeveer
10 minuten inkoken.
Roer af en toe voorzichtig om.
Breng het geheel op smaak met
zout en versgemalen witte peper.
Strooi er tot slot de peterselie over.

TIP: In plaats van met krieltjes is
dit gerecht ook te bereiden met een
zak rosties.
Bak de rosties in iets meer olie dan
voor de krieltjes is aangegeven, al
omscheppend goudbruin.
Voeg het roommengsel toe en laat
de saus zoals in het recept met de
krieltjes nog 10 minuten inkoken.

hub meijr

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid
graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek-
king Ie hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn.
Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

Casino’s
Uw artikel „Casinobazen vrijuit na
communicatiefout", waarin de poli-
tie van Landgraaf melding maakt
van het feit, dat zij de Zwarte Piet
krijgt toegespeeld, roept de vraag
op ofer sprake is van een communi-
catiefout èn/of een Zwarte Piet?
Dat de Zwarte Piet gevonden moet
worden staat vast. Een Zwarte Piet
van tien miljoen gulden is te duur.
Het fiscaal fraudeteam, justitie en
belastingadministratie dienen de
kaarten op tafel te leggen; open en
bloot. De casinobazen hebben Gol-
den Ten gespeeld (een behendig-
heidsspel voor hen, voor anderen
een dodelijk kansspel), eerst in
Maasbracht en nu in Landgraaf,
waar, door een vergeetachtigheid,
de Algemene Politie Verordening
niet tijdig werd aangepast. De vraag
is: Wie heeft, of waar is de Zwarte
Piet? Normaal zou zijn dat hij in ge-
zelschap van Sinterklaas in Spanje
zou vertoeven. Of zou hij, klam van
het zweet tegen de hitte niet be-
stand, zijn ondergedoken in Land-
graaf? Misschien dat de rijksrecher-
che hem kan gaan zoeken. De offi-
cier, adjudant, ontvanger, contro-
leur en overige zwaargewonden in
dit drama gaan weer over tot de
orde van de dag. De belastingbeta-
ler heeft er recht op. En de officier
kan stralend en tevreden het dossier
sluiten. Waarvan acte!
ROERMOND J.F.H. Frencken

Hoger loon
Naar aanleiding van het 8 uur-Jour-
naal en berichten in de kranten wil
ik het volgende kwijt. Het CDA
heeft weer eens wat voor ons in pet-
to. Acht jaar lang hebben ze ons be-
stolen en nu zijn er weer bijna ver-
kiezingen en komen ze ineens met
een loonsverhoging. Mensen, wordt
wakker en trap er niet in want als
deze partij weer aan het bewind
komt nemen ze het ons binnen vier
jaar ook weer af. Ineens hebben ze
weer miljarden om een en ander te

bekostigen. Voor andere A
heeft het CDA geen geld, ookl
voor de politie. Laat de politiek
eens profiteren van dat CDAjL
dan kunnen ze wat meer conj
ren. Vooral op de Kerkraderv/j
Heerlen waar automobilisten ii
weekeindeeen racebaan vanrnj
waar je gewoonwakker van scl|
HEERLEN W. Hert

Schaam-rood
Op de kwaliteit van de kleuref
hebben we geen kritiek.
Wel zijn we bedroefd van de K,
teit van de journalistiekekeuze Dl
een bloederige foto in het maa^rj
ochtendblad. Moet dit echt ooKn
in kleur? Sensatie of voorlicht K
Wij houden het op het eerstele
artsen zijn we wel veel gewen,
trekken we niet wit weg bij een F
je bloed. *"<Wel trekken we bleek weg vajo,
brute geweld dat nu weer in C
over het volk heen walst.
We denken niet, dat het bre*
etaleren van een dergelijke fot t
zaak van het Chinese volk dien'sr
Dat we het allemaal verschrik^ ir
vinden wat daar gebeurt: daar^k
we het over eens. el
Maar over smaakvalt wel te twü ir
HEERLEN

Paul Höppener (huis»bl|
Margo v.d. Winkel (huisMn
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/^ BELANGRIJK BERICHT
Misschien zijn wij niet de grootste in presentatie, maar toch wél de
scherpste in prijs.
En, o ja, let u ook op deprijs van dematras, de hemel ot een
babybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bij
deze "kleine" artikelen.

Baby discount «wJ
( J/~\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161

V^ y^f J openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddagvan 1-5uur
f0* "\ donderdagvan 5-9 uuren zaterdag van 11-5uur.
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Valesa:onderhandelingen over toekomst Polen heropenen

constitutionele crisis na
afgang communisten

jf^SCHAU - In Polen is een constitutionele crisis uit-:broken na de grote verkiezingsoverwinning van Soli-
u^teit en de nederlaag van de heersende communisti-
-11he Partij. De leider van de zegevierende oppositie,
Pch Walesa, riep de communistische machthebbers op
f °nderhandelingen over de toekomst van het land te
T°Penen. Walesa verklaarde dat er een nieuwe ronde
ï*0^ komen in de zogenoemde ronde-tafelbesprekingenssen de regering en Solidariteit.

>nkr overleS resulteerde eerder dit
-kir m de opheffing van het zeven
jrr, °ude verbod op Solidariteit.
L]t Werd afgesproken dat er ge-

fllrn vr^e verkiezingen zouden
I er> voor een nieuw parlement.

X §ens Walesa toont het resultaat
T de verkiezingen van afgelopen
-k aS aan dat de Poolse bevolkingn r democratische hervormingen
eLjn" e Polen hebben de wens te
l»i n gegeven dat zij nieuwe op-
ind gen willen- Ik stel voor hetI voort te zetten,
rf o\aar^ de verkiezingsuitslag in
r herwegingen te betrekken," zei
I °PPositieleider in Gdansk.

ommissie
fl,ri

n nadat Walesa zijn verklaring
a^ afgelegd, hadden in de hoofd-

kerk scnau twee van zi Jn mcde~

ge ers een eerste gesprek met ver-
Én fjW°ordigers van de regering
Hte v°orlopige verkiezingsresul-
Jerri e bespreken. Afgesproken
Heliil morgen de gemeenschap-
rT er^ commissie bijeen zal komen

k u e
f
lde partijen hebben gevormd

rVerl kader van het ronde-tafel-
■ïofdir Van beide zijden werd be-
feslu-t men de eerder genomen

Ulten zal uitvoeren.

:y|^ringswoordvoerder Zbyslaw
1 er °wski ontkende overigens eer-

e °P de dag dat de verkiezingen
€r> ethgheid van de regering heb-
>eeft°ndermijnd. Naar zijn mening

' o g n " communistische partij het
i^OMt 1 zo slecht gedaan, als gelet
ie e °P de erfenis van het Stalinis-
ne„ nde economische crisis waar-

' het land kampt.

Uitslag
1'erkiolcendmakmg van de officiële
of 'ezingsuitslag wordt vandaag
Uet °Tgen verwacht. Maar volgens
'erh° "ciële tellingen van het vak-

-1 :ers ?n So«dariteit hebben de kie-
len bewind een enorme verne-
:eliik S Dezorgd in de eerste gedeel-
u»ap VriJe verkiezingen in veertig

'en in jteit is er in geslaagd al met-m de eerste ronde 92 van de 100

zetels in de Senaat in de wacht te
slepen. Tevens wist het beslag te
leggen op 160 van de 161 zetels die
in de Sejm (het lagerhuis) voor de
oppositie zijn gereserveerd.
Voor de zetels dienog niet vergeven
zijn, wordt zondag 18 junieen twee-
de ronde gehouden, met de moge-
lijkheid dat zij alsnog in handen zul-
len komen van kandidaten van Soli-
dariteit.

Kamer wijst in
unieke procedure

wetsvoorstel af
DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft gisteren in een unieke proce-
dure unaniem een wetsvoorstel van
ministerDe Koning (Sociale Zaken)
verworpen. Het betreft een voorstel
tot opzegging van een verdrag van
de internationale arbeidsorganisa-
tie ILO inzake sociale zekerheid.
Daarin is vastgelegd dat iemand die
arbeidsongeschikt wordt tot aan
zijn dood een uitkering moet krij-
gen. In ons land wordt de uitkering
omgezet in AOW als de betrokkene
65 jaar wordt.
De Koning had medio 1988 bij het
ILO gemeld het verdrag te willen
opzeggen, omdat de Nederlandse
wet in strijd zou zijn met het ver-
drag. Vanuit deILO is dat altijd ont-kend. Verleden week keerde het
PvdA-Kamerlid Ter Veld zich na-
mens de hele TweedeKamer in een
kort debat tegen de plannen van de
minister. Deze bleef echter bij zijn
besluit. In een stemverklaring stel-
de CDA-Kamerlid De Leeuw giste-
ren in deKamer 'geen aanleiding' te
zien voor de veronderstelling van
De Koning dat ons land in strijd
handelt met het ILO-verdrag. „Ne-derland voldoet daaraan," aldus de
christen-democraat tegen zijn par-
tijgenoot De Koning.
De ministernam zijn nederlaag zon-
der commentaar. Deze week verga-
dert de ILO in Zwitserland. Indien
de Kamer niet had gehandeld zou
ons land het verdrag definitiefop 22
juli hebben opgezegd.

Kankertherapie
met behulp van
reator Petten

J^ttfktbentri 7 "" **et GemeenschappelijkI*l Voor Onderzoek van de
lri F> 6tt

ese Gemeenschappen (GCO)
« werkt met het Energieon-

f Centrum Nederland (ECN)
sUtUü j . het Nederlands Kankerin-
j^'ikit ,ln Amsterdam aan de ont-k'hg 'm 8 van een geheel nieuwe
"Het b jfhngsmethode van kanker
stele3cce e p van de in Petten opge-

°nderzoekreactor.JurRSnn de u oss- projectleider bij GCO,
5j ernfysicus dr ir F. Steeher-
TM è s^n van het ECN spreken
3 P

en 'unieke' behandelingsme-
<J^orcj Vo°r kanker. Met de therapie
'. U'lgez Zowel de tumoren zelfals de
ji%enta?'de kankervormen, die re-
i ue''Jk nnen zijn tegen de gebrui-
H \ïot „^ radiotherapie, vernietigd.,e. die° Vo°rdeel van deze metho-
i iUtï>or 'n eerste instantie op hersen-

Uat den Zal worden toegepast, is*
nker ll

\
net "chaam aanwezigee 1

Uißt
0

u n worden opgespoord1 behulp van een in Petten
I etibürwflde' zeer krachtige neutro-nuel worden vernietigd.

V andkerenio^e Europese landen en de
1 elatig , Staten bestaat al grote

i araa elllng voor het project,
J^icj,/ 1, de Europese CommissieI ehechf naar goedkeuring heeft

sten en aan net project financië-utl verleent.

Andere beslemming opwerkingsfabriek

Bouw ’Wackersdorf’
definitief gestopt

BONN - De Westduitse regering
heeft gisteren besloten de bouw-
werkzaamheden aan de opwer-
kingsfabriek in het Beierse Wac-
kersdorf definitief stop te zetten. In
plaats daarvan zal er op het terrein
een zonnecellenfabriek worden ge-
bouwd, zo heeft de Beierse minis-
terpresident Max Streibl bekend ge-
maakt.

De Westduitse minister van Milieu,
Klaus Topfer, en zijn Franse ambt-
genootRoger Fauroux hebben dins-
dag een verdrag ondertekend waar-
in de samenwerking tussen de bei-
de landen bij het vreedzame ge-
bruik van kernenergie is vastge-
legd. Krachtens dit verdrag wordt
West-Duitsland onder meer in staat
gesteld de gebruikte brandstofele-
menten uit de kernenergiecentrales
tot na 1995 naar de opwerkingsfa-
briek in het Franse Le Hague te
brengen waar ze worden verwerkt.

Nu de opwerking van kernbrand-
stoffen aan de Fransen wordt over-
gelaten wil West-Duitsland het
Europese centrum voor de produk-
tie van plutoniumhoudende brand-
stofelementen worden. Ook dit plan
werd in het verdrag met de Franse
overheid opgenomen. Beide minis-
ters hebben in het verdrag verder
vastgelegd dat ieder land deverant-
woordelijkheid behoudt voor zijn
eigenkernafval.

LSVB tijdens kort geding tegen Deetman:
’Studiefinanciering
met terugwerkende
kracht handhaven’

DEN HAAG - Minis-
ter Deetman van On-
derwijs heeft het
recht niet om stu-
denten die een hoge-
re beurs aanvragen
dan zij al hadden, te
behandelen alsof zij
een geheel nieuwe
beurs aanvragen. De
bewindsman moet
hun gewoon zoals
vroeger - voor 2 mei- met terugwerken-
de kracht meer geld
toekennen.
Wanneer de nieuwe
gegevens zijn opge-
stuurd, is daarbij
niet van belang. Al-

leen het moment telt
waarop de nieuwe si-
tuatie - samenwo-
nen, ouders geschei-
den - voor de stu-
dent is ingegaan. Dat
betoogde advocaat
mr J. Barendrecht
gisteren voor de
rechtbank in Den
Haag.
Barendrecht had na-
mens de Landelijke
Studentenvakbond
(LSVb) een kort ge-
ding aangespannen
tegen minister Deet-
man. De minister
heeft per 1 mei de te-
rugwerkende kracht

uu ac wijzigingsmo-
gelijkheden in de
studiefinanciering
afgeschaft. Studen-
ten die nu menen
voor een hogere stu-
diebeurs in aanmer-
king te komen, krij-
gen dit geld volgens
de advocaat pas toe-
gekend over de eer-
ste maand nadat zij
alle gegevens heb-
ben ingestuurd.

Volgens mr "Baren-
drecht heeft de mi-
nister hiervoor ech-
ter de wettelijke be-
voegdheid niet. Er-
ger nog vindt hij dat
studenten ernstig
gedupeerd zijn door
de nieuwe regeling.

De rechter doet op
15 juni uitsoraak.

Zonnecellen
De Westduitse bondskanselier Hel
mvt Kohl heeft gisteren een rege-
ringscommissie benoemd die de ge-
volgen van de stopzetting van de
bouwwerkzaamheden in Wackers-
dorf moet onderzoeken en begelei-
den. Een van debelangrijkste gevol-
gen is het plan van de firma Sie-
mens om in het Beierse plaatsje een
fabriek voor de vervaardiging van
zonnecellen te bouwen.

Veel leden veiligheidstroepen gewond

Meer dan vijftig doden
bij rellen Oezbekistan

MOSKOU - De etnische onlusten in
de Sovjetrepubliek Oezbekistan
hebben de afgelopen dagen aan
meer dan 50 mensen het leven ge-
kost. Bij de rellen raakten 521 ge-
wond, zo heeft een journalist van
het Sovjetpersbureau Novosti giste-
ren gemeld. Onder de gewonden
zijn, volgens de krant Komolskaya
Pravda, tientallen leden van de
7.000 man sterke veiligheidstroe-
pen, die het ministerie van Binnen-
landse Zaken naar de republiek
heeft gestuurd.
Bij de rellen die zaterdag uitbrakenl

tussen Oezbeken en Meschetinzen
(etnische Turken) werden 43 Me-
schetinzen gedood. Onder de 521
gewonden waren ongeveer 385 Me-
schetinzen.
Een correspondendentvan de Prav-
da schreef dat er nog gevochten
werd toen hij maandagavond aan-
kwam, „'s Avonds bestormde een
groep met ijzeren staven en andere
wapens het gebouw (het regionaal
hoofdkwartier van de partij, red.)
Zij trapten deuren in op zoek naar
Meschetinzen, die zich enkele uren
eerder verschanst hadden op de

binnenplaats. Door een snelle actie
werden zij een paar minutenvoor de
uitzinnige menigte daar aankwam
overgebracht naar een veiliger
plaats."

binnen/buitenland

Duitse tv: Philips leverde
wapentuig aan Iran en Irak

lONN - Philips-Duitsland heeft
Jegaal wapentuig geleverd aan
ran en Irak toen beide landen
'°g met elkaar in oorlog waren.
'at meldde de Westduitse tv-ru-
'nek Monitor gisteren. Philips

elk commentaar.
[olgens Monitor verkocht de'nilips-vestiging in Bremen in
tovember 1986 500 infraroodbrl-n type MB 80-28 voor nachtge-
'echten aan de Iraanse elite-een-

J'eid-Pasdaran. De prijs bedroeg
Jim vijf miljoen mark. Voor de
erkoop was een vergunning

;-oodzakelijk omdat het om de le-
in een spanningsgebiedJP^g Het Westduitse^ ministerie

van economische Zaken ver-
strekte de toestemming, omdat
de kijkers ook voor civiele doel-
einden, zoals het opsporen van
drugs, konden worden gebruikt.
Tegelijkertijd verkocht het be-
drijf deze apparaten aan Iraq.

Op 31 oktober stuurde het Iraak-
se ministerie van Oorlog een te-
lex aan directeur Franz Semerow
van Philips-Bremen met de
tekst: „Wil u zo snel mogelijk in
Bagdad treffen om over de op-
dracht te spreken." Semerow

vloog via Jordaniënaar de Iraak-
se hoofdstad en verkocht het
land voor vijf miljoen 50 nacht-
zichtkijkers voor helikopterpilo-
ten, waarmee Irak door Duits-
land geleverde MBB-gevechts-
heli's uitrustte.

Een MBB-manager zou tegen be-
taling van 1,6 miljoen aan steek-
peningen de transactie hebben
georganiseerd. Omdat het minis-
terie van Economische Zaken
geen exportvergunning wilde af-
geven, bezorgde hijPhilips valse
papieren. Een Jordaanse lucht-
machtgeneraal leverde, volgens
Monitor, tegen betaling een ge-
fingeerde bestelling, waarna de
exportvergunning werd ver-
leend. Het wapentuig kwam ech-
ter niet in Jordanië terecht, maar
in Irak, aldus Monitor, dat over
documentenbeschikt die deze il-
legale handel bewijzen.

Avondklok
Tijdens de onlusten in het weekein-
de vluchtten veel etnische Turken
naar de plaatselijke kantoren van de
partij. In alle regios's waar veel Me-
schetinzen wonen is inmiddels een
avondklok van kracht.
De Sovjetautoriteiten maakten laat
melding van de rellen in Oezbekis-
tan, die naar het zich nu laat aanzien
de ernstigste etnische onlusten zijn
in de Sovjetunie sinds in februari
vorig jaar meer dan 30 Armeniërs
omkwamen in de Azerbajdzjaanse
stad Sumgait. Het Sovjetnieuws op
de televisie meldde maandag dat er
tientallen doden en honderden ge-
wonden waren en dat er nog steeds
geschoten werd, maar in latere uit-
zendingen was de verwijzing naar
de slachtoffers geschrapt.

Evenhuisbetaalt
alsnog lening

met rente terug
ASSEN - Het kort geding dat de
Bondsspaarbank had aangespan-
nen tegen staatssecretaris Evenhuis
van Economische Zaken in verband
met het niet nakomen van beta-
lingsverplichtingen van een lening
is van de baan. Evenhuis heeft gis-
termiddag het opgeëiste bedrag van
driehonderdduizend gulden inclu-
sief de rente aan de bank voldaan.
Volgens een verklaring van de
staatssecretaris had hij het bedrag
geleend voor de financiering van
het akkerbouwbedrijf van zijn zwa-
ger G.J. Meppelink in het Drentse
Dalerveen. Die heeft hem echter
niet kunnen terugbetalen vanwege
de alom bekende problemen in de
akkerbouw. Evenhuis sloot februari
vorig jaar bij de Bondsspaarbank
een hypotheek van driehonderddui-
zend gulden af. Daarbij was over-
eengekomen dat elk kwartaal de
rente en vijfduizend gulden aflos-
sing zouden worden betaald. De
achterstand in rente en aflossing
was intussen opgelopen tot meer
dan veertigduizend gulden.

Londen voert
visumplicht in
voor Turken

LONDEN - Vanaf 23 juni moeten
Turken die naar Groot-Brittannië
komen beschikken over een visum.
Dit heeft deBritse ministervan Bin-
nenlandse Zaken, Doüglas Hurd,
gisteren verklaard.
Hurd zei dat de regering-Thatcher
tot de visumplicht voor Turken
heeft besloten om de toenemende
stroom Koerdische vluchtelingen
naar zijn land in te dammen. Alleen
al de afgelopen maand kwamen
1.500 Koerden naar Groot-Brittan-
nië om zich, zoals zij zelf zeiden, te
onttrekken aan de onderdrukking
door de Turkse autoriteiten, aldus
de minister. Deze voegde daaraan
toe dat in 1987 slechts 60 Turkse
staatsburgers politiek asiel vroegen
in zijn land.

Huiver
Tanks en geweren blijven
het antwoord van de Chine-
se leiding op de nog steeds
hoorbare roep van de stu-
dentenmassa's en hun vol-
gelingen om mccc democra-
tische vrijheden en een eer-
lijker, meer rationele verde-
ling van de economische
opbrengsten onder het volk.
De pleitbezorgers van een

dialoog met de betogende mensenmassa's zijn weggevaagd; de
chaos is onvoorstelbaar en breidt zich gestadig uit. Aangezien uit-
sluitend nog voorstanders van de gewelddadige onderdrukking de
dienst uitmaken, moet gevreesd worden voor een ernstige terugval
van de Chinese politiek van openingen naar allekanten. Ander ge-
vaar dat na de bloednacht van Peking opdoemt, is een verlam-
mende stagnatie in het procesvan economische hervormingen. De
Chinese leiding riskeert zo een gevoelige vertraging in het proces
van aansluiting aan de moderne wereld.

Anders dan zijn Sovjetrussische tegenvoeter Michail Gorbatsjov
die in zijn credo over glasnost en perestrojka terecht aanvoert dat
zonder (beperkte) politieke zeggenschap voor het volk economi-
sche modernisering niet haalbaar is, heeft Deng Xiaoping geschie-
denis gemaakt. Door de botte bijl te hanteren en zich daardoor bij
het miljardenvolk blijvend onmogelijk te maken. Over de ware mor
tieven van Deng, gedurende twee decennia toch het symbool en
de motor van de Chinese hervormingen, kan men slechts gissen.
Feit is dat de man die door het studentenprotest gedwongen was,
Gorbatsjov bij diens historische visite in Peking via een achter-
poortje in en uit te laten en daardoor al zware politieke averij had
opgelopen, het bewijs heeft geleverd dat veranderingsprocesen in
de communistische wereld niet onder alle omstandigheden met
succes bekroond worden dan wel bestand zijn tegen onderdruk-
king met geweld.

Niet voor niets schrikken de meeste Oosteuropese totalitaire regi-
mes terug voor toepasssing van Gorbatsjovs verfrissende stellin-
.gen en ideeën. Zij doen dat om redenen van lijfsbehoud, uit onwil
om 'iets' van de politieke macht aan het volk te schenken. De ruim
acht jaar durende lijdensweg van Solidariteit .in Polen is er een
sprekend voorbeeld van. Zij het dat Walesa en de zijnen uiteinde-
lijk hun erkenning hebben gekregen.

F.S.

Punt Uit
Profiel

Autobanden zullen vanaf 1 ja-
nuari 1992 een minimale pro-
fieldiepte moeten hebben van
1,6 mm. De nu nog in Neder-
land geldende norm van 1 milli-
meter zal dus moeten worden
opgetrokken. Dat hebben de
ministers van verkeer van de
EG in Luxemburg beslist.

Erkend
Het Luzac College, de particu-
liere onderwijsinstelling die
opleidt voor het HAVO en
VWO-staatsexamen. wordt
vanaf september 1989 erkend
op basis van de Wet Erkende
Onderwijsinstellingen. Cursis-
ten aan het Luzac College ko-
men vanaf die datum dan ook
in aanmerking voor een rijks-
studietoelage.

Woningen
Gedurende het eerste kwartaal
van dit jaar is de bouw gestart
van 28.363 woningen. In de
overeenkomstige periode van
1988 werd met de bouw van
30.087 woningen begonnen.
Een en ander blijkt uit gege-
vens van het CBS. Ook het aan-
tal voltooide woningen was de
eerste drie maanden van dit
jaar kleiner (namelijk 16.750)
dan in het eerste kwartaal van
vorig jaar(20.913). ,

Verhongerd
Een 38-jarige man uit Ruurlo
heeft 15 stuks vee in zn schuur
laten omkomen. De beesten
hebben sinds eind januari geen
voer, water of andere verzor-
ging meer gehad. De gruwelij-
ke vondst werd onlangs gedaan
tijdens een routine-controle
van de politie in het buitenge-
bied van het dorp. De politie
wijdt detragedie aan de labiele
toestand van de man.

Verbod
Vanaf vrijdag is het in delen
van de binnenstad van Amster-
dam verboden op straat alco-
holhoudende dranken te nutti-
gen. Ook iedereen die dan aan-
gebroken flessen en blikjes met
een alcoholhoudende drank bij
zich heeft is strafbaar. Het ver-
bod geldt niet voor de terras-
sen. Gemeente en politie willen
op deze manier de overlast door
drankgebruik in de binnenstad
tegengaan.

Asiel
Twee studenten journalistiek
uit Moskou hebben politiek
asiel in de VS gekregen, nadat
zij in april met een hondenslee-
expeditie over het ijs van Sibe-
rië naar Alaska waren gevlucht.

Vrijlating
President Daniel arap Moi van
Kenia heeft de vrijlating gelast
van alle gevangenen in het land
die zonder proces of formele
aanklacht vast werden gehou-
den. Tussen 1986 en vorig jaar
werden minstens 100 mensen
gevangen gezet nadat zij be-
kentenissen zouden hebben af-
gelegd over hun banden met
verboden groeperingen. Vol-
gens mensenrechtenorganisa-
ties waren die bekentenissen
onder dwang afgelegd.

" Deze gruwelijke stapel
autowrakken was het ge-
volg van een ongeluk met
een vrachtwagen nabij de
Spaanse stad Zamora.
Daar verloor de chauffeur
van de vrachtauto de macht
over het stuur, waarna zijn
voertuig een restaurant bin-
nenreed, daarbij vijf auto's
onder zijn wielen vermorze-
lend. Vijfpersonen kwamen
om het leven, twee raakten
gewond. De schade aan het
restaurant was aanzienlijk.

(ADVERTENTIE)
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«3piCCOIO S
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' / 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief 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) 156599
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Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Net ECHTPAAR b.z.a. voor
het schoonmaken van kan-
toren en gebouwen etc. Tel.
045-213973.

Vrouw zkt werk i/d HUIS-
HOUDING 1 a 2 morg. i.d.
week. 045-319438.
Bouwk. CALCULATOR, ve-
le jaren erv. zoekt passend
werk c.g. bijverdienste. Br.o.
nr. B-1029, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
SCHILDER kan nog schil-
derswerkzaamheden aan-
nemen. Tel. 045-271739.

Personeel gevraagd
ROJO Steigerbouw BV

zoekt met spoed
steigerbouwers

ploegen steigerbouwers
ervaring vereist, RBS van toepassing.

Tot 18.00 uur, 01815-3133. Na 18.00 uur 04752-5146.
VanLeest is een winkelbedrijf met 8 verstigingen gespecia-
liseerd in de verkoop van compact discs in zowel het popu-
laire- als het klassieke genre. Voor de nog deze maand te
openen nieuw vestiging in de Misboekstraat te Sittard roe-
pen wij enthousiaste muziekliefhebbers op te solliciteren

naar de functie van:
full-time of part-time verkoper m/v

* leeftijd 18 tot 24 jaar
* Middelbare schoolopleiding

* uitgebreide kennis van het populaire repertoire in
meerdere genres is vereist.

" kennis van het klassieke genre is een pré
Schriftelijke sollicitaties met pasfoto gaarne sturen naar:

Van Leest Platenspeciaalzaken BV, Postbus 70,
5600 AB Eindhoven.

Wij vragen voor Heerlerbaan, Simpelveld en Landgraaf
Agent-Bezorgers

Aanmelden tijdens kantooruren: Limburgs Dagblad,
Fran«-Frpn«laani I anrlnraaf nf tel 045-311 719
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Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV. Hoensbroek. Tel.
045-229999.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER plm. 18-22 jr
met ervaring. Soll. na tel. af-
spraak 04490-16815. Res-
taurant Rachel, Markt 4,
Sittard
BARMEISJES gevr. voor de
avonduren. Tel. 04490-
-19534 na 20.00 uur.
BUITENGEWOON Fasci-
nerend vrij beroep op het
gebied van Managment-
wetenschappen en positief
denken. Info 020-5753235.
POMPBEDIENDE gë-
vraagd, Ift. vanaf 18 jr., liefst
met ervaring. Melden bij
tankstation LoveaTexaco,
Palemigerboord 401,
Heerlen.
Nog enige leuke meisjes
gevr. v. ons privéhuis. Tel.
043-218884.
Cramer Confectie vraagt
voor haar bedrijf ervaren
THUISNAAISTERS. Tel. re-
acties 045-725956.
VERTALER(STER) gevr.
voor briefwisseling Neder-
land- Italië. 04490-55510.
Keuken,FRITUREHULP
gevr. ook weekends. Tel.
045-310239 of 313440

jyi aai ui ici. \j-t*j %j i i » ■
BUFFETHULP gevr. m/vr.
met erv. va. 21 jr. voor dan-
cing van 22.00 tot 05.00 uur
vrijd. en/of zaterd. aanm. tel.
045-213350 na 14.00 uur.
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 LD. Postbus 3100,
6401 PP, Heerlen.
Met spoed gevraagd part-
time CENTRALIST, voor 's
avonds en weekenden. Te
bevragen Taxi Hanneman,
Kerkrade. Tel. 045-452666.
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.
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.
Part-time taxichauffeurs en
CENTRALIST, voor dag- en
nachtdienst. H. Gielkens,
.InlianaQtr fi Rn moslim— — — "~—ww w. wi w-t-tw. I uuiiai laon .\j uiuiiooumi.

Onroerend goed te huur aangeboden

Kantoorpand
Te huur' koop Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstig

gelegen in Centrum Heerlen. Inl. 045-716266.

Appartement te huur in Sittard
woonkamer met kitchenette, 2 slaapk., badkamer met

ligbad, balkon, kelder en cv. ’ 750,- per maand.
Tel. 04490-18803

Valkenburg Heek 1, AP-
PARTM. 1-pers. v.a. 23
jaar, géén huisdier ’ 525,-
-excl. stoken 04406-13155.
APP. in villa met park nabij
station Valkenburg met veel
voorz. eigen parkeerpl. Tel.
04406-13346 van 17.00 tot
19.00 uur.
Tussenliggende luxe app.
WONING, 2 slkmrs., douche
ligbad, 2e toilet, keuken mcl.
app. Te aanv. per 1-7-'B9.
Info. 045-212613/229708
Te h. per 16-6 as. BOYEN-
WONING in Geleen, over-
namekosten in onderling
overleg. Tel. 19.00-20.00
uur. 04490-55962.
Te h. ETAGE te Geleen

’ 595,- excl. Huursubs.
moa. Tel. 04490-54495.

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
appartement. Ind. woonka-
mer, keuken, balkon, dou-
che, slaapk., berging. Inl.
Tel. 04490-43275.
Te h. aangeb. zeer sfeervpl -
ingericht, gezellig CAFÉ,
vele mogelijkheden, ca. 180m2in Hoensbroek. Meer in-
formatie, 09-49-240572747.
KAMER te h. nabij centr. ïKerkrade. 045-461870, b.g. I
g. 452269. z

Te h. vrijgezellen APPAR- "TEMENT in gem. Landgraaf
tel. 045-320079. -Te h. APP. te Schaesberg
a.d Markt; woonk., slaapk.,
open keuken met eetbar,
badk., cv. en tel. Huurpr.
f 680,- p.mnd. 045-412035.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg <630 m2tot 1300 m 2f

Prijzen vanaf ’ 93.000 v.o.n.
Inlichtingen bij:

Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V. ,
tel. 045-740900 J

Grouwels/Daelmans Vastgoed B.V.
tel. 043-254565 ■
Urmond j

Rustig gesitueerd halfvr. woonhuis (bwj. 74), keurig onder- t
houden met garage en volledig besloten tuin op zonzijde.
Ind. beg.: Ruime hal met leisteenvloer, toilet, woonkamer !

met leisteenvloer, ruime volledig geïnstall. eetkeuken.
Verd.; overloop, 4 slpks., douche met toilet en v.w., zolder ,

cv., gedeelt. voorz. van rolluiken, pr. ’ 155.000,- k.k.

LIVAC BV !
Brugstr. 19, Sittard. Tel. 04490-10855. !

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

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

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-

cieringen - hypotheken.
Schelsberg 132, Heerlen.

Tel. 045-721866.
Uniek gelegen,

ruim winkelpand
met royale

privéwoning
en ruime werkplaats, voor
velerlei doeleinden geschikt.
Rinkens, Heigank 149-151,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-319846.
LANDHUIS, 4 slpks. en tuin.
Ca. 1200 m2. Trichterwg

’ 275.000,-. 045-724690.

Grote [
bedrijfsloods j

met royale en lux -|
uitgevoerde ,

privéwoning i
op 2.700 m2eigen grond, in /
perfecte staat. Vr.pr. (
’695.000,- k.k. Rinkens, i
Eygelshovenerweg 60, ILandgraaf. Tel. 045-319891 ;
OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on- .
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan Wijman &
Partners Vastgoed. Tel. /
045-728671. t
Ter overname café MA- t
CUMBA, Rijksweg 187, ]
Maasmechelen (B). Tel. 09-
-3211761175
Te k. Dubbel WINKEL/ 7
WOONHUIS. Moet opge-
knapt worden. 1000 m3. m.
Bouwtekening. Vr.pr.

’ 105.000,-. Telef. Inl.
045-219582.
Übach o. Worms (Land-
graaf) mooi gel. BOUW-
GROND 210 m2, ’30.000,-
-k.k. Na 19.00 u 045-229331
Te k. centr. geleg. luxe AP-
PARTEMENT m. garage te
M'tricht. pr.n.o.t.k. Tel. 043-
-631465 of 04458-1987.

Bedrijfsruimte
Te k. DIRECTIEKEET 10 x Wat VERKOPEN? Adver-
-25 mtr. Tel. 045-423768. teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Landgoed "La Ferme", Lot-
broekerw. 19, H'broek. Tel
045-227291. Heeft gestoff.
en gemeub. KAMER te huur
Te h. gemeub. KAMER in
Centr. v. Heerlen. Tel. 045-
-715008.
GEMEUBILEERDE kamer
met gebr. van badkamer en
toilet. Tel. 045-221832, na
18.00 uur.

Leuke gem. 1 pers. KA-
MERS te huur voor uitsl.
nette personen 04404-1425
Heerlen Centr. in studen-
tenhuis KAMER met vaste
wastafel. Tel. 045-721150.
SITTARD: Nabij station rui-
me zit/slpk te h. met mede-
gebr. van douche, toil. en
keuken, pr. ’4OO,- p. mnd.
all in. Tel. 04490-10792.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel
35 m2’999,-

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

t
Eurotegel

Laanderstraat 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw " Dakbedekkingen "*
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen "" Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.
Te k. VELDBRAND-
STENEN en oude metsel-
stenen. Tel. 045-722028.
Te k. TEELAARDE, Metsel-
en vulzand, tegels, alumi-
nium ramen en electr. deur,
houten en ijzeren balken,
trappen etc. Bouwbergstr.
100 Brunssum. 045-251964

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.

]Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

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

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

Winkel & Kantoor

Nieuw-zomeraanbieding-nieuw
Line Switch: Uw telefoon en telefax op één lijn autom.

doorgeschakeld, dus geen extra lijn nodig.
Van ’ 450,- voor ’ 399,-.

Telefaxen: high-speed, 50 autom. nr.-kiezers, normaal en
fine verzenden, autom. journaalen koffermodel

van ’ 3.450,- voor ’ 2.750,-.
Telefooncentrale: 2 lijnen met 6 toestellen

van ’ 2.250,- voor ’ 1.900,-.
Leasing mogelijk v.a. ’ 43,- p. mnd.

Prijzen excl. BTW.
Alle apparaten PTT goedgekeurd.

ITC Telecommunicatie en kantoorapparatuur.
Info: 045-225818, b.g.g 03408-86995.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Te koop 3 TOONBANKEN, Piccolo's in het Limburgs
60 m wandstelling met leg- Dagblad zijn groot in RE-
pl. en glas 045-422797. | SULTAAT! Bel: 045-719966.

Geldzaken

’ 25.000,- lenen
kost bij ons nog steeds 60 mnd x ’ 555,66,12.6% jaar eff.
rente. Ook als u 65 jaarbent geweest kunt u aanvragen.

Bel ons even:

Setiakawan Fin. Mij Tilburg.
013-350105.

Na 17.00 uur 045-720755
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering
hoogste waarde, discreet
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

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

Bedrijven/Transacties
JEANSJACKS, pr. ’ 49,50 Jw jvemame aangeb.
excl Tel 04490-18317 BLOEMENZAAK omgev.cxci. lei. U4*au ibji/.

«erkrade. Goede ligging en
SMILE T-shirt, ’8,95 excl. <"«J- B '^n*'^ L

n
D
p

Tel. 04490-18317. *£*£ 3100 6401 DP

Landbouw en Veeteelt
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
Te koop aangeb. Gulder, 3
cyl. met MAAIBALK. Tel.
04406-12432.
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.

Gebr. MACHINES: Rau 6-r.
schoffelmachine m. fronthef,
Weiger en Fahr schijven-
maaiers en frontmaaiers,
Fahr cirkelschudder 4 mtr.,
Vicon kunstmeststrooier PS
802, Mengmestverspreiders
4200 en 5000 Itr., Berege-
ningshaspel 280 mtr, door-
sn. 63 mm, Beregenings-
pomp 30 m3met dieselmo-
tor 18 pk, Hagedorn kuilver-
deler, Claas veldhakselaar.
Collé Nusterweg 90, Sittard.
Tel. 04490-19980.

Auto's
Autoservices Gooiker

APK-Carwash- Bovag garage in 't Loon te Heerlen - C.
biedt aan: BMW 318 i '84 mooi en zeer goed, nw banden
en koppeling ’ 16.000,-; MB 200 D '68 glimmende conditie
Taunus 1.6, '80 mooi en zeer goede conditie, Taunus 1.6
'78 en MB 220 '73 met LPG.

Bel svp 045-740041 b.g.g. 751632.

Renault 5 GT
Turbo

bwj. 1988, blauwmetallic, pr.

’ 27.750,-
Renault De Jonghe

Maastricht
Autoparc Randwijck.

Wijk 29.
Tel. 043-616288

Occassionhal 618250
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
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.
Toyota COROLLA coupé
'80, APK 1-'9O, zeer mooi
en goed ’3.800,- 04490-
-13313
Te k. ALFA GTV bwj. '78,
met def. koppakking

’ 1.100,-. Tel. 045-457194.
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. ’ 7.500,-. 04492-
-3234.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.
Tek. BMW 315 bwj.'B2, 1 jr.
APK, 88.000 km, zeer mooi

’ 5.950,-. Inr. mog. Tel.
045-423750.
BMW 316 bwj. eind '78, 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).
BMW 525 E, bwj. 4-'B4, i.z.
g.st., schakel, alle keur. toe-
gest. Tel. 045-313144.
Te k. BMW 318, t. '80, geh.
uitgeb. alarm, deurvergr.
sportvlgn. wit. 04499-1697.
Te k. 2CV6 1982, APK 12-
-'B9, ’2.000,-. Op de Aks
23, Genhout, tussen 4-7 u.
Te k. Datsun CHERRY 82,
vr.pr. ’ 4.000,- V. Goyenstr.
1 Brunssum, 045-258058.
Te k. DATSUN Violet 1600
cc, bwj. '80, APK '90. Burg.
Beckerstr. 26 Landgraaf.
LET OP! G.G. auto's geslo-
ten van 9 juni t/m 25 juni.
Te koop i.z.g.st. Fiat PANDA
34, nov. '84, rood, km
33.000, ’6.500,-. Geleen-
str. 13 Puth, 04493-2656.

HONDA Civic '81 ’3.400,-;
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-
VW Golf D '79 ’3.900,-;
Opel Rekord 1900 '81

’ 3.500,-; Datsun Cherry '80
’2.800,-; Renault 5 GL '81
’2.700,-; Fiat Ritmo '82
’3.500,-; Mitsubishi Galant
'80 ’1.400,-; Ford 1600
Combi '80 ’ 1.400,-; Toyota
Corolla '78 ’1.100,-; Oude
Landgraaf 101, Schaes-
berg-landgraaf 045-311078
MITSUBISHI Colt '80,
’2.500,-; BMW 320-6 '78,
’3.000,-; BMW 316 '76,
’1.750,-; Opel Rekord '80,
’3.250,-; Volvo 240 '78,

’ 1.500,-; Opel Kadett 1.6 D
'83, ’7.750,-; Ford Grana-
da 2.3 '80, ’ 3.000,-; Mitsu-
bishi Galant combi '84,
’8.750,-; Volvo 343 '78,
’900,-; Datsun Cherry '81,
’3.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
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.
Te k. Fiat RITMO 65, bwj.
'80, kl. wit, APK 2-'9O, pr.
’950,-. Tel. 04490-14818.
Koopje! X 1.9 Bertone CA-
BRIO, '78, APK 30-5-'9O,
zeer mooi, vr.pr. ’6.250,-.
Inr. mog. 045-422217.
Ford Sierra 1.6 Laser, zwart
bwj. '86 i.nw.st.; Ford Sierra
1.8Laser, wit type '86. Auto-
bedrijf VANHAUTEN, hoek
Kaalheidersteenweg/Dent-
genbachweg. 045-423288.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. Ford TAUNUS 1600 L
met LPG bwj. '80, grijsmet. i.
g.st. APK tot 5-'9O, pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-418616.
Ford SIERRA 2.3 L Diesel
'84, kl. wit i.z.g.st. ’ 9.000,-.
04492-3234.
Koopje Ford SIERRA 2 Itr. L,
5-drs., 5-bak, type '83, i.z.g.
st.,moet weg, 04450-3661.
Te koop FIËSTA 13 S, i.z.g.
st., bwj. '79, APK. Tel.
04499-3398.
JEEP UMM 4x4 Peugeot
diesel, maart 1986, 1e eig.,
oersterk, schadevrij, 30.000
km. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.

CPrcrfioicit/ *^lg
Wie ziet vandaag SARA

I
Riet i

Van Harte Gefeliciteerd
van al je vrienden van "Chalet Treebeek"

en tot ziens vanavond in Göttekoave '

met je verjaardag Perfisia met dine 20"
Kusjes Anja verjoardig.

HONDA Civic 1200, t.'79,
i.z.g.st., APK, ’1.150,-. Tel.
045-210435.
LADA2IOS GL 84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km.

’ 4.500,-. 045-420650
LADA 1500, bwj. '80, trekh.,
APK 22-6-90, i.z.g.st., vr.
pr. ’950,-. 045-314967.
Te k. LANCIA Bèta HPE
1600, bwj. '79, t.e.a.b.,Tel.
045-715972 (na 17.00 u.)
Te k. MAZDA 929 coupé,
'83, 130.000 km, veel extra's
pr. n.o.t.k. Koolhoverweg 26
Bocholtz. 045-442776.
Te k. MAZDA 323 SES, bwj.
'79, i.z.g.s.t., APK, vr.pr.
’1.650,-. Jonkerstr. 10,
heerlen.
Te k. MAZDA 323 combi, i.z.
g.st. bwj. '80, pr. ’2.250,-.
04492-5473, na 17.00 uur.

Te k. MAZDA 323 IJ
zeer mooi. Tel. 045-46^ <
Te k. MAZDA 616 Ö> 'bwj. '76, APK tot 15-1]; 'Vr.pr. ’ 900,-. 04492-2°! :
MAZDA 323 HB GT. I-
sportwielen, vr. pr. / 4.»
Bevr. 045-324763.
MERCEDES 280 SE
model '81, diverse :
’ 14.250,- 04498-5*
04490-23738.
Te k. MITSUBISHI &
GL, m. schade, bwj.
APKt. 25-1-'9O na 17.<X

’ 1.500,-. 04490-1855g>
Part. biedt aan: Nfl
Stanza 18 SGL 5-drs,J
'85, 56.000 km 5 bakreij
stuur bekr. 81. met., dujj
uitv. ’11.750,- 045-44^

Voor Piccolo's
zie verder pagina °<

Ejggr^ ""\^SV I entemaanden zijn typische trouwmaanden, zeggen ze. En wat is er nu
BmÊÊÊÊ Ü^ttfttev lfip\\ ' ■",— leuker dan een huwelijk te beginnen met nieuwe meubelen? Maar

r^ ®—
"m

bH BPÉi]r latenwe welwezen, deOnvergetelijke Dag zelfkostvaak al genoeg gelden
energie. En datgeldt evengoedvoor een splinternieuw, als vooreen vijfen-

bjglpS^^^^SSi iiwnw nSSBj^ twintigjarig huwelijksbootje.
J^^yAXK Pi- Daarom maakt Sanders het alle feestende echtparen met woon-

■£* "" jr^^^k^r.-\V - wensen maar eens echt gemakkelijk. Meteencompleet interieur, waarvan
■$^/0 '%*^ ' [ff^X -^S; -- deprijshelemaal is afgestemd opbruidsparen en andere voordeurdelersdie

/tHj xS. ..^~==*:!=;=—:~--^_ al genoegverenhebben gelaten. Voor jullienieuwe huiskamer dus, met

...en nu naar Sanders
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Comfortabele 3-2 zitcombinatie met binnenvering en fraai dessin. Bijpassende fauteuil leverbaar. Zoals afgebeeld 1899,-. Witgelakte salon-
tafel met plavuizen blad (93 x 93 cm) 299,-. Witgelakte eettafel (120 x 120 cm) 299,-. Stoelen met stoffen bekleding per stuk 139,-

Wit wandmeubel met losse elementen, zodat u deze opstelling naar eigen inzicht kunt veranderen. Inclusief vitrineen verlichting 1.399,--
Compleet (exclusiefkarpet) van 4.552,- voor 3.999,-*

U TREFT T BIJ SANDERS
"Deze aanbiedinggeldt tot en met 8 |uli 1989. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
DONDERDAG KOOPAVOND. AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 184733. BEVERWIJK, PARALLEL- Wm J I
WEGI2O,TEL.O2SIO-20816.GRONINGEN,PROTONSTRAAT8,TEL.050-184022.KERKRADE,VALKENHUIZE- i^f? [M [Zd Éfwl
NERLAAN 20, TEL. 045 - 415990. UTRECHT, WINTHONTLAAN 4, TEL. 030 - 889144. VRIJDAG KOOPAVOND. Qi^^^^^^QJ
BERKEL / RODENRIJS, INDUSTRIEWEG 19, TEL. 01891 - 13855. DUIVEN, NIEUWGRAAF 4, TEL. 08303 - 15151. KISïEIÏBZ
HATTEM, INDUSTRIEWEG 2, TEL. 05206 - 41131. OOSTERHOUT-ZUID, BENELUXWEG 3, TEL. 01620 - 50154.
SON, EKKERSRUT237, TEL. 04990 - 72065. VLAARDINGEN, HARINGBUISWEG 33, TEL. 010 - 4359800. i^^HH^HMH^^^^^
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Moskou in eerste reactie:
’Gebeurtenissen in

China interne zaak’
{^OSKOU - Het par-ement van de Sov-
jetunie heeft giste-en ziJn veroordeling
"'[gesproken over. Pogingen van
ouitenaf druk uit te°etenen op Peking
"net betrekking tot?e bloedige confron-

tussen het legeren burgers. De ge-
beurtenissen in Chi-a zijn een interne

aangelegenheid, al-
dus het parlement.

Het parlement nieu-
we stijl nam wel een
resolutie aan waarin
de hoop werd uitge-
sproken dat China in
staat zou zijn de weg
van politieke en eco-
nomische verande-
ring te vervolgen.

Het was de eerste of-

ficiële reactie van de
Sovjetunie op het in-
grijpen door het Chi-
nese leger tegen de
betogende studen-
ten. In de met grote
meerderheid aange-
nomen resolutie
wordt er op gewezen
dat geprobeerd moet
worden de situatie te
stabiliseren.

Pogingen van bui-
tenaf de zaak te beïn-
vloeden zijn uit den
boze en maken al-
leen maar emoties
los, zonder de stabili-
satie van de situatie
te bevorderen, aldus
de verklaring.

’Geen toekomst’
„Het bloedbad in Peking," aldus de
Franse premier Rocard in het parle-
ment, „is niet alleen een onmense-
lijk, maar ook een ondoelmatig ant-
woord. Geen enkele onderdrukking
heeft ooit de hoop op democratie
kunnen smoren." De Franse presi-
dent Frangis Mitterrand zei op een
persconferentie in Tunesië dat de
Chinese regering geen lang leven
beschoren is. „Een regime dat, om
te overleven, moet schieten op jon-
ge mensen die voor vrijheid opko-
men, zon regime heeft geen toe-
komst," aldus Mitterrand.

De Westduitse bondskanselier Hel-
mut Kohl vindt dat de hervormin-
gen in China een 'deprimerende
achterstand' van minstens 10 jaar

hebben opgelopen. „De roep om
vrijheid kan op de lange duur niet
verpletterd worden door tanks," zo
zei Kohl in een interview met het
Westduitse dagblad Bild.

De Britse premier Margaret That-
cher, aanvankelijk nog door de op-
positie bekritiseerd vanwege haar
lauwe reactie, zei gisteren in het
parlement: „ledereen die de televi-
siebeelden gezien heeft, is vervuld
van afkeer en woede over het onge-
controleerde schieten op mensen
die slechts vroegen om meer demo-
cratische rechten. Het is duidelijk
dat de gangbare contacten met de
Chinese autoriteiten niet voortgezet
kunnen worden."

Groot-Brittannië heeft alle wapen-
verkopen aan China opgeschort en
de militaire contacten met Peking
verbroken. De Britse minister van
Buitenlandse Zaken, Sir Geoffrey
Howe, zei tegenover het parlement
dat hij momenteel geen mogelijk-
heid ziet de gesprekken met de Chi-
nese regering over detoekomst van
de Britse kroonkolonie Hongkong
voort te zetten. Premier Thatcher
beloofde snel maatregelen te nemen
om de bezorgdheid van de bevol-
king van Hongkong weg te nemen.

Hongkong zal volgens plan in 1997
overgedragen worden aan China.
Thatcher zei niet aan welke maatre-
gelen zij dacht.

Oppositie: machtsstrijd in Iran zal feller worden

Rafsanjani heeft nu beste
kansen op presidentschap

■j,E^an de redactie buitenland
van ■AN- De snelle aanwijzing
oD ' aJatoleslam Ali Chamenei als
lahr guT van de overleden ayatol-
'en Unollah Chomeini is voor ve-Vqi/ een verrassing gekomen.
mOpH-ni de oppositionele Volks-
noenv edlen wordt door de be-
ver» ■'"e het interne conflict nog
Wem rpt en zal het de omver-
ran Png van het regime in Tehe-
hedi nellen- De Volksmoedja-
heeft opereert vanuit Irak en
eenh aangekondigd zijn guerrilla-
eer/; 1 Paraat te houden vooren mval in Iran.
Altn|na'iatoleslam behoort Ali Cha-
groe^' niet tot de kleine selecte
lahs ayatollahs en groot-ayatol-
Uitm Waarvan Chomeini wel deel
arnht93 Als President wiens
had p^yn in augustus afloopt,
Waar namenei weinig macht.
rn ememers menen dat parle-
mi sY°orzitter Ali Akbar Hashe-
de yafsanJani goede kans maakt
*aarh^We President te worden,
vOeeWK ni^ dan tevens de be-
Êen heden van premier krijgt,
de vComrnissie is nog bezig met
Wet °orbereiding van een grond-
PrernWlJ2iging die de functies van
len er en president moetkoppe-

De u
Wa enoeming van Chamenei
sm es te meer als een verras-
ge g' omdataanvankelijk was aan-
scha men dat een drie of vijfman-
den k

Van ëeestelijken zou wor-
Co" oenoemd. In april was al een
Zoj^missie ingesteld die hiervoor
zelf moest dragen. Chamenei leek
noe °°k verrast te zijn over zijn be-
sourning die hij als voorlopig be-
sta °u

twde- „Wij hopen tijdelijk in
/^»t te zijn het leiderschap te ver-

vullen, omdat de grondwetswijzi-
gingen nog in voorbereiding zijn."
Tijdens zijn benoeming werd Cha-
menei niet „velayat-i-faqih" ge-
noemd, hetgeen zoveel betekent
als „interpreteerder van de wet".
In 1979 werd dit ambt op voorstel
van Chomeini in de grondwet
vastgelegd. Als interpreteerder
had Chomeini altijd het laatste
woord en stond hij nog boven de
president. Het ziet er niet naar uit
dat deze rol voor Chamenei is
weggelegd. Of het hem zal lukken

nieuws
analyse

de strijdende fracties bijeen te
houden valt te betwijfelen. Zelfs
Chomeini was het niet altijd ge-
lukt de geschillen tussen de twee
stromingen binnen de regering bij
te leggen.

Tussenpersoon
De belangrijkste Iraanse opposi-
tiegroep, de Volksmoedjahedien
dus, meent dat Chamenei slechts
een tussenpersoon is zolang de
machtsstrijd in Teheran tussen de
meer gematigde Rafsanjani en de
radicale Ahmad Chomeini, de
zoon van de overleden geestelijk
leider, nog niet uitgewoed is. Mas-
soud Rajavi, de leider van de
Volksmoedjahedien, zei in een in
Bagdad uitgegeven verklaring dat
het prestige van Rafsanjani is ver-
minderd, nu Chamenei is be-
noemd en Chomeini's zoon sinds
kort meer op de voorgrond treedt.

De Volksmoedjahedien voorspel-
de dat Ahmad^als winnaar uit de
machtsstrijd naar voren zal ko-
men. „Sinds zondag is Ahmad
Chomeini als nummer één naar
voren gekomen. Chomeini schreef
in zijn testament dat Ahmad zijn
wilsbeschikking aan het volk
moest voorlezen." In het parle-
ment las Ahmad zondag het 29 pa-
gina's tellende testament voor dat
hij ook nog aan het volk zal voorle-
zen.
In Parijs zei de in ballingschap le-
vende ex-president Abolhassan
Bani-Sadr dat er een burgeroorlog
kan ontstaan, nu Chomeini er niet
meer is. Bani-Sadr was de eerstepresident na de de islamitischere-
volutie van 1979. Nadat hij in 1981
werd afgezet door het parlement,
nam hij de wijk naar Frankrijk.

Tijdelijk
Ook kenners van de religieuze enpolitieke verhoudingen in Iran
menen dat de benoeming van
Chamenei een tijdelijke oplossing
is. Volgens hen kan Chamenei als
ajatoleslam groot-ayatollah Cho-
meini niet permanent als geeste-
lijk leider opvolgen.
Hoewel de Volksmoedjahedien
meent dat de macht van Rafsanja-
ni is verzwakt, zou de benoeming
van Chamenei echter ook kunnen
duiden op een versterking van
Rafsanjani's positie. Chamenei
had Rafsanjani, die elkaar al jaren
kennen, immers al naar voren ge-
schoven om hem op te volgen als
president. Tijdens hun theologi-
sche studie deelden zij in hun stu-
dententijd samen een kamer. Ook
deden ze allebei mee aan activitei-
ten tegen de sjah, die uiteindelijk
in 1979 moest aftreden. Over het
algemeen steunde Chamenei Raf-

sanjani in diens buitenlandsepoli-
tiek.

Abolqassem Chazali, een lid van
de raad van deskundigen, zei afge-
lopen maandag dat Chomeini wil-
de dat Chamenei hem zou opvol-
gen. Volgens Chazali had Chomei-
ni vorige week gezegd dat „Hij
(Chamenei) het leiderschap waard
is." Tijdens een gesprek met Raf-
sanjani in maart over het ontslag
van ayatollah Hossein Ali Monta-
zeri als opvolger zei Chomeini „Je
hebt toch Chamenei?" Groot-aya-
tollah Montazeri was de aangewe-
zen opvolger van de geestelijk lei-
der, maar moest zich enkele
maanden geleden terugtrekken,
omdat hij zich kritisch uitliet over
de vele executies. Hierdoor bleef
de onzekerheid over de opvolging
van Chomeini tot diens dood be-
staan.

Volgens Chazali wilde Chamenei
de post niet, maar „stemden de
deskundigen op hem." Leden van
de oppositie die in het buitenland
verblijven, kwalificeerden Cha-
menei als een „onbeduidend fi-
guur" dieveel te flexibel is en zich
veel te gemakkelijk laat overheer-
sen.

" HASHEMI RAFSANJANI
...in opmars...

Zwitserland
Ook de Zwitserse regering heeft gis-
teren alle wapenleverantiesaan Chi-
na met onmiddellijke ingang stop-
gezet. Zelfs al gesloten contracten
zullen niet worden uitgevoerd, zei
een woordvoerder van het ministe-
rie van Defensie in Bern. Volgens
particuliere schattingen omvat de
wapenhandel tussen Zwitserland
en China maar enkele miljoenen
dollars.

De Verenigde Staten hebben maan-
dag al economische sancties afge-
kondigd tegen China. In de Senaat
is een resolutie in voorbereiding
waarin het optreden van het Chine-
se leger veroordeeld wordt.

binnen/buitenland

Tal van landen bevriezen betrekkingen met Peking

Strenge veroordeling
China door EG-staten

r^RUSSEL/DEN HAAG - De
waalf lidstaten van de EG ver-
oordelen China in strenge be-

l^°°rdingen voor de geweld-
I ao-ige onderdrukking van
jPro-democratische protesten,
I aar nemen geen gezamenlij-
I e maatregelen tegen Peking.
j .)" blijkt uit een verklaring

0 "!f de twaalf gisteren hebben
0

re E.G-landen roepen de Chinese
\i ]*ering in de verklaring op niet
0? 0„ ger geweld te gebruikentegep de
m dufeWapenc^e burgers. „Een voort-
-11 ties iVan de onderdrukkende ac-
é na' " scnade toebrengen aan Chi-
li KfJ! lnternationale aanzien en dei st 7°rmingen en door de EG ge-
I min °Pen-deurpolitiek compro-
X ""eren," aldus de verklaring.

1 gee3"" Staat verder dat de twaalf
> p„.n stappen ondernemen tegen
i <je

lng buiten de beslissingen van
J Ve individuele landen, waarin deze

4 hon alle contacten met China op
verki niveau hebben bevroren. De

s den tring van de twaalf kan wor-
l kraoht escnouwd als een van de
i hehK e de ziJ ooit gezamenlijk
I vvr, ®n uitgegeven. Volgens de

' van dVoerder van het ministerie
'Ha Ultenlandse Zaken in Den

Plaa? "
°mt Zl* neer op een pas op de■ lflnj in de relaties tussen Neder-, land en China.

oDSpW? initiatieven zullen worden
ring ' er vindt Seen intensive-
lon V

h
n de Strekkingen plaats en

voort besPrekingen zullen geen
vinden. Verder gaat ook

Va
v°or augustus voorziene bezoek

venri e, voorzitter van de Raadge-Qe Volksvergadering niet door,

aldus de woordvoerder. Minister
Van den Broek gaat vandaag in de
TweedeKamer verder in op de poli-
tieke gevolgen van de gebeurtenis-
sen in China.

Aan het koor van afkeurende reac-
ties op de bloedige afstraffing van

de Chinese democratiseringsbewe-
ging hebben zich gisteren nog vele
stemmen toegevoegd. Frankrijk
heeft besloten alle contacten met
China, inclusief de economische, te
bevriezen. Het staatsbezoek van
premier Li Peng aan Frankrijk, dat
voor dit najaar gepland stond, is af-
gezegd.

" Terwijl de wereld nagenoeg eensgezind protesteert tegen de
bloedige gebeurtenissen in Peking, herladen militairen in de
Chinese hoofdstad hun automatische wapens, zoals hier op het
kruispunt Jiamguomen, naast de diplomatenwijk.

Evacuatie
Inmiddels treffen steeds meer lan-
denvoorbereidingen om hun onder-
danen uit China te evacueren. Dui-
zenden buitenlanders, onder wie
Britten, Zweden, Noren, Denen,
Westduitsers, Filippijnen, Austra-
liërs, Amerikanen en Canadezen,
verblijven in hun ambassades ol
proberen het land te verlaten.

Maasbrachtse
wil ook in
Straatsburg
aan het milieu
dokteren

15/18 juni

euroverkiezingen

Ria Oomengelooft
heilig in Europa

MAASBRACHT - Op vrijwel
elke straathoek in Limburg kijkt
ze je vanaf CDA-groene verkie-
zingsaffiches vriendelijk la-
chend aan: Ria Oomen, zesde op
de Euro-lijst van de christen-de-
mocraten. Een zetel in het Euro-
pees Parlement kan haar alleen
maar ontgaan als stemgerechtigd
Nederland donderdag 15 junien
bloc thuisblijft. En dat zal niet
gebeuren, al heeft Ria Oomen
daar wel eens van gedroomd.
Nachtmerries die gevoed werden
door het bedroevend lage op-
komstpercentage bij de vorige
verkiezingen van het Europees
Parlement. Landelijk iets meer
dan 50 procent en Limburg
maakte het helemaal bont: 48 %.
Dat uitgerekend haar provincie-
genoten het zo lieten afweten
kan Ria Oomen nog altijd.niet
vatten. „Limburg, de provincie
met de meeste grenzen, de beste
culturele betrekkingen met het
buitenland en exporterend bij de
vleet, scoorde het slechtste. Daar
heb ik het heel moeilijk mee ge-
had.".

Dus toch, het Europees Par-
lement wordt niet voor vol
aangezien...

„Dat was toen, ik ben ervan over-
tuigd dat het nu anders zal lopen.
Niet alleen omdat meer mensen
het belang van een Europees
Parlement inzien, maar ook door
de politieke situatie in Neder-
land op dit moment. Ik denk dat
veel mensen naar de stembus
gaan, omdat ze hun steun willen
betuigen aan het kabinet Lub-
bers 11. Want de Europese ver-
kiezingen kun je niet los zien van
de Tweede Kamerverkiezingen,
straks in september. Het is een
opiniepeiling naar de kansen op
een kabinet Lubbers 111. Maar
hoe dan ook, een slechtere op-
komst dan vijfjaar geleden kan
volgens mij niet. En op de twijfe-
laars doe ik een klemmend be-
roep: ga op 15 juni alsjeblieft
stemmen,, want een Verenigd
Europa is in het belang van
iedereen."

Typische verkiezingspraat

„Dat is niet waar, verdorie. In het
begin van de jaren tachtig had-
den alle Europese landen een fi-
nancieringstekort en veel werk-
lozen. In de Verenigde Staten en
Japan ging het aanmerkelijk be-
ter. Er is toen onderzocht hoe dat
kon. Wat bleek? De VS en Japan
hadden geen last van een reces-
sie, omdat ze een sterk econo-
misch blok vormden. Dat moet
Europa ook worden. Eén grote
markt, dat is goedkoper. Dat zul-
len de mensen ook in hun beurs
merken. Dat is toch geen verkie-
zingspraat. De VS zijn niet voor
niks zo beducht voor een Ver-
enigd Europa."

Ander onderwerp. Waarom
gaat Ria Oomen naar het
Europees Parlement en niet
René van der Linden? Hij
profileert zich binnen het
CDA toch als de Europa-spe-
cialist bij uitstek...

„Ze hebben mij gevraagd en ik
heb na enige bedenktijd 'ja' ge-
zegd. Ik verkeerde in de luxe om-
standigheid dat ik kon kiezen
tussen Tweede Kamer en Euro-
pees Parlement. Waarom ik ben
uitverkoren? Als waardering

voor mijn werk als Tweede Ka-
merlid? Dat geloof ik niet, zo
gaat dat niet in de politiek. Daar
worden geen kadootjes wegge-
geven, daar moet je knokken
voor je positie. Of ze me dan
soms kwijt wilden? Ha ha, dat
denk ik ook niet. Er zullen best
mensen zijn die zeggen: 'ik ben
blij dat dat kreng ophoepelt. Je
kunt het niet iedereen naar zijn
zin maken en ik ken mijn tekort-
komingen. Ik ben ongedurig en
zeg dingen vaak harder dan ik
het bedoel. Maar ik kan me niet
voorstellen dat het CDA staat te
juichendat ik uit deTweede Ka-
mer stap. Ikzelf trouwens ook
niet, ik zal best met weemoed
aan mijn tijd alsKamerlid terug-
denken. Ik weet nu wat ik heb en
dat wordt straks maar afwach-
ten"

Ria Oomen houdt van publi-
citeit. Dan had ze beter
Tweede Kamerlid kunnen
blijven. Het Europees Parle-
ment staat toch verder van
de burger af...

„Ik graag in de publiciteit? Dan
ken je me slecht... Ik hou er hele-
maal niet van om op de voor-
grond te staan. Omdat ik een
vrouw ben krijg ik misschien
wat meer aandacht, maar daar
heb ik niet om gevraagd. En of je
met die aandacht blij moet zijn,
waag ik ook te betwijfelen. Een
journalist heeft eens geschreven:
'Ria Oomen verwisselt met ver-
pletterende regelmaat van kl»
ding. Dat vond ik niet leuk. Ik
hou van mooie kleren, dat is
waar, maar ik heb liever dat ik
word beoordeeld op mijn politie-
ke optreden."

Wat kunnen we in dat op-
zicht van Ria Oomen ver-
wachten als Europarlemen-
tariër?

„Dat zal een beetje liggen aan de
portefeuille die ik krijg. In de
Tweede Kamer hou ik me vooral
bezig met milieu, sociale zaken,
economische zaken en gehandi-
captenbeleid. Ik wil me in het
Europees Parlement als het even
kan zeker weer toeleggen op mi-
lieu. Dat is een grensoverschrij-
dend probleem waaraan de laat-
ste tijd gelukkig heel veel aan-
dacht wordt besteed. Maar nog-
maals, de taken moeten onder-
ling nog worden verdeeld. Maar
ik ben nietpessimistisch, ik krijg
meestal mijn zin".

Bij het Tweede Kamerlid
Ria Oomen had Limburg een
streepje voor. In het Euro-
pees Parlement zal het moei-
lijk worden om iets extra's
voor Limburgte doen...

„Luister..., ik ben een Limburgse
en daar ben ik trots op. Maar ik
ben geenregionalist. Ik kijk over
grenzen heen, anders had ik me
ook nooit kandidaat gesteld voor
de Europese verkiezingen. Het
klopt dat Limburg bij mij een
streepje voor heeft. Maar als ik
als Kamerlid een probleem in
Limburg signaleerde, stelde ik
daar zelden Kamervragen over.
Daarvoor schakeldeik een partij-
genoot in die niet uit Limburg
kwam. De kans dat zon pro-
bleem wordt aangepakt is dan
volgens mij groter. Directe be-
trokkenheid is goed, maar je
moet het er niet te dik bovenop

leggen. Dat kan averechts wer-
ken. Ik denk dat ik ook als Euro-
parlementariër iets voor Lim-
burg kan betekenen. Ik heb me
bijvoorbeeld al heilig voorgeno-
men om het provinciebestuur te
wijzen op het bestaan van ver-
schillende Europese subsidies.
Daar maakt Limburg veel te wei-
nig gebruik van. In Noord-Bra-
bant weten ze daar beter raad
mee. En verder zal het met Lim-
burg wel loslopen. Limburg ligt
Europees gezien gunstiger dan
welke andere Nederlandse pro-
vincie dan ook. Daar zal het de
vruchten van plukken, neem dat
maar van me aan."

Daar zullen ook zure vruch-
ten tussen zitten. Met name
in Limburg staan door het
verdwijnen van de binnen-
grenzen bij douane en mare-
chaussee nogal wat banen op
de tocht. De keerzijde van
een Verenigd Europa-

„Inderdaad, er gaan arbeids-
plaatsen verloren en dat baart
me zorgen. Maar ik denk dat we
de schade kunnen beperken als
we tijdig reageren. Omscholing
in de tijd van de baas bijvoor-
beeld, maar daar moeten we dan
nu wel mee beginnen. Laat ze
voor mijn part een computercur-
sus volgen. Computerdeskundi-
gen kunnen ze in Europa nog
volop gebruiken. Of milieucon-
troleurs...dat is een vak met toe-
komst. En voor mensen die per
se bij de douane of de mare-
chaussee willen blijven, zijn er
nog altijd de buitengrenzen. Wer-
ken waar jewilt is ook een voor-
deel van een Verenigd Europa.".

Al met al lijkthet geen gekke
baan, Europarlementariër.
Een beetje werken in de luw-
te en het verdient ook niet
slecht...

„Een Europarlementariër ver-
dient evenveel als een Tweede
Kamerlid (een ton per jaar, ex-
clusief reis- en onkostenvergoe-
ding FS). Dat is niet slecht, maar
persoonlijk stel ik er veel tegen-
over. Ik ben niet van plan om er-
in het Europarlement de kantjes
van af te lopen. Zo zit ik niet in
elkaar. Ik zal waarschijnlijk wat
vaker thuis zijn, hier in Maas-
bracht, dan als Kamerlid, omdat
het leven als Europarlementariër
me wat geregelder lijkt. Minder-
spreekbeurten bijvoorbeeld,
maar geloof maar niet dat ik
thuis op mijn krent ga zitten. Ik
hou van keihard werken, dan
voel ik meop m'n best. Ik heb ge-
lukkig weinig slaap nodig, een
paar uurtjes per nacht is vol-
doende. Dan kan ik er weer vol-
uit tegenaan. De extra tijd die ik
overhou wil ik nuttig besteden.
Als ombudsvrouw, andere men-
sen te woord staan en helpen als
dat nodig is. Want ik zal echt niet
van het toneel verdwijnen na
mijn vertrek naar Straatsburg. Ik
heb acht jaar in de Tweede Ka-
mer gezeten en ik ken de weg.
Daar wil ik anderen van laten
profiteren. Ik zal de ontwikkelin-
genhier heus niet uit het oog ver-
liezen. Er ontgaat mij maar heel
weirug. Ik ga naar het Europees
Parlement uit ambitie, niet om
op mijn lauweren te rusten..."

frank seuntjens

" Ria Oomen: 'Het Europees Parlement wordt steeds belangrijker.
Foto: JAN PAUL KUIT

’Uitdaging’
Ze moet nodig
haarFrans ophalen
en ook een stoom-
cursus Spaans of
Italiaans lijkt haar
geen overbodige
luxe. Maar verder
is Ria Oomen-Ruij-
ten (38), getrouwd
met een architect
en het CDA, klaar "om Den Haag te
verruilen voor
Straatsburg. Na de
Tweede Kamer het
Europees Parle-
ment, ze be-
schouwt het als
een uitdaging. Niet
als een stap terug.
Wie twijfelt aan het
nut van het Euro-
pees Parlement is
bij Ria Oomen aan
het verkeerde
adres. 'Dan wordt
ze nijdig. „Het
Europees Parle-
ment is belangrijk.
Niet altijd geweest,
misschien, maar
nu wel. Het krijgt
steeds meer be-
voegdheden, daar
kan straks nie-
mand meer om-
heen", zegt ze op
een toon die geen
tegenspraak duldt.
Een gesprek met
een gedreven
vrouw ('ik denk
dat ik een worka-
holic ben'), die hei-
lig gelooft in een
Verenigd Europa,
maar ook in
Straatsburg Lim-
burg niet zegt te
zullen vergeten.
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Duitsland 1
-09.45 ARD-Ratgeber. Modische Ma-

schen - Chic mit Garn und Nadel;
Weissstickerei - Der festlich gedeckte
Tisch.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.03 BHollywood Boulevard.
Sternschnuppen. (herh.).

11.30 Film aktuell. (herh.).
12.10 Monitor.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
14.40 ""Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - Die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse tv-se-
rie. Afl. 140.

15.30 Lebenswege. Es muss nicht
immer Ku'damm sein, documentaire
over de kuituur in Berlijn-Spandau.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Hallo, hier ist Jochen. Kinder-

programma.
16.45 Links und rechts vom Aqua-

tor. Kinderprogramma met verhalen
en reportages vanuit de hele wereld.

17.15 Tagesschau.
17.25 00 Philip Marlowe. Serie. Afl.:

Bekanntschaft auf Noon-Street.
18.15 Engel in weiß.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Felicitas auf leisen Ploten. Der

Blinde.
19.25 Polizeiinspektion 1. Serie. Afl.:

Nackte Tatsachen.
19.58 Heue im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau. Aansl.: Die

Parteien zur Europawahl.
20.15 Das Milliardenspiel. (I).Twe-

edelige Duitse tv-film van Peter Kegle-
vic, met Ulrich Tokur, Sissy Höfferer,
Nicole Heesters e.a. Het succes en
de val van Gerd Asselt, een ambitieu-

ze jonge ondernemer uit de jaren '80.
Aansl.: verkiezingen Europees Parle-
ment.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Showgeschichten. Portret van

de acteur Günther Pfitzmann. Pre-
sentatie: Gerhard Schmitt-Thiel.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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 Télé 21: 26 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.: Flipper en de zeehond.
17.25 Juke Box.
17.30 Amold. Amerikaanse serie. Afl.:

Willis' verjaardag. Met: Conrad Bain,
Gary Coleman, Todd Bridges e.a.
(herh.)

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Merlina.
18.30 De tovenaar van Oz.
18.50 Levende aarde. Engelse docu-

mentaire serie van David Attenbo-
rough over het ontstaan van de aarde
en het aardoppervlak. Afl. 4: Bevro-
ren aarde (2).

19.20 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune: VU.
19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse de-

tectiveserie. Afl.: Over de dood
heen... Na een woordenwisseling met
de nieuwe vriendin van haar Karl,
wordt llona dood aangetroffen in zijn
huis. Met: Günther Strack, Claus
Theo Gartner e.a. Aansl.: Uitslagen
Nationale Loterij.

21.00 I.Q. Kwis, gepresenteerd door
Herman van Molle.

21.30 Special Moskou. Een reporta-
ge van het RTBF-Magazine 'Cargo
de nuit' over de jongerencultuur in
Moskou. Presentator Luckas Vander
Taelen peilde de reacties van de
jeugd op de nieuwe vrijheden.

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

sen.
22.45 Helicopters (Televox).
23.15-23.20 Coda. Verkenning, van

Gerrit Achterberg.

" Gary Cooper en Joan Les-
lie in 'Sergeant York'. (Bel-
gièlTV 2 - 20.00 uur)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber: 1. Modische

Maschen - Chic mit Garn und Nadel.
2. Weissstickerei - Der festlich ge-
deckte Tisch.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

11.00 Die Sport-Reportage. Open
Franse Tenniskampioenschappen
vanuit het Roland Garros-stadion in
Parijs. Kwartfinale. Verslaggevers:
Rainer Deike en Eberhard Figge-
meier.

15.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt
sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Der grosse Kürbis.

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

Afl.: Tierische Ferien. (herh.).
16.55 Heute.
17.00 Schloss zu vermieten. Franse

tv-serie. Afl. Der Prinz und sein Star
(10), met Annie Girardot, Jean-Luc
Bideau, Patrick Prejean e.a. (om
17.25 onderbroken voor de Lottotrek-
king.)

18.00 Protestantse kerkdienst. Ope-

ning van de 23e Duitse Evangelische
Kerkendag te Berlijn. Thema: Unsere
Zeit in Gottes Handen.

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

Europawahl.
19.35 ""Doppelpunkt. Sind wir

eigentlich alle doof? - Junge Mütter
werden laut..., discussieprogramma
over moderne moeders. Presentatie:
Michael Steinbrecher.

20.15 Kennzeichen D. Duits nieuws
uit Oost en West.

21.00 Die 2. Amerikaanse serie. Afl.:
Das Alptraumschlösschen. Met: Tony
Curtis, Roger Moore, John Ronane
e.a.

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

22.15 Kontext. Perestrojka und die
Christen. Braucht Gorbatschow die
Kirchen? Documentaire over de in-
vloed van de Perestrojka op de Rus-
sische kerk.

22.45 Ein Tag für die Liebe. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van Henry
Jaglom, met Henry Jaglom, Orson
Welles, Andrea Marcovicci e.a. Een
regisseur nodigt zijn kennissen, die
allemaal vrijgezel zijn, uit voor een
feest. Als iedereen is gearriveerd, wil
hij dat ze voor de camera vertellen
wat ze van liefde en vrijgezel-zijn
denken. De regisseur neemt dit initia-
tief, omdat zijn vriendin niet met hem
wil samenwonen.

00.30-00.35 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenlies AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHzl - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 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. Andy
wil Doug imponeren. Een ijlende
Wayne vertelt Susan meer dan hij
wou.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 ■ Sergeant Vork. Amerikaanse

speelfilm uit 1941 van Howard
Hawks. Met: Gary Cooper, Walter
Brennan, Joan Leslie e.a.

22.10 Mobiele mensen - auto. Twee-
wekelijks programma over de auto.
Presentatie: Rudy Pinceel.

22.50-22.50 Verkeerstip. Rijden met
een zwaar geladen voertuig.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 »»My little pony. Tekenfilmse-

rie. Afl. Heldere lichten (2).(herh.).
17.10 Superted. Tekenfilm. Afl. Su-

perted en Moeder Natuur, (herh.).
17.25 Magnum. Amerikaanse detecti-

veserie met Torn Selleck in de hoofd-
rol. Afl.: Het hart vol van Holmes.

18.20 Brommer en motor. 10-delige
serie over brommers en motoren in
Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl. 6: Techniek en de ver-
schillende Merken Motoren.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Alex valt voor Lauren
(1). Alex wordt verliefd op Lauren Mil-
ler, een studente psychlogie op de
universiteit van Leiand. Maar hij pro-
beert zichzelf van het tegendeel te
overtuigen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Verona. Compilatie van Vero-

na-uitzendingen.
21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.10 In concert. Genesis Invisible
Touch, registratie van het live-concert
dat in 1987 in het Wembley-stadion
werd gehouden.

23.10 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Vergeefse strijd. Als dr. Ri-
chard zijn echtscheidingspapieren
onder ogen krijgt, werkt hij zijn ver-
drietweg door de kinderen in een na-
burig Vietnamees dorp te behande-
len.

00.00 Pin up club. Erotisch magazine.
00.40-00.45 Journaal.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Muziek 111 op zoek naar. les 2.
12.00 Studio Sport. 1. Tennis: Roland

Garros. 2. Wielrennen: Ronde van
Italië.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Hollandse nieuwe.
18.30 Ree htswijzer.
19.00 (TT)Het Klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3
19.55 Uitzending van Democraten

'66. (D'66).
20.00 Journaal.

20.20 Uitzending van God met Ons. =
20.27 Avondvoorstelling. De vrek, ==

toneelstuk van Molière over de oude ==
Harpagon die zich gedwarsboomd |
ziet door zijn kinderen en de liefde =
zelf, met Nolle Versyp, Karen de Vis- =scher, Peter van Asbroeck, e.a. Re- |
gie: Dirk Tanghe.

22.13 Nachten van de Revolutie. |
Promo.

22.20 Uitzending van het CDA. =
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- =

taire rubriek.
22.55 Studio sport. Tennis: Roland 1

Garros.
23.50-23.55 Nieuws voor doven en =

slechthorenden. =

" Robert Picardo in 'China Beach'. (Nederland 2 - 23.10
uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 45

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

Les 3. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
13.00 Monitor im Kreuzfeuer.

(herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 22.
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 Gesucht - gefunden.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Hobbythek. Hobbymagazine.

Vandaag: Wasmiddelen.
22.30 Rückblende. Documentaire

over de 170 jaar geleden bestaande
kinderarbeid.

22.45 Minnie und Moskowitz. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1971 van John
Cassavetes, met Gena Roslands,
Seymour Cassel, Val Avery e.a. Een
man en een vrouw met een totaal ver-
schillende achtergrond beginnen een
relatie. Moskowitz, een vrijgezel uit
New Vork die naar Californië verhuist
en de mooie, gecultiveerde vrouw
Minnie die een onbevredigende rela-
tie met eeo getrouwde man heeft.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

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

België/RTBF 1
15.30 Wielrennen: Ronde van Italië.
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images, tekenfilms met o.a. Mame-
mo en Mie Mac Mon. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Mon dernierrêve sera pour vous, 6-de-
lige serie naar het werk van Jean d'Or-
messon over het leven van de schrijver
Chateaubriand. Afl. 5: Cordélia. 20.55
Révolution heureuse - Liège 1789, film-
documentaire over de Luikse Revolutie
in 1789. Met: Harry Cleven, Christian
Crahay, Pascale Tison e.a. 21.50 Lote-
rij-uitslagen. 21.55 Registratie van een
concert van het Filharmonisch Orkest

van Luik 0.1.v. Pierre Bartholomée
m.m.v. Pascal Sigrist, piano. 1. Ouver-
ture Le voïvode, Tsjaikovsky. 2. Con-
cert nr. 4 voor piano en orkest, Rach-
maninov. 23.05 Paardenkoersen, laat-
ste nieuws en weerbericht. 23.40-23.50
Le coeur et l'esprit, katholiek
magazine.

programma’s woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw-Zijn. Gevarieerd maga-

zine voor vrouwen.
10.45 TV-fruitmand. Programma met

geestelijke liederen. Presentatie: He-
leen van Dijk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 In beeld. Gefilmd portret van
een kunstenaar.

15.25 Wings in the wildernis. Cana-
dese speelfilm uit 1975.

16.30 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
Veilig over de rivier. Een hertenfami-
lie krijgt het steeds zwaarder te ver-
duren door een aantal jagers. Lassie
besluit ze naar veilig gebied te bren-
gen.

16.55 (TT)Kinderkrant. Kinderpro-
gramma.

17.30 Journaal.
17.45 Tijdsein Buitenland. Commen-

taar op de buitenlandse politiek door
Aad Kamsteeg.

18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Afl.: Afscheid doet pijn.

19.00 Journaal.
19.19 Gospelmagazine. Presentatie:

Jan van de Bosch.
19.45 Bunkeren. Nieuwsprogramma

door Smyrna en Sir Geoffrey.
19.55 De Campbells. Canadese se-

rie. Afl.: Door het ijs gezakt. Als Neil
Campbell door het ijs zakt, wordt hij
gered door een gezochte boef.

20.20 EO Familiedag. Verslag van de
EO familiedag van 3 juni j.l. in Utrecht.
Presentatie: Feike ter Velde.

21.56 Orkaan op komst. Natuurdocu-
mentaire.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.10 (TT)De Hugenoten van de Ar-

deche. 3-delige documentaireserie.
Afl. 1: De val van Privas. (herh.).

23.35-23.40 Tenslotte. Slotwoord.

" Harry Vermeegen en Henk Spaan in 'Verona'. (Nederland
2 - 20.29 uur)

Beluië/Télé 21
14.00 Tennis: Franse kampioenschap-
pen te Roland Garros. Commentaar:
Michel de Ville. 19.00 Le coeur et l'e-
sprit, katholiek magazine (onder voor-
behoud). 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht (onder voorbehoud). 20.10
Voetbal: kwalificatiewedstrijd voor de
Wereldbeker Zwitserland-Tsjechoslo-
wakije. Commentaar: Gaëtan Vigne-
ron. 22.05-22.20 Autosport: autorcaes
op het circuit Zolder.

TV5
16.05 Bréves. Tips. 16.10 Tournoi de
Tennis de Roland-Garros. 19.30 Papier
Glacé. Vrije tijd. 20.00 Temps Présent.
Kleine advertenties voor een grote lief-
de. 21.00 Portrait d'artiste Suisse. Ma-
non. 21.30 L'Homme a la recherche de
son passé. De pracht van Achéméni-
des. 22.00 Journal Télévisé. 22.35 Une
partie de plaisir. Frans drama uit 1974
van Claude Chabrol. 00.10-01.00 Con-
tinents Francophones.

Radio1 radio5=5 (Elk heel uur nws.) 7.04 VARA Ra-
= dio I Woensdageditie. (7.30 Nws.)
= 12.55 Meded. t.b.v. land- en tuin-
= bouw. 13.05 Programma overzicht.

E 13.09 TROS Aktua. 13.25 Journa-
= listenforum. 14.02 Programma= overzicht. 14.06 Binnenl. Zaken.
= 14.30 TROS Klantenservice. 15.45

5 Hallo met de TROS. 16.06Tijdsein.
= 18.45 Waar waren we ook alweer?= 18.57 EO-Metterdaad Hulpverle-

-1 ning. 19.02 Hobbyscoop. 19.30Ak-
-555 koord. 20,02 Langs de lijn. 22.03= Podium van de Nederl. lichte mu-= ziek. 23.06 Met het oogop morgen.

z 0.02 Volgspot. 1.02Romance. 2.02
= Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.= 6.02 In t voorbijgaan. 6.07-7.00

= Vandaag... donderdag.

Radio 2
= (Elk heel uur nws.) 7.04 Ook

5 Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u
= werkt 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
= wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04

5 Nederland Muziekland. 17.04 Hier
5 en nu. 18.04 De wereld zingt Gods

== lof. 18.53 In 't voorbijgaan 19.04
555 Water en vuur. 20.00-7.00 Zie Ra-
= dio 1.

Radio 3
= | (Elk heel uur nws.) 6.02 De mor-
| genstond. 7.04 Ronduit Music-
| time 9.04 Muziek motief. 10.04 Ex-
s presso. 10.57 EO-Metterdaad

hulpverlening. 11.04 Country trail.
= 12.04 Praise. 13.04 Toga Party.

14.04 Nozems-a-gogo. 16.04

= Janssen & Jansen 17.04Ronflon-
-5=5 (lon met Jacques Plafond. 18.04
= Driespoor. 19.03 Het Front 20.03
5= La Stampa. 21.03 De Wereldont-

-5 vanger. 23.03-0.00 Stompin'.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet (3).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
09.00 Schooltelevisie.
10.50 Tips für Arbeitsuchende.
16.30 Geschichte - die Französi-

sche Revolution und ihre Folgen.
17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-

liaans. Les 9. (herh.).
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 22. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 10: Der goldene Schlüssel.

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

Afl. 9: Reif für die Insel. (herh.)
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Teletour, vom Bahnhof in Bad

Ems. Presentatie: Bernd Schröder.
22.15 Eine Frau unter Einfluss.

Amerikaanse speelfilm uit 1974 van
John Cassavetes met Peter Falk,
GenaRowlands, Matthew Cassel e.a.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Fünf kleine
Hunde. 09.35 Kimba, derweisse Löwe.
Afl.: Die Vulkaninsel. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Ein
neues Eheversprechen. 10.50 Teletip
Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Der
Edelweisskönig. Duitse volksfilm uit
1975 van Alfred Vohrer met Robert
Hoffmann, Adrian Hoven, Ute Kittelber-
ger e.a. Aansl. tekenfilms. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. Afl.: Freunde für
immer. 14.30 Catweazle. Afl.: Ver-
wechslungen. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Die harte Realitiat. 15.50 Teletip Ge-
sundheit. 16.00 ■ Pat und Patachon.
Afl.: Der Ritter von der traurigen Ge-
stalt/Der Abenteurer, deel 2. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Als Mr. Twilight starb. 17.25 Teletip.
Markt. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Automan.
Nieuwe avonturenserie. Afl.: Spiel mit
dem Untergang. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. 19.30 Carson & Car-
son. Afl.: Die Maitresse. 20.25 SAT 1
Wetter. 20.30 Spenser. Afl.: Tanz zwi-
schen zwei Weiten. 21.25 SAT 1 Bliek.
21.30 ■ Rommel ruft Kairo. Duitse
spionagefilm uit 1958 van Wolfgang
Schleif met Adrian Hoven, Elisabeth
Muller, Paul Klinger e.a. 23.20 SAT 1
Bliek. 23.30 Gefrier Schocker. Afl.: Die
Handlanger des Satans. 00.20-00.30
Programmaoverzicht.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet. Orch. de Paris.
11.40 Pianomuz. 12.10 C.P.E.
Bach herdacht (39). 12.40 Prome-
nade: Philharmonia Hungarica.
13.00 Nws. 13.02 Lunchconcert.
14.00Songs of praise. 14.30 Solis-
ten. 15.00 In de kaart gespeeld.
17.00 Jacco's keus, operette- en
musicalmuziek. 18.00 Nws. 18.02
CeDéa. 20 00 Nws. 20.02 Holland
Festival Journal. 20.10 Holland
Festival 1989: Leningrad Philhar-
monisch Orkest 0.1.v. Mariss Van-
sons. 22.30-0.00 Voorhet stil wordt
en wat later

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9 02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden.- 9.30 Meesters in
muziek. 1000 TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11.00De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Het oog van
de naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Huiswerklijn. 17.40 Basico-
de 3 - magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Uitzending van Regenboog.
18.20 Uitzending van
SGP/GPV/RPF. 18.30 Tempo

Doeloe. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Supermachten
11. 21.00 Financieel management.
21.30 Van quantum tot quark.
22.00-22.30 Op zoek naar de Tro-
jaanse oorlog.

SSVC
12.30 For Schools: Word and Picutu-

res. Afl.: The Calenging Buil.
12.45 For Schools: Seeing and doing.

Afl.: Music Makes a Story.
13.00 Childrens SSVC. Afl.: Chris

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

Stop.
13.35 Hitman. Quiz gepresenteerd
door Nick Owen.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Serie gepres-

neteerd door Angela Rippon.
15.15 Heirs and Graces. Lady Victo-
ria Leatham brengt een bezoek aan
Woburn Abbey.

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

15.55 Chucklevision. Serie.
16.20 Tugs. Afl.: High Tide.

16.40 The Book Tower. Literatuur.
17.00 The Lowdown. Nieuwe set*

Afl: Bring Me Sunshine.
17.25 Home and Away. Document»

re.
17.50 Berliners. Herhaling van e»

serie. Afl.: 1939-1945.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. Gep*

senteerd door Rory Higgins.
19.00 The Cook Report. Verhalen*

iemand, ergens ter wereld, niet wil*
wij die kennen.

19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Tomorrow's World. De laats1

ontwikkelingen op het gebied van **tenschap en technologie.
20.20 Murder she wrote. Afl : W 1

threw the Barbitals in Mrs Fletche,r

chowder?
21.05 That's Love. Tweedelige kof

sche serie met JimmyMulville en 0$
na Hardcastle.

21.30 Mastermind. Spelprogramma
22.00 New and Weather.
22.30 Storyboard: Making Ne*'

Nieuwsprogramma, gepresentefl'
door de nieuwe eigenaar van TNC'

23.20-01.00 Sportsnight. IncluS"
voetballen: Engeland - Denemarken

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren,Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.10Kof-
fers en compagnie. 10.00 Nws. .
10.03 Het schurend scharnierde.
10.08 Het eerste bedrijf. 11.55 Me-
diatips. 12.00 Limburg 1989. 13.00 i
Nws. 13.10 Made in Germany. i
14.00 Dilemma. 17.00 Focus. i
17.10 Rijswijckfoon (18.00 Nws).
20.00 Funky Town. 22.00 Nws. I
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-6.00 I
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30 :
Nws.) |

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

08.30 Califomia Clan. Serie, (herh.)
09.10 Die Springfield Story. Serie.
10.00 Reich und Schön. Serie.
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh.)
11.00 Baretta. Misdaadserie, (herh.)
11.45 Rapido. Jeugdmagazine.
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget. Afl. Die Ufos kommen.

13.25 California Clan. Serie, (herh.)
14.15 Knight Rider. Serie, (herh.)
15.00 Flughafenpolizei Tokio. Serie.

Afl.: Der weisse Tod.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Braut und Brautigam.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: Die Frau, die Costello
gehorte.

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Kampfstern Galactica. Serie.

Afl.: Teuflische Versuchung (2).
20.15 Die Schwarze Serie bei RTL

plus. Serie misdaadfilms. Afl.: Die
alte Fee. Franse speelfilm van Yves
Boisset met Fabrice Luchini, Torn No-
vembre e.a.

21.45 Staranwalte, Tricks, Prozesse-L.A. Law. Serie. Afl.: Anwalt zu ver-
steigern.

22.40 RTLaktuell.
22.50 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes. Gasten: Frank
Schmeichel en Vilem Flusser.

00.05-00.10 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Chann*

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspa"

ningsprogramma.
09.30 Panel pot pourri. Spelprog^

ma.
11.00 The Suilivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmag*

12.30 A Problem Shared. Persooi*
advies.

13.00 Another World. Dramaserie-
-13.55 Landscape Channel. Sfe*

beelden met muziek.
14.50 As The World Turns. DraH*

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Komische'

rie.
16.45 The Littles. Tekenfilmserie.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport preview.
19.00 Paardensport.
19.30 Trans World Sport.
20.30 Tennis in Parijs.
22.00 Motorsport in Oostenrijk.
23.00 WK Voetbal.
01.00 Eurosport preview.
01.30-06.30 Landscape Chani*

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news and busine*5

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment. J
15.30 The Global Chart Show. H>tP"
rade. .

16.30 Hot Line. Live jongerenPH
gramma. y

18.30 The new music show. Pop>H
ziek.

19.30 Richard Diamond. Detedn
serie. 4

20.00 ■ Scarlet Street. Amerikaan
drama uit 1945 van Fritz Lang. .

21.45 World news. Nederlands 9
sproken. ~.

22.00 Dempsey & Makepeace. p
tieserie. ..

22.55 The professionals. Avontuf"
serie. ,

00.00-03.00 World News and W<",
ther followd by The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
D7.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 XPO. Nieuwe clips.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 3 From 1 at 5. Wendy & Lis»
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek. rf
19.00 MTV At The Movies. Filf1'
briek.

19.30 Remote Control. Spel.
20.00 US Top 20 Countdown.
22.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
90.00 MTV-Eurobrea kout.
91.00 Club MTV. Dansmuziek.
91.30-07.00 Night Videos. Clips

..,411

Belg. Rundfunk
m. _._

6.30 Radiofrühstück. 7.15 W^kasten. 7.30 RegionalmaSj (0
7.45 Veranstaltungskalendef . >Presseschau. 8.30 Für die r- jj
ken. 9.00 Regionalmagazin^ ,>
Musikexpress. 10.00 Gut A%r
legt. 12.00 Musik bei Tisch (y,V
staltungskalender). 12.15 v^s5r
staltungskalender. 12.30 prs^"
schau. 13.00 Frischauf. 14°
sikzeit heute: Lieder, Cha"^)
und Folk. 15.00 Nachmittagss'^
16.05 BRF-Intern. 18.00 R^jtf
nachrichten: BRF-Aktuell- '20.00 Orgel- und Chormusik-

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein^wie kein anderer. 11.00 'Tren .^
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14-0^
16.00 Entenjagd. 17.00Mus* >
17.50 Sport-Shop. 18.00 ** rf
duell. 19.00 Neunzehn - V'2, Cf
zwanzig: Das ist neul; 2022dies. 21.00 Hörerwünsche- "
Musik Non-Stop.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 W%qi
melodie. 9.05 Musikpavillon
Gut Aulgelegt. 14.05 Auf oe<^
menade. 15.00 Café-r^
16.05 Heimatmelodie {r^f
sik-Express. 20.05 Z*» |^r
Broadway und Kudamm. zJ,aCnle'
sik zum Traurnen. 22.30 Na
press. ..ijlil
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* Timeless
SW^r De FoeP Time"
Erin^ .Ene Jacott (leadzanger),
ver, (j,alant en Marcel Bogarde
avon°H gt aan?taande vrijdag-di£ "

n exclusief optreden in£sco Meetpoint te Schinveld. Ti-
aan is nam met veel succes deel«an de soundmixshow van Hen-
digrj* Sman' Ms 'Tavares' ein-
Plaat men toen op een tweede
sm l In u^ komt een eerste
Behi Van Timeless °P de markt.
Dr aiye werk van Tavares
SCk- Timeless vrijdagavond in
Th ln,Veld °ok nummers van o.a.e * °ur Tops en The Trammps.

" Timeless: vrijdag in Schinveld.

*Misty Blue
ZuiH?" ~ 'Country-kickers' uit
7 .a"Limburg zijn aanstaandewaterdag in 'Het Oude Centrum'
v/en,de Stationstraat 222 te Nuth

'kom op een country-avond
.j^t de Oostbrabantse formatie
DJftv Blue. Deze groep - met re-
Bü £Ire van oa- Martv Robbins,
ftan owens > Ricky Skags en

ndy Travis - wist onlangs de
u°rronde van KRO's Country

Time Tournee te winnen. Op
deze avond, die om 20.30 uur be-
gint en die wordt georganiseerd
door country-music-club 'Opry-
land', vindt tevens een gastoptre-
den plaats door de Zuidlimburg-
se formatie 'Kentucky'.

*Math Haan
LANDGRAAF - De Limburgse
trompettist Math Haan is don-
derdagavond bij de Südwest-
funk (eerste radioprogramma) tehoren tijdens de 'Volksmusik
Hitparade', die daar om 20.00uur
begint. Dat programma komt dit-
maal uit Tübingen en behalve
Math Haan zijn ook van de partij
de Fischer Chöre, het duo Gabi
& Sabine, die Moldau Madel,
Hans & EllenKollmansberger en
het blaasorkest Kurt Rau. Uit
zijn nieuwe CD en MC brengt
Math Haan het nummer 'Dam-
merung in den Bergen. Gotthilf
Fischer roemde de Limburgse
trompettist toen dezevoor de mi-
crofoon van de SWF stond. Hij
heeft Math Haan nadien ge-
vraagd om enkele nummers te
componeren voor een nieuwe el-
pee van deFischer Chöre.

Musicus
Al heel jong wist Edward Ree-
kers dat hij musicus wilde wor-
den. „Ik was gek van de Beatles.
Mijn oudere broer had al die pla-
ten. Ik weet nog dat ik op de
schommel in 'de speeltuin de
Beatles-liedjes zat te galmen. Ba-
by's in Black en zo. Die meer-
stemmigheid van de Beatles dat
trok me meteen al aan. Ik was he-
lemaal niet op deRolling Stones
in die tijd. Dat kon ook niet: je
was voor de Beatles of voor de
Stones".

Vanafhet prille begin was Kayak
een van de Nederlandse pop-
groepen die hem het meest aan-
sprak. „Ik weet nog dat ze de eer-
ste keer op de televisie waren bij
de NCRV in het programma van
Eddy Becker: Eddy Ready Go.
Ik zat televisie te kijken en ik
dacht: wat is dit goed zeg. Max
Werner, met zon grote zwarte
cape om. Ik vond het fantasti-
sche muziek. Nou, hoe gaat dat
dan. Ik onthield die naam en
toen de eerste elpee uitkwam,
kocht ik dieonmiddellijk. En dat
bleef zo. Ik kocht alle platen, ik
ging heel veel naar concerten en

daar ging ik echt uit m'n dak
„Op een gegeven moment zei
Max Werner, dat hij weer wilde
gaan drummen. Hij was oor-
spronkelijk slagwerker, maar
omdat de groepeen zanger nodig
had, was hij 'van nood' gaan zin-
gen. Dat hij wilde stoppen kwam
heel ongelegen. Kayak was net in
Amerika uitgeroepen tot meest
belovende groep. De leden gin-
gen op zoek naar een nieuwe zan-
ger, maar ze waren ervan over-
tuigd dat die niet in Nederland
was te vinden. Dus werd er een

advertentie gezet in buitenland-
se muziekbladen. Een vriend van
mij had die advertentie gelezen
en zei dat ik moest reageren. Na
lang aandringen heb ik een
bandje gestuurd. Eigenlijk om
hem een plezier te doen. Ik werd
opgebeld. En het bleek goed te
klikken. Ik kende het hele reper-
toire van Kayak toch al uit m'n
hoofd. Nadat ik de nieuwe single
ingezongen had, 'Ruthless
Queen', zeiden ze me officieel dat
ik was aangenomen, maar eigen-
lijk wist ik het al".

Na een periode van grote hits,
waarbij Reekers het gezicht van
Kayak is, stapt hij in 1982 uit de
band. Daarna is Kayak nog een
paar maanden doorgegaan met
een paar andere leden, maar ver-
volgens werd er onder een ande-
re naam gespeeld. „Na Kayak
heb ik een solo-elpee opgeno-
men 'The Last Forrest', met alle-
maal eigen stukken. Ik had
prachtige kritieken. Maar goede
kritieken zeggen verder weinig.
Er werd niets verkocht van die
plaat. Ja, m'n moeder één, en m'n
tante".

Ex-zanger van Kayaknu aktief
in achtergrondkoortjes

show/rtv

Edward Reekers: leven
met jingles en spots

Van onze showpagina-redactie
DOETINCHEM - Het
woord 'exclusiviteit' schijnt
in het woordenboek van
zanger Edward Reekers (32)
niet voor te komen. Vrijwel
dagelijks is hij op de radio
te horen in de jingles waar-
mee Veronica, AVRO,
TROS en KRO zich bij het
publiek melden. Daarnaast
leent hij zijn stem ook voor
tal van reclamespots voor
ondermeer de Rabobank,
Texaco, Liga, Campina en
Tempo Team. Tien jaar ge-
leden stond Reekers in de
schijnwerpers als zanger
van de bekende popgroep
Kayak. Nu verdient hij de
kost met, zoals gezegd, het
maken van jingles en spots
en als zanger in achter-
grondkoren.

„Veel studiowerk doe ik samen
met Jody Pijper en Pim Roos.
Voor de nieuwe plaat van BZN
ben ik pas de studio in geweest.
Ondankbaar werk? Helemaal
niet. Als koortje ben jehet puntje
op de i. En er is best ruimte voor
je eigen creativiteit. Er zijn aller-
lei mogelijkheden. We kunnen
de tekst mee gaan zingen met de
solist.Of we zingen een oeh-tje of
een aah-tje op de achtergrond.
We maken zelf uit wie welke
stem gaat zingen. Ik ben de man
van de medeklinkers. Bij het
concert van Lee Towers bijvoor-
beeld, zingen we 'Miss you
nights'. Het hele koortje zingt al-
leen maar 'nai' en dan zing ik die
laatste 'ts'. Als we dat allemaal
zouden zingen, dan kreeg je dat
nooit gelijk".

" Edward Reekers (rechts): „J/c ben de man van de medeklinkers. Bij het concert van Lee
Towers bijvoorbeeld".

show

*Riet Kallen
GELEEN - Concert-zangeres en alt-mez-zo sopraan Riet Kal-
len uit Geleen heeftde vereerde uitnodi-
S'ng ontvangen om«s soliste op te tre-den bij hetLéhar-Or-
Kest onder leiding
ï?,n professor
Muard Macku uitWenen. Dat befaam-
de orkest verzorgt
"innenkort een ope-ra- en operettecon-
cert in Bad Ischl en«*t Kallen zingtQaar dan haar favo-
riete aria's: 'Habane-ra uit Carmen, 'Monc°eur s'ouvre tavpix' uit Samson et"ahhla en melo-aieen van Robertfctolz. Professor"acku dirigeert al
'cic jaren de zeer be-ende 'Operette-Wo-g>en in Bad Ischl.Vat is overigens nietr! ?nige Plaats waar«»etKallen te gast is.y°k in Saalfelden is
Wrflf etüdens een opera- en operette-avond, voorts luistert ze in St
rei *f angeenkerkconcert op en volgend jaar in julistaat een concerts doorOostenrijk op programma, samen met het Ensemble Canta
cpn

Ult beleen. Voorzover nu al bekend zal men dan bezoeken brensw» aanBad Ischl, Traunkirchen, Saalfelden en Wenen.

" Riet Kallen: concert met het
befaamde Léhar-Orkest.

Rustpauze voor Benny Hill
LONDEN - De Britse ko-
miek Benny Hill heeft aan-
gekondigd dat hij het wat
kalmer aan wil gaan doen.
Hill (64) heeft daarom beslo-
ten om een rustpauze van
een jaar te nemen. Zoals hij
zelf zegt 'om bij te kunnen
tanken. De shows van de
befaamde komiek worden
momenteel in meer dan
tachtig landen op televisie
vertoond.

" Benny Hill: na een jaartje
- hij is dan 65 - opnieuw aan
de slag.

Achtergrond
Reekers geeft toe dat er een he-
melsbreed verschil zit tussen zijn
periode bij Kayak, toen hij bij
wijzevan spreken dagelijks in de
schijnwerpers stond, en zijn hui-

dige werk als zanger van een ach-
tergrondkoortje. „Maar ik vind
het prima zo. Het best leuk om
bekend te zijn, op straat herkend
te worden en interviews te ge-
ven, maar je moet het elke keer
maar weer opbrengen om dat
middelpunt te zijn. Nu letten de
mensen niet zo op me. Ik kan ge-
woon mijn werk doen. Het is
echt geen minderwaardig werk
of zo".
Sinds een paar jaar is Edward
Reekers wat hij noemt 'zelfstan-
dig ondernemer. „Ik ben als zan-
ger een eenmansbedrijfje. En ik
betrap mezelf erop dat ik ook
meteen de eigenschappen kreeg,
die je bij elke ondernemer aan-
treft. Als je het hardstikke druk
hebt, denk je bij jezelf: ik wou
dat ik eens lekker thuis bij vrouw
en kind was en lekker op het
dakterras kon liggen. En als ik
dan een keer lekker thuis ben,
dan denk ik weer: nou moet de
telefoon wèl gaan. anders heb ik
morgen geen werk. En dan
speelter door je hoofd: zouden ze
me nog wel willen hebben?
Voorlopig voel ik me een bevoor-
recht mens. Ik kan goed leven
van de muziek. Dat kan toch lang
niet iedereen zeggen?"

nederlandse top veertig
HEERLEN -Gerard Jolingzit deze week behoorlijk in de lift met zijn
'No more bolero's'. Van een twee-en-twintigste naar een zevende
plaats in de Nederlandse top veertig, zoals die vrijdagmiddag om
15.03 uur opnieuw valt te beluisteren op Radio 3.

1(1) Me, myself and I - De la Soul
2 ( 5) I want it all - Queen
3 ( 4) If you don't know me by now - Simply Red
4 ( 2) Eternal flame - The Bangles
5 ( 3) I beg your pardon - Kon Kan
6 ( 9) Americanos - Holly Johnson
7 (22) No more bolero's - Gerard Joling
8 ( 8) Lolly lolly - Wendy and Lisa
9 (16) Fm every woman - Chaka Khan

10 (20) Manchild - Neneh Cherry
11 (27) Express yourself - Madonna
12 (12) The eve of the war - JeffWayne
13 (14) Forever your girl - Paula Abdul
14 (13) El cordobes - BZN
15 (17) My brave face - Pasul McCartney
16 ( 7) Keep on movin' - Soul II Soul
17 ( 6) Wonderful - Patty and Shift
18 (10) Lullaby - The Cure
19 (11) Paradise city - Guns 'n roses
20 (21) That's how Tm living - Toni Scott
21 (24) It's the first time-,LoisLane
22 (—) Marina - Rocco and The Canations
23 (29) Rooms on fire - Stevie Nicks
24 (18) Free - Stevie Wonder
25 (15) The look - Roxette
26 (32) You on my mmd - Swing out sister
27 (34) Nineteen forever - Joe Jackson
28 (19) Into temptation - Crowded house
29 (—) Little Jackie wants to be a star - Lisa Lisa and Cult Jam
30 (—) Hand on your heart - Kylie Minogue
31 (—) Looking for freedom - David Hasselhof
32 (23) Nothin' (that comperes 2u) - The Jacksons
33 (26) Heaven help me - Deon Estus
34 (25) This is your land - Simple Minds
35 (30) Too many broken hearts - JasonDonovan
36 (31) Kokomo - The Beach Boys
37 (35) Good thing - Fine Young Cannibals
38 (28) I'll be there for you - Bon Jovi
39 (33) Funky cold Medina - Tone Loc
40 (36) Turn the world around - Golden Earring.

KRO-televisie
met ’Lekker Weg’

in het Geuldal
VALKENBURG AAN DE
GEUL - KRO's tv-programma
'Lekker Weg' neemt de kijker
aanstaande vrijdagavond van
19.35 tot 20.00 uur via Nederland
1 mee naar het Geuldal. Dit pro-
gramma over toeristische en re-
creatieve mogelijkheden bevat
beelden van de fraaie natuur met
de eeuwenoude kerkepaden,
bossen en zeldzame flora en fau-
na. Ook is er aandacht voor de
geschiedenis van het Geuldal,
die terug te vinden is in de oude
dorpjes, kastelen, kloosters en
kerken. En er wordt informatie
gegeven over de Geulhemmer-
hoeve, een eeuwenoude grot
waar mensen ondergedoken
hebben gezeten, met schuilker-
ken en kunstwerken.
Een deel van de opbrengst van
het boekje 'Lekker Weg in Het
Geuldal', dat in hetkader van dit
programma wordt uitgegeven, is
bestemd voor de restauratie van
de oude grotwoningen. De Geul-
hemmer Groeve is doorgaans ge-
sloten, maar komend weekend
na de 'Lekker Weg'-uitzending
wordt de groeve speciaal open-
gesteld voor bezoekers.

Vier radio-
programma's

over beide
Limburgen

Van onze rtv-redactie
WITTEM -Onder de titel 'Toeris-
me in beideLimburgen' zendt de
KRO-radio vanaf morgen, don-
derdag, vier informatieve pro-
gramma's uit waarin vier facet-
ten van Belgisch- en Nederlands-
Limburg worden belicht: culi-
naire zaken, de watersport, de
musea en de toeristische ge-
meenten. De uitzendingen zijn
wekelijks, steeds van 18.35 tot
19.00 uur op Radio 1. 'Toerisme
in beide Limburgen' maakt deel
uit van het KRO-project '150 jaar
Limburg' dat via informatie,
amusement, cultuur en jeugd-
programma's de aandacht op de
twee provincies vestigt.

De programma's bevatten voor
niet-Limburgers soms verras-
send aardig nieuws. KRO-pro-
grammamaker Bert de Winter:
„neem bijvoorbeeld de water-
sport. Je denkt dan snel aan het
IJsselmeer of de Friese meren.
Maar Limburg heeft ook grote
plassen die heel geschikt zijn
voor recreatieve doeleinden".
In elke uitzending praten twee
Limburgers (een Belg en een Ne-
derlander) over een onderwerp
waarvan ze allebei het nodige af-
weten. Bedoeling is om zo op
zoek te gaan naar de overeen-
komsten en de verschillen tus-
sen de twee provincies.
In het radioprogramma van mor-
gen staan culinaire zaken cen-
traal. Er is dan een gesprek tus-
sen twee befaamde restaura-
teurs: Laurent Savelkoul van
restaurant 't Klauwes in Wittem
en Jacques Colenont van restau-
rant Figaro in Hasselt.
Volgende week donderdag 15
juni is watersport het thema.
Gasten zijn Jos Caubo, adjunct-
directeur van de streek VVV in
Midden- en Noord-Limburg en
Julien Dirix, beheerder van het
Schulensmeer.
Donderdag 22 juni wordt aan de
musea aandacht besteed. Aan
het woord komen Guido de Dijn,
conservator van de culturele
dienst van de Belgische provin-
cie Limburg en Ton Quick, con-
servator van het Bonnefanten-
museum in Maastricht.
Donderdag 29 juni tenslotte pra-
ten twee burgemeesters over
hun toeristische gemeenten: Hu-
bert Brons van Kinrooy en Jan
Smeets van Thorn.

BoudewijnKlap
opvolger Wibo
van de Linde
Van onze

rtv-redactie
HILVERSUM - Bin-
nenkort is de benoe-
ming te verwachten
van Boudewijn Klap
(47) tot directeur ra-
dio en televisie van
de Avro. Klap, mo-
menteel adjunct-di-
recteur televisie en
programmaleider
van de Ikon, volgt

Wibo van de Linde
op, die zich eind vo-
rig jaar als directeur
terugtrok. Klap heeft
gisternacht per 1 ok-
tober zijn ontslag in-
gediend bij de Ikon,
alvorensvoor een va-
kantie naar Frank-
rijk te vertrekken.
Hij was gistermor-
gen voor commen-
taar niet bereikbaar.

Ook bij de Avro be-
waarde men het stil-
zwijgen. Met de te
verwachten benoe-
ming van Klap komt
een einde aan een
langdurige procedu-
re, waarin de Avro in
eerste instantie an-
dere kandidaten
polste. Klap heeft
vroeger als hoofd
jeugdprogramma's
bij de Avro gewerkt,
totdat hij vijfjaar ge-
leden vertrok uit on-
vrede over de komst
van Van de Linde. In
de afgelopen maan-
den werd de directie
gevoerd door inte-
rim-manager De
Vicq.
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I i Merk 'TURBO. In canvaslinnen met ■ Fantastische fijne zomer schoenI contrast paspel en turbo embroiderie. voor jongelui.Kleurkomb.
I ■ Mt. 28/35 in dekleurkomb. fuchsia/lila, zwart/wit/multifluor. Mt. 31/38.
* I purple/groen en zwart/wit. Adviesprijs 39,95
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I | fuchsia/lila, purple/groen en zwart/wit. NU SLECHTS jSSSKiÖiiÉI
'Il il Bij De Reus 29,- I f£ffls3k I
I I NU SLECHTS ' I /O^ÉBSiaftz_ i n*\ *\ i ij/r /h^sssk i
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: f Auto's
-Nissan PATROL 1982, kl.

rood, i.z.g.st., 04492-3234.
" Te k. Opel KADETT station-

car 1984, veel extra's. Tel.
045-423625.

" KADETT 13 LS '86, '85;
' Corsa TR 12S '85; Corsa1 Luxe 12S '84, '83;Kadett 12

GLS '84 3x; Kadett 12S '81
1 2X; Escort 1.1 L Bravo '82.

Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,

1 Hulsberg.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.

1 met.groen, schuifd. i.st.v.
nw. ’ 10.750,-. 04492-3234

1 Te k. Opel SENATOR 30S
autom. LPG, stereo, bwj. '801 ’ 4.950,-. Pieterstr. 6,
Schaesberg. 045-324763.
Te k. Opel ASCONA 1.9 bwj
1981, 4 drs., LPG, wit, APK
5/1990 ’2.500,-. Tevens. brommertje Mobylette met1 iets werk. ’lOO,-. Tel.
04490-32143.

, Opel ASCONA 19 S, bwj.
'79, ’ 2.250,-. Tel. 045-

-' 250136.
Opel ASCONA 1.6 S '85
met.rood, LPG, bijz. mooi,
pr. ’ 7.250,-. 04492-3234.
MANTA 20 S Hatchback, 2
kleuren, ATS velgen, spoi-
lers, bwj. '79, pr. ’2.650,-.
Tel. 04490-22932.
OPEL Kadett 12 S station-
car, LPG, bwj. '81, APK 5-
90, i.z.g.st., vr. pr. ’ 3.650,-
Tel. 045-319328.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
okt '79, 3-drs., i.g.st., APK
5-'9O, pr. ’2.000,-, 045-
-438596, na 16.30u. 323106.
PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eign. met.blauw i.st.v.nw.

’ 7.000,-. 04492-3234.
RENAULT 9 GTL Louisiane,
aug. 1986, 1e eig., pracht-
auto, schadevrij, weinig ge-
lopen. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
BESTELAUTO Renault
T3OB, juni 1987, 1e eig.,
grote laadruimte, slechts

I 39.000 km. Courage BV,
1 Hoensbroek. Tel. 045-
-" 210715.

BESTELAUTO groot volu-
me, klein rijbewijs. Ook om-

■ bouw tot caravan mogelijk.
( Renault T3SD, jan. 1987, 1e

eig. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
I.z.g.st. RENAULT 14 TS,
bwj. '79, APK, get. glas, nw.
koppeling, ’ 850,-. Tel. 043-
-212756.
RENAULT 5 TS bwj. '82, 1e
eig. 1e lak, riw. auto,
’3.750,-. Tel. 043-617067.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
SKODA 105 L '84, 20.000
km, kl. rood, Iste eigen.,

’ 4.500,-045-210565.
Te k. SUZUKI swift autom.
GL. bwj. 8-'B7, 16.000 km.,
als nieuw, pr. ’ 14.500,-.
045-226918.
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.
TOYOTA landcruiser 2.4
diesel, bwj. 6-'B6, 75.000
km. Tel. 04406-14603.
TOYOTA Tercel coupe, lu-
xe, bwj. '82, APK 1-5-'9O,
zeer zuinig en i.z.g.st. vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-259809.
Te k. Toyota COROLLA '79,
APK tot 4-'9O, tel. 045-
-318365.
VWGOLFC 1.6 autom. '83,
kl.bruin, 5 drs., a.nw.
’6.500,-. 045-222910
VW GOLF bwj. '77 automaat
APK ’ 1.300,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. VW BUS, 2 banken,
grijs kent. 1980 ’2.950,-.
Tel. 04490-16663.

| Te koop KEVER 1303, bwj.
'73, i.z.g.st.; Kever bwj. '75.
Tel. 04499-3398.
GOLF LS '78 mod. '80
zeldz. mooi APK mei '90 vr.
pr. ’ 1.450,-. 045-422217.
Te k. KEVER '71, extra bre-
de banden, achtervin, lichte
schade, motor perfect, vaste
pr. ’1.000,-. 045-255191.
VOLVO 740 GLE, met zeer
veel extra's o.a. centr. deur-
vergr., leren interieur, org.
stereo, verwarmde stoel.,
type '85. Tel. 04405-1791,
na 18.00 uur.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.
’13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 760 GLE Turbo die-
sel '84, kl. antraciet, airco,
autom. ’17.750,-. 04492-
-3234
VOLVO 343 autom. bwj. '77,
APK 1-'9O, i.z.g.st. vr.pr. <f 750,-. Tel. 045-353342.
Te k. VOLVO 340 SP 1.7 Itr. !
km. 30.000, bwj. '86, i.z.g.st.
veel extra's. 04492-1128.
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.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Ford SCORPIO 281 GL '86
’24.500,-; Ford Escort 14
CL '86 ’ 15.900,-; 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). .
Te k. MAZDA 323, bwj. '80, i
pr. ’1.550,-; VW Polo '79, i

’ 1.750,-. Alle twee in i
pracht staat. 045-456462. I

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 flonda 1.2
GL '83; Seat Ronda 1.7 GL
D '87 en '85; SeatRonda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2L
'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.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
BMW 320 '77; BMW 1502
'77; VW Kever '75;' Starlet
'80; Golf diesel '78; Mazda
323 '79; Mini '79; Fiësta 13S
'79. Handelswg 12 Susteren
LEIJENAAR'S Autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedijf biedt te koop aan on-
der volledige garanties tot 6
maanden schriftelijk: Merce-
des 190 Diesel 52.000 km
6-'B7; VW Golf 1800 i '87;
VW Golf 1600 Diesel 25.000
km '87; VW Scirocco 1.8 GT
wit '85; VW Jetta Elan 1.6
sedan LPG '86; VW Golf LX
'83; VW Golf 1.6 C Diesel
'85; Volvo 340 winner 1.4
automatiek '86; Ford Escort
1.4 CL station sedan '86;
Ford Sierra 1.6 CL sedan
(met koffer) '87; Ford Escort
1.6 XR3i zwart '85; Ford Es-
cort XR3 '82; Ford Sierra 2.0
Laser 5 deurs wit '86; Escort
1.1 laser '85; Escort 1.6 Die-
sel laser sedan '84; Escort
1.3 luxus sedan '84; Escort
1.3 luxus sedan '83; Fiesta
1.1 CL Festival '86; Fiesta
1.1 luxus '82; Ford 1.6 luxus
'82; Kadett 12N '78 en '79;
Opel Kadett Hatchback 12N
wit '81; Kadett 12 LS sta-
tioncar model '85; Kadett
stationcar 1.6 Diesel sedan
rood '82; Ascona 1.6S
Hatchback LS Sedan '87;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 Diesel '82; Mit-
subishi Colt 1200 EL '83;
Renault R 4'83 ’ 1.250,-;
Aanhangwagen ’ 890,-.
Gemakkelijke betalingsre-
geling mogelijk. Erkend door
Rijksdienst v/h Wegverkeer
APK keuringsinstantie. Rid-
der Hoenstraat 151 Hoen-
broek. Info: 045-212091.
VW GOLF GLI cabriolet '81;
TAlbot Samba cabriolet '84;
Ford Sierra 2.0 L '84; Peu-
geot 305 GL stationcar '82;
Opel Kadett stationcar '81;
Ford Escort stationcar '81;
Opel Senator 3.0 E autom.
'81; Mitsubishi Galant GLX
'81; Mazda 323 bwj. '83.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (Ook zond, geopend)
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: Daihatsu
Rocky Turbo D, gr. kent. div.
ace. kl. rood, '85 ’ 24.750,-;
Audi Quatro coupé 5E airco,
z.v. ace. wit '86 ’34.500,-;
Mercedes 500 SE aut. airco
ABS blauwm. '84

’ 43.500,-; Mercedes 200 T
station kl. blauwm. '84
’22.800,-; Citroen BK
Break diesel roodm. '87

’ 25.800,-; Lancia Thema
I.E kl. zwartm. 32.000 km
'87 ’34.500,-; Lancia V
Turbo 30.000 km kl. groen-
m. z. apart '85 ’ 15.500,-;
BMW 520 I 5 bak groenm.
'86 ’ 23.900,-; BMW 520 I 5
bak kl. blauwmet. '84
’16.850,-; VWGolf GTI air-
co stuurb. leer-int. enz '86
’32.500,-; Ford Sierra 1.6 L
5-drs. kl. blauw '84
’13.500,-; Ford Sierra 1.6 L
5- drs kl. rood '83
’11.750,-; Honda Prelude
EX 1,8 12 Valve kl. wit '85

’ 22.950,-; Huyndia Pony
GL 1.3 5-drs. kl. wit '86

’ 12.500,-; Nissan Bleubird
2.0 LX sedan z. mooi beige-
met. '86 ’ 19.800,-; Renault
11 Broadway 1.4 kl. goudm.
nw.st. 59.000 km. '86

’ 13.900,-; Renault 2,5 GTS
m. LPG kl. zilverm. 84

’ 15.900,-; Volvo 360 GL
inj. 2.0 5-drs. kl. grijsm.
31.000 km '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 inj. kl.
rood 18.000 km. '87

’ 22.950,-. Inruilers: Alfa
Giulietta '80 ’ 3.950,-; Ford
Taunus 1.6 L, goudm. '80
’2.950,-; Saab 900 GLS
sedan m. schuifd. kl. bruinm.
'81 ’5.950,-; Mazda 626

’ 1.950,-; Pontiac Sunbird 6
cyl. aut. groenm. '78

’ 2.500,-. Erkend Bovag
bedrijf * inruil mogelijk " ei-
gen werkplaats * keuze uit
12-3 mnd. garantie * finan-
ciering zonder aanbet. mogl.
* VVN keuringsstation " Alle
keuringen toegestaan * Ga-
rantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij AUTO LAND-
GRAAF. Het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel
Kadett 1.2LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett GTE wit '83; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Sierra
XR4i roodmetal. div. extra's
'83; Escort XR3 blauwmet.
'82; Granada 2.0 L 4-drs., i.
z.g. st., blauw '80. Inr. gar.
financ. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016

Sloopauto's

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTOs. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

Y^RP B.V.

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

Carrosseriedelen
orgineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

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

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

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501
DAF, bladgeveerd 2xlo ton,
1981, zeer geschikt voor
drankvervoer, schuifzeilen.
Courage BV, Hoensbroek.
Tel. 045-210715.
Te k VERKOOPAANHANG-
WAGEN 4x2 mtr. 4 mtr. lui-
fel. Te bevr. 06-52-127704

Te k. AANHANGWAGEN
afm. 1.66 x 0.93 x 0.58,
’450,-. Tel. 045-216618,
na 15.00 uur.

Motoren
Te k. HONDA 4 weken oud
koopje 045-255711.
Te koop YAMAHA KT 600
Ténere, bwj. '87, km.st.
9.300, pr. ’5.250,-. Tel.
04490-37543.

(Bromfietsen
Te k. gebruikte PUCH "Maxi's, tev. gebruikte onder- I
delen voor elke bromfiets. (
Maasstr. 3 Beersdal-Heer- :
len. 045-725309.
Te k. KINDERCROSS- ,
FIETSJE ’35,- en kinder- ■meisjesfietsje ’ 50,- (3-6 jr.)
Aan de Sleutel 16 Schaes- |
berg.

Te k. Motobecane REN-
FIETS mt. 57 i.g.st. Tel.
045-752861.
Te k. div. VESPA'S t. CIAO,
H.Kruisstr. 65, Grevenbicht,
04498-57844.
Te k. Ned. HONDA MT 5, vr.
pr. ’ 1.000,-, veel extra's.
Tel. 09-49.2456.3216.

■■■■!'

Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.■ Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.

Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
Te huur APPARTEMENT
aan zee, Oostende België, 4
pers. Tel. 045-415744.
7-pers VAKANTIEWONING
op Walcheren heeft nog vrij
wk 24-6/1-7 en na 19-8. Tel.
01189-2953.
Te h. STACARAVAN op
Camping De LEISTERT in
Roggel. Tel. 045-723488.
EIFEL/Moesel/Saarland
te h. luxe 6-pers. stacara-
vans d/ wc/tv op vakantie-
parken juli/ aug vrij, mei
/350,-p.w. Lang weekend/
midweek ’ 198, -. 3 wk juni/
sept ’795,-. 24. 6./8.7.
’845,- 1. 7/15.7 ’998,-.
Herfstvak. ’ 375,-p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/14130

Nog vrij van 17-6 t/m 15-7
en vanaf 12-8 CARAVAN
met voorhut aan rivier de L'
Our, ’ 250,- per wk. Tel.
045-711090.
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv.
juli/aug. vrij. 3 wk. juni/sept.
’795,-, 23.677.7. ’598,-.
30.6/14.7 ’698,-. Lang
weekend/midweek ’ 198,-.
Herfstvak. ’ 300,- p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/14130
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. juni/sept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7/15.7
’998,-. Lang weekend/mid-
week ’ 198,-. Herfstvak.

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 /14130
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villas/app. Inl. 033-618600.

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Pivo, bwj. '80, i.pr.st., ge-
remd met disselbak, ijskast
en kantelwagen, pr.
’2.900,-. Tel. 045-322081.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
STACARAVAN 8,5 X 3.00
mtr., bwj. '76,. vr. pr.
’4.800,-. Tel. 045-411467.

PARADISO vouwcaravan
mcl. voortent ’1.595,-. Nic
Dassen, Stationstraat 6,
Kerkrade.
Te k. TABBERT Regent 4-
90, met voort. ant. nw.pr.
’26.750,-, 2 mnd. oud nu
’19.750,-. 045-414372.
Te koop VOUWWAGEN, i.z.
g.st. Industriestr. 39, Kerk-
rade-West.
Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
test. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
ALPENKREUZER 1989,
Vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting v.a.

’ 4.335,-. Duurder hoeft
niet... Voordeliger kan niet!
Caravan import Feijts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade
tel. 04492-1860.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Privehuis Michelle

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

en nieuw nieuw
Rowana jong en sexy!!!

Tel. 045-228481/229680.

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

50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

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

Flirt-Box' 06-320.330.01
Voor veel plezier, komt U naar hier.

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

voorbij camping de Maasterp. open van Maandag t/m
vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

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

Tel. 045-311895.

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.

Madson Men 's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
Zoekt U een beetje vertier?

Kom dan naar hier!
Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,- all-in.

06521-27896
Donna
Christien

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

Sexteen
Jonge meisjesdromen

06-320.321.66 (50ct p.m.)

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen. ■
045-451033

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD
Sexteen

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et p/m

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06

Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

Contactburo
L'Amour, dames, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Sweet-Lips

50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Oost, West,

Club Exclusief
het best

Escort, privé taxi, trio,
lesbisch mogl. ma-za. v.
11-23 u. Zond. v. 14-21 u.

Industriestr. 13, Kerkrade-W
Tel. 045-423634.
Privehuis Diana

045-213142
met Tanja, Rosy, Marella

Patricia.en Mary
Kom eens kijken! U bent van

harte welkom!

Diana Escortservice
045-215113

Vera
privé tel. 04754-85818.

"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
Nobel escortservice
045-459597

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!!

Met dit weer blijf
je niet binnen!!
maar 's avonds bei je de

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 et p/m .
De Sabbelbox

Live sex met een kanjer,
geen chaos, geen bandjes,

wel meisjes!!
06-320.325.69 - 50 et p/m

Heb jij ook zon zin?
Veel meisjes bellen de
sexkwartetbox
om te spelen. Doe mee!!
06-320.323.53 - 50 et p/m

Zitje even klem?
Op de grote

Bobbelbox
krijgen de meisjes

alle ritsen open!
06-320.323.54 - 50 et p/m, Angela

en haar meisjes, tot 3.00 u.
■ Privé en escort. Tevens

meisje gevr. 045-228975.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van
i adressen.

Geleen, tel. 04490-50921.

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 11
50 et p/m

Inwijding
Jiva's Oosterse tantrasex-
lessen, alles voor een beter

sexleven!
Les 19

06-320.323.51 - 50 et p/m

7 Summer Girls
Bij Madame Butterfly.
Open vanaf 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade.
Haar

sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.3235.55. Jouw
treinsexverhaal beken je op

010-4297085.

SM-Justine
SM zoals het Hoort! Super-

slavin. 045-425101.

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

Tel. 045-718067.

Anita Monika
Escort 045-726740.

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. Metzn
2 of met een gezellig stel.

06-320.326.27 (50 Ct./p.m.)

Wip-In Box
Terug van weg. Nieuw en
Anders, Heet, Recht voor
zn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

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

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.)

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

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

de Beurtlijn

Dacht je dat ze op*~
Sex box 1

Over huiswerk zoudec
ten... Misschien oveft

lekker soort huiswerk *—adres. 06-320.322.»
(50 ct./p.m)_B

Lijf Sex BoH
Waar meer gebeurt dar

ten. Hier vinden ze &
Heet en verlangend «L-
Voor echte sex-contaf
06-320.324.90 (50 ctfT

Op de
Orgie box

praten ze nou eenma»
Daarom is het toch de'm
Box. Zo vind je die P*e

06-320.324.40 (50 cUW'
Veel training gaf Alex *perfecte body. De sW !£
het tanga 'tje en het] e

jurylid. Nog eens? ht

06-320.323.8^
( 50 ct./p.m.)^kl

Paren iw
uit Overijssel BrabWa

en Limburg. Ze doenp
bij ons anders dank
thuis...Geen bureau
ga maar te keer. g

06-320.323.84 (50 ctjd
Homojongens in lej^
doen 't toch weer nj,

iets anders met elk* J-Opwindende1v
en vaker n

06-320.323.86 (50 ctj c
i z

Bij ons geen bandjes *live!! Probeer eer*
De Blotebo*

06-320.325.14-50 Cj
Leuke vrouwen zijn'(l

slaafd aan onze bojj.
Groene blaadjes vind I

CallcuttaÜ |
06-320.320.13-50 cJi

Voor als jevan JONGj; 'In 't oerwoud
laten mannen zicf ]
Besnijden! !

Wat zullen vrouwen d"
en hoelang....? Zoenb*
06-320.325.22 - 50jja

Sexy Blonde
i en brunette v.a. 10 uuf.

zat, en zond. 045-72JJ
Peggy ,

privé ma. t/m vr. 11-'
Tev. assistente gezo^

Tel. 04490-74393>
Club Rustig

Nieuwe meisjes aanWf

v.d. Weyerstr. 9, Kerk^
1 West. Tel. 045-4127;

Alstublieft niet bellen, 6
te erg, hierkunt u niet W
06-320.322.77 - 50 dl

Sex
Voor Piccolo's ,

zie verder pagina 'l

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

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

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

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

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

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

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

320.320.24.
Escortservice all-in
045-326191

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

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;

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

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

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

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)

Tippel lijn
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-lijnü
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
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

St. Tropezbar
Putstraat 40 Sittard.

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

Tevens meisjes gevraagd.
Tel. 15828 na 21 u. 17402

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

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

’5O,- all-in
045-423608

** 06-320.321.03 "
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
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I_7 ALS UNU 330 MINUTEN ,W VOOR UNIX OVERHEEFT...

KOMT U IN DE TOEKOMST 1f-_ VERDER VOORUIT I
UNIX staat volop in debelangstelling. De kans is groot dat ook Inde prijs zijn inbegrepen: een geheel verzorgde lunch, een
uw organisatie overweegt met UNIX te gaan werken. Als u een informatiepakket en demonstraties. Voor aanmelding vult uoe
gestructureerd en objectiefbeeld van UNIX wilt hebben bon in en stuurt dezezonder postzegel naar
- inclusiefvoor- en nadelen - bezoek dan de UNIX-Themadag Circle Training Centre,
voor Zuid-Nederland. Op deze puur informatieve dag met Antwoordnummer 1234,6400 VB Heerlen.
lezingen en demonstraties krijgt u alle benodigde basiskennis Wilt u meer informatie? Bel dan Paula Barrois van deCTC-
om mee te kunnen praten, denken en beslissen over UNIX. Infolijn: 045 - 73 43 29.

DATUM: vrijdag 23 juni 1989 LET OP! Er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar, wacht dus »'* ;
TUD: 09.30-15.00 uur te lang met aanmelden!
PLAATS: Circle Training Centre, Huskensweg 20, Heerlen _____
KOSTEN: f 475,- p.p. exclusief BTW I, ~ , , „Mlvn,L "

" Ja, ik neem deel aan de UNIX-Themadag op 23 junia.s.
Ik wacht met betalen op uw acceptgiro.

Naam bedrijf:

O Uw naam:
CIRCLE... I Uw functie:
BAANBREKEND IN SOFTWARE , Adres

Postcode en plaats:
Huskensweg 20, Postbus 276,6400 AG Heerlen. l Telefoon:

|_
_____

x
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Tekort geldmarkt
meegevallen

Ê"AMSTERDAM - Het tekort op- geldmarkt is de afgelopeneek meegevallen en achteraf
inzien zijn de speciale belenin-fen van de Nederlandsche Bankjekrap uitgevallen voor de be-hoeften van de markt. Voor deJF'ieuwe week verwacht men in
Pc geldmarkt dat het tekort ietsjueiner zal worden, maar dat depueuwe speciale beleningen toch■weer in de buurt van de f 8 mil-ord zullen moeten komen.F" aar verwachting zullen de uit-
keringen uit het Gemeentefondsweer ongeveerr f 270 miljoen
g oot worden en zal er iets min-l er, aan belastingen worden be-
-shtfi u

in de afgelopen week ging
'ei by die post om f 10 miljard.

Jm te valutahoek onderging de
f vor ■ in de afgelopen week een
lmTmmg van omstreeks f 300
Icièl °en als gevolS van commer-
L e transacties, waarbij een'ba w gr°te post

' via de centrale

Weekstaat
J * m'Üoenen guldens) verschil
I aCTiva to v
IGouri 06-06-89 29 05-891 Bij, ,r , , 27.608,2

IMp rekkln Bsrechten inJR»spru„« 1.458,8 - 10,9hW, POSlt,c ln IMF 1.536,5 + 81,6
HVuJL. 11.478,1 -36,7i*n mgen in g°"d/devie-

Vonr„ . 20.793,5 + 105,7l|couraSnthoWenrek^ing-
PaPieri„ J 4322 ' I'B92'8Beien '" d,sc°nto 558,7 - 5,1

1 GuS"Ben 8.050,0 +6-890,5
i Beu„ "svorderir'gen 15.005,3 + 4.399,83 D'v!-rfeli£n 2-0*0.6 +0.1
3 in rekeningen (waar-
Pi Npj
1Passiva 86 munten> 1029,7 -40,6

'I s<-hatfe tlen in omloop 35.162,5 +301,0Bant 4.349,3 + 4.349,3

Andere 'n Nederland 9
6 7.5Banken geZotencn 555 O' 2

Ander " DUitenland 93.! +46.'vWDIiehmot '"Boetenen 81.7 - 2,8Kasnl ngcn ln guldens 4 589.2 + 4.384,9
Vernh „?erekemngen 8.585,8
geld "ngen m "eemd
Te B„„ 793,6 + 127,1
bj.stnwaarde toegewezen

Waarn^gSreeht<'n IMF 1461,4 - 10,9gouc[deringsverschillen
"èrWal^H6" 27.560,2 - 355.3Kann ,dennßsrekening 387,7
Diver^a er reserves 2.040,6
TotaM rekcn'ngen 395,6 + 52,2
<Waar, 8 en dcv'ezen 62.726,2 + 96,4DekkTn ? convertibel) 20.793.5 + 105.7*K'ngspercentage 156,24 20,84

Oldelftsnel
naar beurs

Van onze redactie economie
DELFT - Met de introductie van 40
procent van het aandelenkapitaal
op de officiële Amsterdamse effec-
tenbeurs op 15 juni lost het high-
tech-concern Oldelft een al langer
lopende belofte aan zijn huidige
aandeelhouders in. Tot nu toe wer-
den de aandelen van het vooral in
optische apparatuur gespecialiseer-
de bedrijf alleen op de parallel-
markt genoteerd. Daardoor waren
ze niet zo makkelijk verhandelbaar.
De beursintroductie gaat niet met
een emissie gepaard, omdat Oldelft
op dit moment over voldoende
eigen kapitaal beschikt. Maar met
het oog op mogelijke aankopen van
andere bedrijven wil Oldelft zich via
de beurs verzekeren van een goede
toegang tot de openbare kapitaal-
markt.

Overheid
De OESO wijst er in haarrapport opdat er bijna geen tweede land te vin-
den is binnen de club van 24 waar
de samenleving zoveel geld in haar
overheid stopt als in Nederland. De
zogenoemde collectieve lastendruk
bedraagt 55 procent en dat is even-
veel als in 1983. In vergelijking met
andere OESO-landen heeft Neder-
land maar weinig gesnoeid in de
overheidsuitgaven, aldus het rap-
port.
Een ander punt van kritiek betreft
het wettelijk minimumloon van bij-
na 2.000 gulden bruto per maand.
De OESO vindt dit veel afgezet te-
gen internationale maatstaven en in
het bijzonder in vergelijking met de
Verenigde Staten.
Daarnaast is het noodzakelijk dat er
meer opleidingsmogelijkheden
voor werklozen komen, staat er in
het OESO-rapport. In het onderwijs
moet de aandacht meer worden ge-
richt op wat het bedrijfsleven van
zijn werknemers vraagt.

De OESO waarschuwt voor een mo-
nopoliepositie van de geprivatiseer-
de PTT. Zij stelt dat nauwlettend in
de gaten moet worden gehouden
dat de PTT zijn marktpositie niet
gaat misbruiken om de introductie
van goedkopere diensten te vertra-
gen of tegen te houden.Deregering
moet er ook voor waken dat de PTT
niet te hoge prijzen berekent. Tot
slot moet ook worden opgepast dat
potentiële concurrenten van de PTT
niet van de markt worden gedrukt,
aldus de OESO.

Dollarkoers
blijft stijgen

r Arnerrw'llDAM ~ De koers van de
Kjj: r^aanse dollar is gisteren met
selm e cent gestegen. Op de wis-
sl t

arltt in Amsterdam werd bij het
not de handel2,2315 gulden ge-
-2 2n-frt d tegen een slotkoers van
■«"du gulden op maandag.

va
e d°llarkoers lag het grootste deel

den dag ruim boven de 2,24 gul-
rrii r,'r

,maar moest in de loop van de
ren u iets terug- Valutahandela-
toe de koerswinst vooral
Cnjn de chaotische situatie in
nin a; ln tijden van politieke span-
2elff ZOeken beleggers traditioneel
Dekeid in de d°"ar-
met Van bet pond sterling ging
h0o„°ngeveer een halve cent om-
op %'}n Amsterdam werd gesloten
koer gulden tegen een slot-
den .°P maandag van 3,4935 gul-
den' n niveau in elf maan-

goudprijs daalde.

overzicht
Ongeanimeerd

- De Amster-
Hea beurs lag er gisteren on-
vanrimeerd bi->- Bij de hervatting
verfi , nandel was de stemming
koe

e zonder al te grote
te rsverschuivingen ten opzich-
hoan het slot van maandag, en
len vee^ koersen in de aande-
hooector later °P de dag wat om-
verrf g.mgen bleef de stemming
Wei ■ ' Amsterdam trok zich

mig aan van de vastere dollar
D
n van Wall Street.

Kw e omzet in Amsterdam
wart) uit op f 1825 miljoen,
len nll f 844 milJ°en in aande-
tOcL e stemmingsindex wist
van n°g een stijging te vertonen6en Dunt- De obligatiemarkt
k 0 enigszins in reactie na de
Dün^sstijging van rond de halve
B

unt van maandag.
het p 6 mternationals bleven aan
?en van de dag Seen verlie-
f 1 J?iieerover. Daarbij kon Akzo
de« intrekken naar f 150,80. In
on f! oanciële sector won NMB f 5
naV i33'Uitgever VNU steeg f 2
1 fin 108>50 en collega Elsevier fnaar f 72,20.
eri ncïYerd f L2O duurder op f6O
Wist f 1,2° op f 140>60- DAF
Ües f en aanvankelijk groterver-
bei te beperken tot twee dub-
raari eS op f 58-10- slecht in de
v»„ *

,ag VOC met een verliesf 1,60 op f47.

SarLde Reinere fondsen schoot
Ch s Behang omlaag. Dit
beü meldde terloops aan de
kin fS' dat eventuele fusiebespre-
kr,Jlen van de baan waren. Dat
G? h

f 12 van de koers op f 88.
uw 'ag Grontmij met een voor-r/gang van f 160 op f148,80.
de \r Groenendijk kon f 1,80 aan

*^oers toevoegen op f 44.

Borghans samen
met Groot Vlees

HEERLEN - Het Hoornse import-
en exportbedrijf J. Groot Vlees gaat
samenwerken met Borghans beheer
BV in Nuth. De afspraak geldt met
terugwerkende kracht vanaf 1 ja-
nuari, waarbij Grootvlees deel-
neemt in het aandelenkapitaal van
Borghans Beheer. Beide bedrijven
produceren en verkopen varkens-,
rund-, kalfs- en lamsvlees. Ze zijn
ervan overtuigd dat zij door het sa-
mengaan nog beter kunnen inspe-
len op deveranderde behoeften van
de afzetmarkt. Met de nieuwe com-
binatie ontstaat een jaaromzet van
tenminste 100 miljoen gulden. De
bedrijven denken dat door de sa-
menwerking het werk toeneemt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vJt s.k.

AEGON 98,40 98,00
Ahold 121,30 121,40
Akzo 149,00 150,80
A.B.N. 42,00 42,50
Alrenta 162,40 162,50
Amev 50,00 50,90
Amro-Bank 81,00 82,80
Bols 141,00 142,00
Borsumij W. 141,00 142,30
Bührm.Tet. 67,00 67,10
C.S.M.eert. 65,60 65,30
DAF 58,30 58,10
Dordtsche P. 254,20 254,50
DSM 141,40 140,60
Elsevier 70,60 72,20
Fokker eert. 41,10 41,70
Gist-Broc. c. 34,80 34,80
Heineken 115,00 115,40
Hoogovens 105,60 105,60
Hunter Dougl. 111,00 111,30
Int.MüUer 92,50 94,50
KBB eert. 73,30 73,30
KLM 49,00 49,50
Kon.Ned.Pap. 58,90 60,00
Kon. Olie 136,70 138,20
Nat. Nederl. 62,10 63,00
N.M.B. 227,00 233,00
NedUoyd Gr. 448,50 445,00
Nijv. Cate 95,50 95,00
Océ-v.d.Gr. 322,00 320,00
Pakhoed Hold. 129,70 129,80
Philips 37,40 37,70
Robeco 105,50 105,90
Rodamco 164,70 165,20
Rolinco 104,30 104,60
Rorento 60,40 60,80
Stork VMF 36,70 36,50
Unilever 137,50 137,70
Ver.Bezit VNU 106,50 108,50
VOC 48,60 d 47,00
Wessanen 87,20 87,70
Wolt Kluwer 173,50 173,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,80 44,50
ACF-Holding 50,00 49,50
Ahrend Gr. c 291,00 292,00
Alg.Bank.Ned 41,80 42,30
Asd Opt. Tr. 23,00 23,10
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 89,40 88,50
Autlnd.R'dam 79,50 79,20
BAM-Holding 455,00 455,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 135,00 135,00
Begemann 110,50 110,20
Beündo 372,00 372,00
Berkei's P. 5,30 5,05
Blyd.-WiU. 23,80 23,30
Boer De, Kon. 448,00 a 455,00
de Boer Winkelbedr. 59,50 59.40
Boskalis W. 17,05 17,00
Boskalis pr 14,50 14,35
Braat Bouw 1030,00 1032,00
Burgman-H. 3000,00 3120,00 ■

Calvé-Delft c 894,00 895,00
Calvépref.c 5025,00 5025,00
Center Parcs 78,00 78,40
Centr.Suiker 64,70 64,70
Chamotte Unie U.60 11,70
Chamotte div.B9 H.OO 11,00
Cindu-Key 116,00 115,50
Claimindo 361,00 360,00
Content Beheer 24,70 24,60
Cred.LßN 81,00 82,20
Crown v.G.c 118,00 120,00
Desseaux 209,00 209,00
Dordtsche pr. 252,00 253,00
Dorp-Groep 52,20 52,00
Econosto 239,50 238,30
EMBA 134,50 133,00
Enraf-N.c. 54,50 54,00
Eriks hold. 364,00 364,00
Frans Maas c. 70,00 d 71,60
Furness 135,00 136,50
Gamma Holding 83,00 83,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 26,90 26,00
Geveke 39,70 38,50
Giessen-de N. 249,50 260,00
Goudsmit Ed. 308,00 310,00
Grasso's Kon. 89,80 88,80
Grolsch 129,00 129,00
GTI-Holding 185,50 187,00
Hagemeyer 89,80 89,50
H.B.G. 209,00 210,50
HCSTechn 16,10 16,10
Hein Hold 99.50 99,50
Hoek's Mach. 194,00 194,00
Holdoh Hout 715.00 715,00
Holec 29,80 29,50
H.A.L.Tr. b 1728,00 1718,00
Holl.Am.Line 1728,00 1725,00
Heineken Hld 99,50 99,50
Holl.SeaS. 1.60 1,60
Holl. Kloos 430,00 450,00
Hoop enCo 12,20 12,00
Hunter D.pr. 6,15 6,45
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 60,20 62,20
IHC Caland 34,00 33,60
Industr. My 210,00 210,00
Ing.Bur.Kondor 531,00 529,00
Kas-Ass. 41,00 41,00
Kempen Holding 14,10 14,10
Kiene's Suik. 1305,00 1305,00
KBB 75,50 75,00
Kon.Sphinx 96,00 100,00
Koppelpoort H. 275,00 274,00
Krasnapolsky 190,00 198,00
Landré & Gl. 55,00 54,80
Macintosh 49,70 50,00
Maxwell Petr. 685,00 685,00
Medicopharma 73,50 73,00
Melia Int. 7,00 7,00
MHV Amsterdam 25,00 24,40
Moeara Enim 1183,00 1175,00
M.Enim 08-cert 15300,00 15400,00
MoolenenCo 31,70 31,50
Mulder Bosk. 54,00 54,00
Multihou.se 10,90 10,90
Mynbouwk. W. 447,50 447,50
Naeff 225,00

NAGRON 48,50 48,70
NIB 558,00 557,00
NBM-Amstelland 19,50 d 20,20
NEDAP 318,00 315,00
NKF Hold.cert. 363,00 363,00
Ned.Part.Mij 36,80 36,80
Ned.Springst. 9730,00 9730,00
Norit . 836.00 836,00
Nutricia 247,00 245,00
Omnium Europe 16,60 16,60
Orco Bank c. 78,90 79,00
OTRA 701,00 705,00 b
Palthe 140,00 140,50
Polynorm 96,30 96,00
Porcel. Fles 138,00 138,00
Ravast 55,20 55,00
Reesink 68,00 67,00
Riva 55,00 55,50
Riva (eert.) 55,00 54,20
Samas Groep 75,00 76,00
Sanders Beh. 100,00 88,00
Sarakreek 28,00 28,20
Schuitema 1600,00a1540,00 a
Schuttersv. 125.00 130,00
Smit Intern. 47,60 46,50
Stßankiers c. 25,30 25,30
Stad Rotterdam 151,00 151,80
TelegraafDe 471,00 470,50
Text.Twenthe 249,50 254,00
TulipComp. 62,00 61,00
Tw.Kabel Hold 147,50 147,50
Übbmk 118,00 114,00
Union Fiets. 15,45 15,50
Ver.Glasfabr. 290,00 290,00
Verto 68,70 69,20
Volker Stev. 64,50 65,50
VolmacSoftw. 64,20 64,00
Vredestein 19,00 19,10
VRG-Groep 62,60 62,80
Wegener Tyl 204,50 200,00
West Invest 31,30 31,30
Wolters Kluwer 173,00 171,50
Wyers 50,00 a 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,00
ABN Aand.f. 73,90 73,50
ABN Beleg.f. 55,50 55,50
ALBEFO 53,00 52,90
AldoUarßFs 21,00 21,00
Alg.Fondsenb. 242,00 242,00
Alhance Fd 12,00 12,00
Amba 45,60 45,40
Amenca Fund 318,00 318,00
AmroA.inF. 92,70 92,60
Amro Neth.F. 75,00 75,00
Amro Eur.F. 69,50 68,70
AmroObl.Gr. 150,00 150,20
AnTvabel 95,00 96,00
AsianTigersFd 56,70 57,80
Bemeo Austr. 61,90 61,60
Berendaal 116,00 116,00
Bever Belegg. 23,50 23,50
BOGAMIJ 108,00 107,90
Buizerdlaan 40,50 41,20
DeltaUoyd 40,20 40,00
DP Am. Gr.F. 24,60 25,10

Dp Energy.Res. 35,00 35,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 b
EMF rentefonds 65,00 65,10
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass.Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,40 57,10
Hend.Eur.Gr.F. 194,30 194,20
Henderson Spirit 76,70 76,00
Holland Fund 72,00 72,00
HoU.Obl.Fonds 120,50* 120,50
HoU.Pac.F. 111,60 110,70
Interbonds 567,00 567,00
Intereff.soo 41,10 41,00
Intereff.Warr. 294,00 294,00
JapanFund 39,50 39,80
MX Int.Vent. 61,00 60,50
Nat.Res.Fund 1495,00 1490,00
NMB Dutch Fund 37,50 37,20
NMB Oblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 102,40 102,50
NMBVast Goed 40,50 40,30
Obam, Belegg. 213,50 213,50
OAMFRentef. 14,15 14,05
Orcur.Ned.p. 48,80 48,80
Pac.Prop.Sec.f. 45,85 46,35
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,50 a
Rabo Obl.inv.f. 75,00 75,10
Rabo Obl.div.f 50,00 50,10
Rentalent Bel. 1340,00 1343,50
Rentotaal NV 31,10 31,20
Rolinco cum.p 106,50 106,50
Sci/Tech 18,20 18,50
Technology F. 15,90 15,90
Tokyo Pac. H. 248,50 248,50
Trans Eur.F. 74,70 74,00
Transpac.F. 570,00 570,00
Uni-Invest 115,50 115,50
Unico Inv.F. 85,60 85,00
Unifonds 29,00 28,90
VastNed 119,10 119,10
Venture F.N. 40,30 40,30
VIB NV 86,00 86.10
WBO Int. 77,30 ' 77,00
Wereldhave NV 209,50 209,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,00 36,00
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 34,50
Amer. Brands 69,50 68,50
Amer. Expres 33,80 33,60
Am.Tel.& Tel. 36,00 35,30
Ameritech 61,00 59,70
Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,00 27,70
Atl. Richf. 93,50 92,20
BAT Industr. 5,80 5,75
BeU Atlantic 88,50 88,30
BellCanEnterpr 39,10 38,50
BeU Res.Adlr 1,10 1,10
BeU South 49,40 49,50
BETPublic 2,55

Bethl. Steel 23,30 23,25
Boeing Comp. 78,40 76,50
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 23,80 24,30
Citicorp. 33,80 33,00
Colgate-Palm. 51,50 50,70
Comm. Edison 37,30 37,50
Comp.Gen.El. 450,00 460,00
Control Data . 20,70 20,00
Dai-IchiYen ' 3350,00 3320,00
Dow Chemical 93,00 91,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 47,40 46,40
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 227,00 220,00
Exxon Corp. 43,50 43,75
FirstPaclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,80
Ford Motor 49,60 49,20
Gen. Electric 55,50 55,10 d
Gen. Motors 41,10 40,50
Gillette 42,00 40,90
Goodyear 54,50 54,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 75,25 73,60
Int.Bus.Mach. 109,90 109,60
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 49,50
ITTCorp. 60,30 59,80
K.Benson ® 5000,00
Litton Ind. 81,00 79,50
Lockheed 48,10 48,25
Minnesota Mining 73,50 73,00
Mobil Oil 51,80 51,30
News Corp Auss 15,00 14,70
Nynex 80,00 79,00
Occ.Petr.Corp 29,00 28,70
Pac. Telesis 40,60 40,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 54,70 d 54,30
Phiüp Morris C. 141,00 139,50
Phill Petr. 23,60 23,20
Polaroid 39.90 40,25
Pnvatb Dkr 264,30 264,80
Quaker Oats 59,80 59,70
StGobin Ffr 620,00 640,00
Saralee 55,30 54.00
Schlumberger 39,50 40,00
Sears Roebuck 47,10 46,60
Sony (yen)
Southw. Bell 52,70 52,50
Suzuki(yen) . 923,00 913,00
Tandy Corp. 44,20 44,30
Texaco 50,00 49,75
Texas Instr. 45,10 43,75
TI P Eur 1,65 1,68
ToshibaCorp. 1430,00 1430,00
Union Carbide 27,00
Union Pacific 73,00 d 72,00
Unisys 27,60 27,00
USX Corp 36,75 35,80
US West 69,50 69,20
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 63,50 63,50
Woolworth 52,70 52,00
Xerox Corp. 64,10 63,70

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 56,30
Am. Home Prod. 210,00 210,00
ATT Nedam 78,00 77,80
ASARCO Ine. 54,00
Atl. Richf. 209,50 212.50
Boeing Corp. 169,00 167,00
Can. Pacific 38,70 39,00
ChevronCorp. 119,00
Chrysler 48,00 50,50
Citicorp. 72,50 72,00
Colgate-Palm. 111,00 111,00
Control Data 40,00 40,50
Dow Chemical 203,00 203,00
Eastman Kodak 102,00 103,00
Exxon Corp. 93,50 95,50
Fluor Corp. 61,50 62,50
Gen. Electric 121,00 122,00
Gen. Motors 180,50 182,00
GUlette 90,00 90,50
Goodyear 118,50 120,00
Inco 63,50 63,50
1.8.M. 237,00 240,00
Int Flavors 121,50
ITT Corp. 130,20 132,30
Kroger 29,00 29,00
Lockheed 107,00 109,00
Merck & Co. 155,50 155,50
Minn. Min. 160,00 161.00
PepsiCo. 118,00 125,00
Philip Morns C. 307,00 308,50
Phill. Petr. 50,50 50,00
Polaroid 80,00 82,00
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 133,00 131,50
Schlumberger 84,50 87,00
Sears Roebuck 101,50 103,50
Shell Canada 81,00 82.00
Tandy Corp. 93,50 97,50
Texas Instr. 98,00 95.00
Union Pacific 160,00 160,00
Unisys Corp 57,50 58,50
USX Corp 80,10 78,50
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 141.00 142,00 d
Woolworth 114,00 115,00
Xerox Corp. 133,00 134,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 555,00 547,00
Dresdner B. 325,00 330,00
Hitachi(soo) 1450,00 1450.00
Hoechst 318,00 316,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
NesÜé 7200,00 7100,00
Siemens 550,00 548,00

Warrants
Akzo 38,40 38,90
AMROwarr. 1,45 1,45
Bogamjj 5,20 5,30
Falcons Sec. 18,75 18,80
Honda motor co. 2230,00 2175,00
K.L.M. 85-92 172,80 171,50
Philips 85-89 3.30 3,80
Stßankiers a 0,80 0,75

Stßankiers b 2,20 e 2,20

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 12,70 12,70
10'AABN 87 96,00 96,00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 95,75
10Amev85 101,25 101,25
HAmevB6 95,00 95,00
14'AAmro87 96,75 96,75
13 Amro-BankB2 100,70 100,70
10'AAmro 86 96,25 96,25
10Amro 87 95,60 95,60
5% Amro 86 97,75 96;00
Amro Bank wr 23,80 24,50
Amro zw 86 67,75 68.00
9 BMH ecu 85-92 99,10 99.10
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/nEEG-ecu 84 100,25 100.25
9^EIB-ecu 85 101.00 101,00
12'AHlAirl.F 92,25 95.25
12 NIBlB) 85-90 101.00 101,00
IPANGUB3 101,00 101,00
10 NGU 83 100,25 100,25
2'A NMB 86 84,25 84,25
NMB warrants 63,25 65,50
8% Phil. 86 96,00 96,50
6% Phil.B3 96,25 96,50
11 Rabo 83 101,00 101,00
9 Rabo 85 102,00 102,00
7 Rabo 84 101,50 101,50
12'AUnü. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90
Bredero eert. 4,00 3,80 a
11 Bredero 3,60 3,60

Breev. aand. 17,00 17,00
Breev eert. 17,00 17,00
LTV Corp. 2,30 2,30
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,01 1,09
7V» RSV 69 92,00 a 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 23,00 a 22,70
Berghuizer 71,00 69,00 f
Besouw Van c. 49,50 49,70
CBI Barin Oce. yen 1680.00
Comm.Obl.F.l 99,20 99,50
Comm.Obl.F.2 98,80 99,10
Comm.Obl.F.3 99,00 99,40
De Drie Electr. 28,20 28,00
Dico Intern. 116,50 117,00
DOCdata 32,00 32,30
Geld.Pap.c. 94,00 94.80
Gouda Vuurv c 87,00 86,50
Groenendijk 42,20 44.00
Grontmij c. 147,20 148,80
Hes Beheer 292,00 283,00d
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,20 f 4,10
Infotheek Gr 28,00 27,80
Interview Eur. 7,90 7,60

tav. Mi] Ned. 60,00 e 60,10
KLM Kleding 33,30 33,50
Kuehne+Heitz 35,00 35,00
LCI Comp.Gr. 44,60 44.80
MeUe 249,80 249,80
Nedschroef 114,90 115,00
Neways Elec. 9,90 f 9,70
NOG Belfonds 28,80
PieMed. 11,00 e 11,10
Poolgarant 10,20 10,30
Simac Tech. 17,60 17,60
Text Lite 6,90 6.90
Verkade Kon. 238,00 242,00
Weweler 108,00 108,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 40,00 516 3,50 3.70
abn c jan 45,00 311 1.70 2,00
akzo c jul 150,00 420 3.80 4,5(1
akzo c okt 160,00 333 3,70 4,10
akzo p jul 150,00 399 3.30 2,80
akzo p okt 150,00 305 4,70 4.80a
amro c jul 80,00 801 2,50 3,70
amro c jul 85,00 277 0,60 1,20
amro c okt 80,00 475 4,00 5,00
amro c okt 85,00 364 1,80 2,70
amro p jul 80,00 527 1,20 0,80
buhr c jul 65,00 250 3,40 3,70
d/n c jun 225,00 408 0,95 1,25
d/fl c scp 210,00 500 10,70b 13,50a
d/n p scp 235,00 500 16,30a 13,90
d/n p dcc 200,00 372 1,60 a 1,20
dsm c jul 125,00 288 18,00a 16,80
dsm c okt 140.00 535 8,40 8,00
els c jul 70,00 387 3,00 3,50
coc c jun 295,00 381 8,50 9,20
coc c jun 305,00 570 2,20 2,60
coc c jul 310.00 268 4,40 5,00
coc p jun 295,00 362 1,40 1,00
coc p jun 300,00 247 2,70 2,00
goud c aug 420,00 605 0,60 0,70
hoog c jul 95,00 454 12,80a 12,00
hoog c jul 100,00 504 8,50 8,50a
hoog c jul 105,00 312 5,80 5,40
hoog c jul 110,00 466 3,50 3,20
kim c jul 45,00 404 4,90 5,20b
kim c jul 50,00 366 1,30 1,60
kim c okt 45,00 332 5,30 5,70
kim c 091 40,00 276 13,20 13,50
kim p jul 50,00 274 1,80 1,70
knp c jul 55,00 253 5,20 6,00
natn c jul 65,00 582 0,90 1,00
natn e okt 60,00 249 4,30 4,70
natn c okt 70,00 442 0,90 1,00
olie c jul 140,00 550 2,70 3,30
oüe c 092 135,00 592 18,00 18,40
olie p jul 140,00 237 4,70 3,90
umi c jul 140,00 470 2,00 2,30
umi p jul 140,00 592 3,50 3,50
voc c jul 45,00 235 4,80 4.00 a
voc c jul 50,00 363 2,10 b I,Boa
voc c okt 50.00 324 4,00 a 3,50
voc p jul 45,00 272 0,90 a 1,10
voc p jul 50,00 312 3,00 3,80
wes c okt 90,00 536 3,50 4,00

economie

OESO over Nederlandse economie:

’Belastingen
moeten omlaag’
PARIJS - Om de groeipotentievan de Nederlandse economie
volledig te kunnen benutten mogen de lonen niet te veel stij-
gen. De regering moet daarom als compensatie dekomende ja-
ren de belasting en de premies voor de volksverzekeringen
verder verlagen. Dit stelt de Organisatievoor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar gisteren ver-
schenen jaarlijkseeconomische beschouwing van Nederland.

De OESO, organisatie van 24 wes-
terse industrielanden, wijst erop dat
een klein land als Nederland met
zijn open economie voor zijn wel-
vaart in sterke mate afhankelijk is

van wat er in de wereld gebeurt.
Desalniettemin krijgt het kabinet-
Lubbers en in het bijzonder minis-
ter Rud'ing (Financiën) een pluim
op de hoed omdat het sinds 1982 een
strak financieel beleid heeft ge-
voerd dat heeft bijgedragen aan de
bloei van het bedrijfsleven.
Van alle industrielanden is de stij-
ging van de lonen en van de prijzen
op de binnenlandse markt in Neder-
land het laagst geweest, aldus het
OESO-rapport. Mede daardoor
heeft deeconomie zich voorspoedig
kunnen ontwikkelen.
Kritiek heeft de OESO ook. Volgens
haar kampt Nederland met twee
ernstige problemen die ingebakken
lijken te zijn in de samenleving. Zo
vindt zij het overheidsapparaat en
de daarmee gepaard gaande kosten
veel te groot in verhouding tot wat
er in Nederland wordt verdiend.
Daarnaast acht de OESO de werk-
loosheid te hoog. Zij vindt het ver-
spilling van arbeidskrachten dat zo
veel mensen al zeer lang zonder
werk zitten.

Nieuwe opleiding
voor luchtvaart

HAARLEM/HOOFD-
DORP - De Hogeschool
Haarlem begint in het
nieuwe schooljaar met
een nieuwe studieva-
riant: logistiek manage-
ment voor de lucht-
vaart. Het eerste jaar
wordt begonnen met
een groep van twintig
studenten maar over
enkele jaren, zo ver-
wacht sector-directeur

Bekema, zal de richting
plaats bieden aan ten-
minste driehonderd
studenten.

De nieuwe opleiding is
door de afdeling Hoger

Economisch Onderwijs
van de Hogeschool
Haarlem ontwikkeld in
nauwe samenwerking
met de ATAN, de over-
koepelende organisatie
van luchtvaartbedrij-

ven in Nederland. Deze
vorig jaaropgerichte or-
ganisatie timmerde al
eerder aan de weg door
samen met uitzendbu-
reau Start cursussen op
te zetten voor lagere
functies in de lucht-
vaart en door een bij-
zondere leerstoel inzake
het vliegverkeer aan te
bieden aan de Universi-
teit van Amsterdam.

Akkoord CAO
bij V en D

UTRECHT - De directie van de wa-
renhuizen van Vroom en Drees-
mann en de bonden hebben gister-
ochtend vroeg na zeven overlegron-
den een „onderhandelingsresul-
taat" bereikt.

Het gaat om een tweejarige CAO
voor de ongeveer 20.000 werkne-
mers, met salarisverhogingen van
twee keer 1 procent: op 1 augustus
1989 en 1 augustus 1990. Verder zijn
verbeteringen in de pensioenrege-
ling afgesproken, zoals een weduw-
naars- en partnerpensioen en maat-
regelen ter voorkoming van pen-
sioenbreuk. Voor medewerkers met

40 dienstjaren gaat de vut-leeftijd
omlaag van 62,5 tot 61 jaar.
In het kader van de reorganisatie bij
de warenhuizen kunnen perso-
neelsleden die op 1 julivan dit jaar
61 zijn eenmalig eveneens ver-
vroegd uittreden. De vut-premie
gaat voor de werknemers omhoog
van 0,15 tot 0,65 procent. Hulp-
krachten (mensen die minder dan
dertien uur per week werken) krij-
gen de loonsverhoging van in totaal
twee procent uitgekeerd in de vorm
van vakantietoeslag.

Er zijn ook afspraken gemaakt over
ouderschapsverlof en -in vier vesti-
gingen- een experiment met de op-
vang van kinderen tot vier jaar.
Vlietman zal het onderhandelings-
resultaat zonder positief of negatief
advies aan zijn achterban voorleg-
gen. „Het is nogal mager, maar het
gaat om een bedrijf dat het niet goed
heeft gedaan", zo zei hij.

Northwest Airlines
verwerpt bod KLM

NEW VORK- De di-
rectie van de Ameri-
kaanse luchtvaart-
maatschappij North-
west Airlines (NWA)
heeft afwijzend ge-
reageerd op de ont-
vangen voorstellen
tot overneming,
waaronder dat van
een groep waarin de
KLM participeert.
De bieders zijn uit-
genodigd uiterlijkop
16 juni nieuwe voor-
stellen in te dienen.

De KLM werkt sa-
men met de schatrij-
ke Amerikaanse be-

legger Alfred Chec-
chi en is er op uit een
belang van 25 pro-
cent in NWA te ver-
werven, het maxi-
mum dat krachtens
de Amerikaanse
wetgeving toege-
staan is voor een bui-
tenlandse lucht-
vaartmaatschappij .
De andere kandida-

ten zijn de oliemiljar-
dair Marvin Davis,
de luchtvaartmaat-
schappij Pan Am en
een groep werkne-
mers van NWA. Al-
leen Pan Am heeft
de waarde van haar
bod bekendge-
maakt. Die bedraagt
110 dollar per aan-
deel ofwel in totaal
3,3 miljard dollar.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 6-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.050/26.550,
vorige ’ 25.710-/26.210) bewerkt ver-
koop ’ 28.150, vorige ’ 27.810 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340-/ 410, vori-
ge ’340/410; bewerkt verkoop ’450
laten, vorige 450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.18 2,30
Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1,80 1,92
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 153,50 158,50
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) 127,25 131,75
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,80 32,30
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,71 16,31
Spaanse pes.(lOO) 1,68 1,83
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 49,00 52,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23725-23975
Brits pond 3,5015-5065
Duitse mark 112,640-690
Franse franc 33,140-33,190
Belg. franc 5,3745-3795
Zwits. franc 129,805-855
Japanse yen 156,32-156,42
Ital. lire 15,480-530
Zweedse kroon 33,450-33,500
Deense kroon 28,895-28,945
Noorse kroon 31,120-31,170
Canad. dollar 1.85875-86125
Oost. schill 16,0030-0130
lers pond 3,0070-0170
Spaanse pes 1,7350-7450
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1.6790-6890
Hongk.dollar 28,65-28.90
Nieuwz.dollar 1,2885-2985
Antill.gulden 1,2375-2675
Surin. gulden 1,2375-2775
Saudische rial 59,55-59,80
Ecu gulden 2.3340-3390

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 190,00 191,50
id excl.kon.olie 184,90 186,00
internationals 188,80 190,50
lokale ondernem. 193,60 194,90
id financieel 137,20 139,00
id niet-finane. 249,40 250,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)
algemeen 243,90 245,80
id excl.kon.olie 227,20 228,50
internationals 250,60 252,80
lokale ondernem. 236,60 238,10
id financieel 174,90 177,10
id niet-financ. 295,80 296.70
Stemmingsindex (1987=1001

algemeen 182,30 183,30
internation 186,70 187,90
lokaal 181,60 182,50
fin.instell 144,20 146,30
alg. banken 142,40 145.30
verzekering 145,00 146,20
niet-financ 193,60 194,20
industrie 181,80 182,80
transp/opsl 235,50 233,60

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):

Akzo 150,80(150,80)
Kon.Olie 137,10-138,40 (138,20)
Philips 37,70-37,80 (37,70)
Unilever 137,50-138,00(137,70)
KLM 49,20-49,40 (49,50)

Emissie Pirelli
AMSTERDAM - De in april aange-
kondigde beursgang van de Ita-
liaanse bandenproducent Pirelli
gaat gepaard met de uitgifte van 9
miljoen nieuwe aandelen, wat neer-
komt op een toename van 25 pro-
cent van het aandelenkapitaal van
PTH. PTH (Pirelli Tyre Holding) is
statutair in Nederland gevestigd en
in de ondernemingzijn de complete
bandenactiviteiten van Pirelli on-
dergebracht.
De officiële handel begint op maan-
dag 3 juli aan de effectenbeurs in
Amsterdam. De uitgifteprijs zal
naar verwachting liggen tussen f 48
en f5B. De opbrengst van de emissie
zal uitkomen tussen f432 miljoen en
f 638 miljoen. De mogelijkheid be-
staat dat bij grote belangstelling 2
miljoen extra aandelen worden toe-
gewezen.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2490.99 1148.29 203.71 950.18
Hoogst 2507.54 1153.62 205.61 956.30
Laagst 2471.32 1132.60 202.41 941.27
Slot 2496.32 114133 204.78 950.34
Winst
verlies + 15.62 - 4.69 +1.66 + 3.31
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" Demis-
sionair
minister
van Verkeer
en
Waterstaat
Neelie
Smit-Kroes
opent
vandaag
officieel het
vernieuwde
verkeers-
plein
Deil.
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Kontakten Klubs. t :

-1 ■

.! Contactbureau, Yvonne
i Bemid. en privé. Spaans

' j meisje aanw. 04490-23203
f, Sittard.
I I
i Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
i Lichaaamssexm. ’ 50,- v.
II Monique, trio, lesbisch mog.

: ontv. in lingerie v. mooie se-
-1 xy meisjes ma-zat 11-23 u.

zon 15-23 u. 045-425100

Anita
privé met escort ook zat. tel.

045-352543

Echtpaar
zoekt man voor moderne

vriendschap. Br.o.nr.
B-0985, L.D., Postbus 3100,

6401 PP, Heerlen.
Bel Nombre Hombre voor de
voortrekkersrol!!
06-320.320.23 - 50 et p/m

Hetero hardsex.

(Huis)dteren

' 30EMERHONDJES Vorks-
lire en Foxterriers teckeltjes

i dw. poedels Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413. '. Te k. laatste BOUVIER-

PS 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

t stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.
Te k. 2 MALTHEZER

jwinnetjes 9 wk en 12
mnd. oud. Inl. 045-727744.
Te k. wegens omstandigh.
LASSIE hond Ijr oud, teef,

voor kinderen na 18.00- 045-319666.
Te k. nest HEIDEWACH-
TELS. Tel. 04743-2303.

Meen. HERDER teef, certif.
lof 406 ptn, K.N.P.V., goede
waakhond, bijt boef en bur-
ger. Tel. 045-271056.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te koop jonge sprekende
PAPEGAAIEN, parkieten en
beo's. Tel. 04493-3228.
Lieve Chow-Chow te k.
donkerbr., 3 jr., reu, WAAKT
goed. Tel. 04493-1644.
Goed tehuis gezocht v.
mech. HERDER en wolfs-
herder. Tel. 045-321231.
Te k. Engelse cocker SPA-
NIEL pups m. stamb. Honig-
mannstr. 48 Schaesberg.
Mooi nest jonge katjes
GRATIS af te halen. Tel.
045-241091.

In en om de tuin

grindtegels
50 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
vinband 15X5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
Der m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 3,20, koernest zak 25 Itr.

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

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

Eiken SPOORBIELZEN 2V2
ti v.a. ’ 20,- Houtzagerij
i/Vindels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
3eïmpr. TUINHOUT; schut-
:ingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
oalken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
345-270585.
1 ste soort GRASZODEN
f 3.50,- p.m 2 afgehaald,
ooven de 50 mtr. gratis
-.huisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
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.
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
Te k. nwe. TUINFRAIS s-
thermophane ruiten, tel.
045-311724.

Huwelijk Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
All.st. man zkt. knap STEL v.
moderne vriendsch. Br.o.nr.
B-1025 LD, postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
MAN 50 jr., mid. niv., geen
bartype, zkt. dito vrouw. Br.
onr. B-1028 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.

Aard. alleenst. j. MAN zkt.
dame tot 45 jr. voor intieme
relatie, geen beroeps, ge-
heimh. verzekerd. Fin. ver-
goed, mogelijk. Br.o.nr.
B-1019 L.D., Postbus 3100,
6401 PP, heerlen.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Mode Totaal
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.

Baby en Kleuter
fë kööp KINDERSTOEL
donkerbruin, prijs ’ 35,-.
Tel. 045-463211.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

i.H.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-Tl3ll.

Bel gratis 06-099.13.13.
Klusjesman

biedt zich aan voor ALLE werkzaamheden.
Telefoon 045-227586

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
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.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, 045-
-316238.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating, vp.
tuinaanleg, 045-423699.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijfr Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Het STUCADOORSWERK
van de St. Annakapel te
Spaubeek werd uitgevoerd
door Jan Hilger: voor al uw
stucadoorswerk. Tel.
04490-47294/38083.
DAKCENTRUM Hemast
zeer vakbekwaam in alle
dakwerkzaamheden. Tel.

I 045-224113.
Diepvries- en KOELKAST-
IREPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

' VAKBEKWAME dakdekker

" zoekt klusjeswerk. Tel. 045-
-■ 217254 b.g.g. 218299

Kapper/Cosm.
i
__________________
Te k, SCHOONHEIDS-

" massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-6293966561.

Wonen Totaal

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’6,95. Gratis
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
mogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. eiken TV-KAST,
z.g.a.n. Tel. 045-424624.

Te k. eenpers. bed 2 X 0.90
mtr., lattenbodem en matras
(nw), kleerkast br. 1 mtr., Zi-
brominkachel, ronde witte
tafel met chromen poten.
Tel. 045-415958.

" IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’lOO,-; diepvries ’225,-;

' Wasaut. AEG combi ’ 275,-
-045-725595.
Manou LEDIKANT en 2
nachtkastjes wit, pr. ’ 500,-.

" Tel. 045-463211.
Te k. eiken SALONTAFEL
doorsnede 1 m., kolomvoet,
’225,-. Tel. 045-411637.

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.

Zonnebanken Zonnehemels
" :

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

prijzen v.a.

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

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Computers

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

ATARI 800 XL 1050 disk-
drive, 175 diskettes, 1010
recorder 32 bandjes, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-725247.

TV/Video
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
Gevraagd: kleurent.v.'s vi-
deo's VHS, stereo-torens cri
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.
Te k. KTV met afstandsbed.
Tel. 045-725008.
Kachels Verwarming

Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

M(? MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 11-16 MAASTRICHT

Pl^TT^ TEL :043 217429
RIJKSWEG Z. 124GELEEN

I T I Tl I TEL.:fI449U 54665 j

Keyboards vanaf ’ 195,-. Keuze uit meer dan 200 gitaren
vanaf ’ 85,-. Computer muziek software voor alle sys-
temen. Drumstellen 5-delig vanaf ’ 695,-. Diverse occ.

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

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

1200 m2Muziekplezier
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’ 30,- p. mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’ 30,- p. mnd.
Keyboard voor ’ 30,- p.
mnd. Orgels voor ’ 30,- p.
mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227
(donderdag koopavond tot
21.00 uur).
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.

Kunst en Antiek
Te k. ant. Breugelse KAST,
linnenkastje en hanglamp.
Tel. 045-412468.

Veilingen e.d.
POSTZEGELVEILING öp
10-6-'B9 om 14.30 uur in

Kohlscheid (ac) Dornkaulstr.
47, veel Benelux, Duitsland,
Frankrijk, Africa, bezichtigen
van 17 tot 20 u., za. v. 09 tot
14 u. Veilingcatalogus kan
aangevraagd worden, vei-
linghuis Boddenberg 09-49-
-2407-18451.

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te koop gevraagd TAPE-
DECK. Tel. 03499-82321,
liefst 26 cm spoel.

Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666. ■
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
Deze massage is en blijft
een gave VERONIQUE de
enige echte. 045-228481.
KAMERS te h. met video en
douche. Tel. 045-229680.
Te koop 7 stationaire DIE-
SELMOTOREN voor boot
etc. vraagprijs per stuk

’ 1000,- excl. BTW, bij tota-
le aankoop samen ’ 6.000,-
-excl. BTW. Tel. 04490-
-43865, tijdens kantooruren.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.

Proffessionele MASSAGE,
evt. ook bij cliënt thuis, al-
leen voor vrouwen. Tel.
045-216365, na 18.00 uur.

Welke JONGEMAN (14-16
jr) wil mee helpen om een
busje te onderhouden en
mee te gaan met dagtochten
in het weekend. Info reis-
vereniging Movie Story,
Heerlerheide, 045-226123. ■
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

Te k. ETNA CV Kachel met
pijpen, vaste pr. ’ 25,- en
eiken bankstel, losse kus-
sens ’ 300,-. 04490-23226.
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Micro-organismen
Toxicoloog prof.V. Feron (TNO)
maakte op het syposium duide-aJk dat de Westerse wereld zichgeen grote zorgen hoeft te makenover de toxicologische kwaliteit(giftigheid) van het voedsel. De
gezondheidsrisico's van toevoe-gingen en besmettingen van

menselijke oorsprong zijn vol-
gens Feron te verwaarlozen ten
opzichte van de risico's van te
veel en te eenzijdig eten.

Reden tot zorg over voedselver-
giftiging door micro-organismen
is er wel. Prof.dr.ir.F. Rombouts
(Landbouw Universiteit Wage-
ningen) schat dat er jaarlijks in
Nederland enkele honderddui-
zenden gevallen van voedselver-
giftiging voorkomen, dieworden
veroorzaakt door micro-organis-
men zoals bij voorbeeld de sal-
monella. Verse voedingsmidde-
len, vooral die van dierlijke oor-
sprong,vormen het grootste risi-
co.

Rombouts vindt dat niet alleen
het bedrijfsleven, maar ook dc
consument dc taak heeft preven-
tief op te treden. Dc consument
moet dan wel weten hoe'hij bij
voorbeeld voedselvergifting kan
voorkomen. En die kennis is bij

veel Nederlanders, zo blijkt uit
het SWOKA-onderzoek, niet
aanwezig. Ruim 40 procent van
de ondervraagden gaf toe niet of
nauwelijks iets over de voeding
te weten. Overigens waren dit
ook de mensen die het minst be-
zorgd waren over de veiligheid
van het voedsel.

" Voorzichtig gebruik van bestrijdingsmiddelen voor fruit en bladgroenten belangrijk
voor consument.

Begrippen
Volgens A.M. Hamstra van
SWÖKA is betere voorlichting
aan consumenten over voeding
en produktiemethoden gewenst

om de zorgen weg te nemen. Zo
is het begrip voedseldoorstra-
ling, een conserveringstechniek,
bij een derde van de ondervraag-
den onbekend. En van diegenen
die zeiden het begrip te kennen,
kon niet eens de helft omschrij-
ven wat het. was.

Maar de term 'doorstralen' klinkt
eng, zo blijkt, want Albert Heijn
kan zijn huismerk-produkten
niet doorstralen, omdat het niet
door de klant wordt geaccep-
teerd. Terwijl doorstralen van
voedsel volgens deskundigen

veilig is. Dit zei mevrouwdr.S Bouwer-Herttsberger,
hoofd Kwaliteits Advies Dienst
bij dit levensmiddelenconcern.
Doordat consumenten vaak wei-
nig weten over de behandeling
van voedsel, stellen ze tegenstrij-
dige eisen aan de industrie, zo
merkte mr.G. Schipper van de
Nederlandse Unilever Bedrijven
op. Mensen willen biologisch en
natuurlijk voedsel dat wel sma-
kelijk is en goed oogt en voedsel
dat microbiologisch veilig is,
maar dan wel onbestraald.

Steenoven-pizza’s
om zelf te bakken

het uitgebreid assortiment
aiepvries pizza's is een nieuwe
variant toegevoegd: de steeno-
Ven-pizza, voorgebakken in een
sPeciale steenoven met een
Smaak alsof deze zo bij de pizze-na vandaan komt.

"Een van de vijfsoorten: pizza Alsacienne.

Bakproces
jr.Ü de tot dusver verkrijgbare

pizza's wordt eerst de
oodem voorgebakken, daarna
Komt er het beleg op en dan

het geheel verpakt en
diepgevroren.
**.et produktieproces van de
nieuwe variant van Wagner ver-

loopt als volgt. De speciale dun-
ne deegbodem wordt samen met
de verse ingrediënten, zoals sala-
mi, kaas, champignons en sau-
zen, in zijn geheel in een steeno-
ven gebakken bij een tempera-
tuur van 400°C.

Smaak
De ingrediënten worden a la mi-
nute dichtgeschroeid en daar-
door ontstaan de karakteristieke
geur en smaak, geaccentueerd
door de dunne krokante bodem.
Binnenkort in vijf verschillende
soorten en vanaf ’5,- verkrijg-
baar in delicatessenzaken en su-
permarkten.

Aardbeien blijven goedkoop

Asperges fors in
prijs gestegen

rond deklok
door jan van lieshout

GRUBBENVORST - Het kan
verkeren. Werden vorige week
nog subtropische temperaturen
gemeten, gistermorgen konden
de kopers op de veiling in Grub-
benvorst de ijzel van hun voor-
ruit krabben. De sterke daling in
temperatuur had onmiddellijk
haar invloed op aanvoer en prij-
zen van de asperges. Gisteren
stond er slechts 70 ton voor de
klok. De „2 grof'- dat is de sorte-
ring die de éxportkwaliteit net
niet haalt en bijgevolg op de bin-
nenlandse markt moet worden
afgezet - ging van ’ 6,50 tot ’ 7-
de kilo; de „dubbel A super" van

’ 12,- tot ’ 14- de kilo voor de
witte en meer dan twee tientjes
perkilo voor de groene asperges.
Aangezien begin juni reeds
wordt gestopt met de oogst in de
2- en 3-jarige velden, is niet te

verwachten dat de achterstand,
die de productie de afgelopen da-
gen heeft opgelopen, in dereste-
rende weken vóór St.-Jan nog zal
worden ingehaald. Tot en met
week 22 werden in Grubben-
vorst reeds 4.240.000 kilo asper-
ges aangevoerd: 70.000 kilo min-
der dan vorig jaar. De geldelijke
omzet daalde in die periode van
’30,7 miljoen tot ’29,1 miljoen,
de middenprijs van ’ 7,13 tot

’ 6,86 de kilo.

De komkommer-kommer en
kwel duurt voort; in die zin dat
de slangkomkommers na het
vermeende gifschandaal nu van-
wege de koude uit de gratie van
de consument zijn geraakt. De
prijs schommelde tussen drie en
vijf dubbeltjes per stuk.

Bij de augurken deed zich het
merkwaardige verschijnsel voor
dat de zure bommaten duurder

dan de grofste inmaaksorterin-
gen waren. Zij deden ’ 1,30 tot

’ 1,50 de kilo. De allerkleinste
augurken gingen tot ’ 4,20 de
kilo.

De stamprincessen uit de kas
kwamen aan ’7- de kilo, de
Veense snijbonen aan ’ 8,-.
Tuinbonen van de vollegrond
kostten ’ 1- tot ’ 1,30 de kilo.
Dat was ook de prijs voor bloem-
kool die - weer of geen weer -
gretig aftrek blijft vinden. Duur
was de broccoli. De oerkool, die
Grieken en Romeinen reeds hun
op hun teloor kregen, ging tot

’ 7- de kilo.
Goedkoop blijft het kropje sla.
Ook de rode varianten bracht
weinig meer dan drie dubbeltjes
per krop op. Voor de knappiger
krop ijsbergsla was er echter een
hoogste druk van ’ 1,25.
Op de paddestoelenveiling trok-
ken de prijzen aan. De fijnere
sorteringen waren enkele dub-
beltjes duurder dan de reuze-
champignons die tot ’ 4,50 de
kilo gingen.

InitiatiefNederlandse Kankerbestrijding

Voorlichtingscampagne
zontoeristenvan start

e Nederlandse Kankerbestrij-
ding begint volgende week een
oorlichtingscampagne die ge-

rent js op zontoeristen. Geziennet stijgende aantal gevallen van
"Uidkanker, is het hard nodig
oeristen ervan te doordringen

vat overmatig zonnen tot huidtu-moren kan leiden.
>.Of je nu m zuideuropa aan het
prand gaat liggen of in Zwitser-
J*nd in de bergen loopt, je kunt
'net te veel ultra-violette straling
!■} aanraking komen", zegtK. van
foppen, voorlichter bij Kanker-
bestrijding. „leder jaar gaan mil-
joenen mensen naar de zon. Die
w'llen we waarschuwen."

Motto
f*et Spaanse Benidorm is uitge-
kozen als startplaats voor de ac-l'e. Symbolisch, omdat daar 'szomers meer Nederlands gespro-
ken wordt dan Spaans. In sa-
menwerking met de Asociación
*". sPanola contra el cancer en Ra-
ai° Benidorm Internationaal

(Nederlandse programma's) gaat
de Nederlandse Kankerbestrij-
ding aan zontoeristen brochures
en informatie gegeven onder het
motto: 'Geniet van de zon, maar
zon wijzer.

Na het startsignaal in Benidorm
krijgen alle vakantiegangers in-
formatie van hun reisbureau,
huisarts, schoonheidsspecialist,
ANWB of VVV. Mensen die naar
Griekenland gaan, maar ook die
naar Noorwegen trekken of in
eigen land blijven. Want alle Ne-
derlanders die overmatig veel in
de zon zitten, kunnen een vorm
van huidkanker oplopen. Zij
worden daar van de zomer ook
aan herinnerd door de 'sproeten-
bus' die langs de kust rijdt. Bij de

sproetenbus gaat het om vroeg-
tijdig opsporen van vormen van
huidkanker de Nederlandse
Kankerbestrijding gaat het juist
om het voorkomen daarvan.

Elk jaar wordt bij 15.000 mensen
huidkanker geconstateerd. In
veel gevallen is dat veroorzaakt
door overmatig zonnen. Het aan-
tal mensen dat een melanoom
heeft, een ernstige vorm van
huidkanker, is in de afgelopen
tien jaarverdubbeld van zeshon-
derd gevallen tot twaalfhonderd.

In de meeste gevallen is huid-
kanker wel te genezen, maar de
littekens dieontstaan zijn niet al-
tijd even fraai. Voorkomen is be-
ter dan genezen. " Verantwoord zonnen tijdens de vakantie voorkomt veel

ellende.

Conclusie representatief onderzoek instituut SWOKA

Consumenten bezorgd
over veiligheid voedsel

-twee derde van de Nederlandse consumenten maakt zichzorgen over de veiligheid van het voedsel. Zij maken zich
vooral druk over het gebruik van bestrijdingsmiddelen,over chemische toevoegingen, de gevolgen van het onge-
juk in Tsjernobyl en de verontreiniging. Overheid en des-kundigen daarentegen menen dat de veiligheid van voed-sel vooral in het geding komt doorbesmetting wegens on-voldoende hygiëne ofverkeerde voedselkeuze.

P 1* blijkt uit een onderzoek uit-
gevoerd door het Instituut voor
consumentenonderzoek SWO-
"KA. De resultaten hiervan wer-aen bekendgemaakt in Utrecht
°P een symposium van de Stich-yng Voeding Nederland overveiligheid van voeding. Het me-
rendeel van de bijna 1500 onder-
vraagde consumenten brachten
Qe veiligheid van voedsel nieteens in verband met onvoldoen-de hygiëne tijdens het transport,
jn de winkel en thuis. En ze den-ken al helemaal niet aan een een-zijdig eetpatroon.

consument

Hoogleraren willen nationaal
centrum voedingsvoorlichting

Tien hoogleraren in de voedingnebben voorgesteld, een natio-
naal centrum voor voedings-
voorlichting en -beleidsadvise-ring op te richten. De Voedings-
raad en het Voorlichtingsbureauvoor de Voeding, dievolgens hennu niet genoeg mogelijkhedennebben om hun taken uit te voe-ren, zouden daarin moeten wor-den ondergebracht.

De hoogleraren hebben namensac Stichting Voeding Nederland
commentaar gegeven op het ont-
werp-Kerndocument Gezond-

heidsbeleid van staatssecretaris
Dees van Volksgezondheid. Hij
heeft daarin de lijnen uitgezet
voor het beleid tot het jaar 2000,
met een sterk accent op preven-
tie.
Volgens de hoogleraren kunnen

goede voedingsgewoonten een
belangrijke bijdrage leveren aan
het voorkómen van ziekten. Zo
wordt naar schatting ongeveer
een derde van het aantal kanker-
gevallen door voedingsfactoren
veroorzaakt of bevorderd. Goede
voeding kan ook een belangrijke

rol spelen bij de bestrijding van
hart- en vaatziekten.

De tien vinden dat Dees in de
nota ten onrechte geen aandacht
heeft besteed aan het belangvan
de voeding van kinderen als het

er om gaat, bijvoorbeeld vet-zucht, hart- en vaatziekten endarmziekten op oudere leeftijd tevoorkomen. Veel voorkomendeklachten door voedselallergiehebben evenmin aandacht ge-kregen. Gezien de belangrijkere-latie tussen voeding en veroude-ring wijzen de hoogleraren ookop het voedingspatroon vanouderen.

Ze pleiten voor meer en beter
voedingsonderwijs en voor ver-
sterking van het voedingsonder-
zoek.

Tweeledige functie
contactlensvloeistof

Van de Nederlandse bevolking
draagt bijna 4% contactlenzen en
dat aantal neemt slechts schoor-
voetend toe. Een van de belang-
rijkste redenen is dat veel dra-
gers van contactlenzen het on-
derhoud daarvan als omslachtig
ervaren.

Ze dienen iedere dag gereinigd
te worden en daarvoor bestaat
een heel scala aan vloeistoffen en
systemen. Worden de lenzen niet
gedragen moeten ze in een be-
waarvloeistof geplaatst worden.
Daarom wordt vaak gebruik ge-
maakt van twee verschillende
contactlensvloeistoffen al dan
niet in combinatie met reinigin-
stableten.

Op vakantie vragen contactlen-
zen vooral onder invloed van kli-
matologische veranderingen ex-
tra aandacht voor wat betreft de
dagelijkse verzorging.

De oplossing voor dit probleem
lijkt gevonden in een alles-in-één
vloeistof, waarmee de lenzen zo-
wel gereinigd als ingezet en be-
waard kunnen worden. Gemak-
kelijk voor gebruik op vakantie
dus.

Het produkt, Unicare, is door de
afdeling oogheelkunde van de
Katholieke Universiteit Nijme-
gen klinisch getest en geschikt
bevonden voor bijna 80% van de
contactlensdragers.

Verkrijgbaar voor zachte, harde
en zuurstofdoorlatende contact-
lenzen bij vrijwel alle opticiens. " Speciaal voor vakantie-

gangers in handzame en ge-
makkelijke verpakking.

Toename aantal
gegronde klachten

over vakanties
Het aantal klachten over een via
een reisbureau georganiseerde
vakantie dat de geschillencomis-
sie reizen gegrond heeft ver-
klaard, is in 1988 met 12,5 pro-
cent toegenomen ten opzichte
van het jaar daarvoor. In totaal
werden in 1988 van de 889 ge-
schillen er 638 gegrond ver-
klaard. In 1987 waren dat er van
de 752 geschillen 567. Dat blijkt
uit het jaarverslag over 1988 van
de stichting Geschillencommis-
sie Reizen.

Het aantal georganiseerde va-
kanties steeg in 1988 met tien
procent zodat het aantal gegron-
de klachten gelijke tred hield, 'al-
dus de vereniging van reisorga-
nisatoren ANVR. Gezien de gro-
tere drukte onderweg en op de
bestemmingen zijn die aantallen
eigenlijk een positieve constate-
ring.

In meer dan de helft van de ge-
grond bevonden klachten had
het betrokken reisbureau al toe-
gegeven dat de klacht terecht
was. Alleen over de vergoeding
bestond geen overeenstemming.
Het aantal behandelde klachten
bedroeg 0,2 procent van het aan-
tal reizigers en mag zeer beperkt
worden genoemd in een branche
die functioneert op basis van
persoonlijke dienstverlening.
Het is ook relatief beperkt gezien
het gemiddelde aantal passagiers
per boeking van 2,3 en de bijna
drie miljoen passagiers in 1988,
aldus de ANVR.
In de reisbureaubranche vallen
alle bij de ANVR aangesloten
reisbureaus onder de geschillen-
regeling. Ook niet ANVR-reisbu-
reaus kunnen daaronder vallen
als ze hebben verklaard de uit-
spraak van de geschillencom-
missie te zullen accepteren.

Handzaam voorlichtingsboekje

Ongezouten waarheid
over gebruik van

zoutarme produkten
Ruim 600.000 Nederlanders vol-
gen op advies van arts of diëtist
een natriumbeperkt dieet. Al-
thans, zij zouden dat moeten
doen. Onderzoek heeft echter
aangetoond dat een groot deel
van hen zich niet aan dit advies
houdt.

Een belangrijk argument voor
deze groep om géén natriumbe-
perkte produkten te gebruiken,
is tot nu toe de smaak - of het
veronderstelde ontbreken daar-
van - geweest. Het spreekt van-
zelf dat bijvoorbeeld kazen zon-
der zout nu eenmaal iets anders
smaken dan die met zout óf met
'minder zout. Door te kiezen
voor deze kaas denkt de consu-
ment dan te voldoen aan de
dieetnormen. Tweederde van
alle dieetpatiënten eet geen
dieetkaas.

" Het boekje bevat onder meer een aantal spelregels voor
een natriumbeperkte eetdag.

Presentatie
Voornaamste oorzaken zijn ge-
brek aan voorlichting, matige
smaak en. introduktie van mis-
leidende kaassoorten, zoals ka-
zen met minder zout. Dat stelde

Henk Engelman, directeur Unie-
kaas, bij de presentatie van de
Altena gatenkaas. Daarbij over-
handigde hij de voorzitster van
de Nederlandse Vereniging van
Diëtisten, mevrouw I. Vriens,
het eerste exemplaar van het
boekje 'De ongezouten waar-
heid.

De brochure is samengesteld
door Arme Geerts, publiciste in
bladen als Voedingsmagazine,
Tip en Margriet. Het is uitge-
voerd^in een handzaam formaat
en bevat informatie over zout en
het (niet)gebruik ervan en aller-
lei achtergrondinformatie, die
behulpzaam kan zijn bij het op
een plezierige wijze gebruiken
van natriumbeperkte voeding.

Zo is er een maaltijdschijf in op-
genomen, met daarbij een over-
zicht van het natriumgehalte in
de verschillende produkten en
een aantal recepten van natriu-
marme levensmiddelen.
Het boekje is gratis verkrijgbaar
via arts en diëtiste, maar ook bij
Uniekaas Nederland, postbus
381, 2800 AJ Gouda.
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Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjel. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en voorkeuring.

Autobedrijf Sondagh-Citroën
Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen
34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045-
-223300. Degelijke APK-keuring alle
merken.
APK-keuringen Bremen B.V.
APK-keuring ’50,-. Automaterialen,
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp-
straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784.

Citroen APK van Leeuwen
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring
gratis. Tel. 045-453555, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade.
Hensgens B.V. Nieuwstadt
Kruisweide 3. APK-keuring in vooruit-
zicht, alle reden snel afspr. te maken
voor ktantvr. keuring. 04498-53055.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.
Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal, 045-752888.
AUTOGARANT Subaru Heerlen
Schelsberg 128, 725588. APK-keu-
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen
e.o. Let op spec. APK-aanbieding!

Seat Auto Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545.. APK-keuringen « LPG-inbouw * Alle
reparaties * Bandenservice.

Coumans Beek B.V.
Bij een grote beurt APK-keuring gratis.
DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka-
do, naast Praxis, tel. 04490-71243.

Autobedrijf Bos Heerlen B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-
-724545; Suzuki-dealer.

Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw.
Onderd. voor alle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

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

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

J. Verwijmeren. 04490-15011
Div. antennes, radio- en tv versterkers,
splitsers, koppeldzn., muurbeugels
enz. Wilhelminastr. 8 Sittard.

1600 m 2antiek. Pierre Coumans BV
Verk. v. antiek. Verk. en verh. excl.
automobielen. Heerstr. N. 144, Indu-
striew. 15 Stem. Tel. 32355/27770

Antiekhal Cor. Dabekausen
Speciaal Biedermeier. Ook ink. van an-
tiek. Tevens stofferen wij ook uw meu-
bels. Pr. Mauritsln. 848 Beek 04490-
-76811.

frankort assurantiën b.v.
Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045-
-751871. Al meer dan 40 jaar vakman-
schap in verzekeringen.
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SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

Autobanden Thijssen B.V.
* Uitlaten * schokdempers * sportvel-
gen * balanceren ' uitlijnen * accu's.
Tunnelstr 30 Geleen 04490-45100.
Autobanden Jur Koerts
H. Hermansl. 576 Geleen 04490-
-49647. Alle merken banden leverbaar
Ma. t/m vr. 9-18, za. 9-15 u

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

Rotor B.V.
Honda-dealet., Heerlerbaan 229, 6418
CE Heerlen, tel. 416900.

Mitsubishi Gelissen
Voor onderh., reparatie, schade-afh.
le-kl occas. m. gar. Hubertusstr.,
Gr.Genhout-Beek, 04490-71054.

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

Bosch Service J. Borkowitz
Verk. rep. alle tye accu's, startmoto-
ren, dynamo's, bedrading, diesel en
bezine inspuitsystemen Niersprinkstr.
68 Kerkrade. 045-453926.

Autoglas Service Burlet
Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490-
-45192, 44416, 51227. Alle merken, ty-
pen. Tevens ruitreparatie, harsinjectie.

Novus autoglasreparatie
Tel. 04498-52529. Ster in voorruit?
Laat dit kosteloos (extra of all-risk
verz.) aan huis met gar. repareren.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*.

Ecolease
Least alle merken, zowel zakelijk als
privé. Economiestraat 47, Hoensbroek,
tel. 045-217863.

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

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

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

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

Haros autoshop
Groot ass. autoace, autoradio's, auto-
alarmen, accu's en andere automat.
Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag-erk. rijschool vracht-, pers.au-
to autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr.
Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.

Sjaak Huisman, 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.
M.G. Dekerf 045-222228
Tussen 12.00 en 13.00 uur en na
18.00 uur. Oranjestraat 5 Hoensbroek.
Kaderschool. Rijksgediplomeerd.

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

Autoschadebedrijf Jan Vrancken
Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832.
Uitdeuken * spuiten * expertiserappor-
ten.
Carrosseriebedrijf Auto-Tasco
Voor schade en spuitwerk van alle mer-
ken. Economiestr. 47, H'broek, bij sta-
tion, 045-220955, 212539.

Autoservice Haleco BV Nuth
Erkend inbouwbedrijf van TBBS/TNO-
goedgekeurde autobeveiligingssyste-
men en dealer van autotelefoon storno
940. Demonstratieapparatuur aanwe-
zig! Tel. 045-242192.

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

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes,
bestelauto's en zelfverhuizers. Schels-
berg 45, Heerlen. 045-725666.
Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz.
Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040.

j^ oV _r. i|i)iniTn~HT~__i

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 04490-12481.
Novater handelsmij b.v.
Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek.
Vertegenwoord. Feb-produkten voor
bouw en dak. Tel. 045-226663.

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

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

Bruidshuis Dora Bijsterveld
Rosmolenstraat 6, Sittard, tel. 04490-
-19244. Geopend ma. t/m vr. 13-18
uur, za. 10-17 uur, dond. koopavond.

Zj* /Campino Cars Ridderbeki
Verh.,vverk. en onderhoud van cara-
vans en vouwwagens. Prinsenbaan
135, Koningsbosch. 04743-2213. Lid
Bovag.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen.
Piek Service Heerlen
Uw partner voor verkoop/verhuur van
en service aan: * computers * printers
* fax-app. * telefooninstall. * onder-
houdskontrakten * opleidingen. Laan
van Hövell tot Westerflier 13, Heerlen.
Telefoon 045-719336 - Fax 045-
-740034.

Opl. Instit. voor Schoonh.spec.
Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. -Pedicure - Manicure. Jenny Smeets,
Meerssenerweg 216, Maastricht, 043-
-623643.

■~W H.J. Crombach B.V.
Techn. isolaties + dakbedekkingen
Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk
Colmont 10a, Übachsberg, 751818.

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

Boumans Brunssum
Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001
andere doe-het-zelf art., zagen en
schaven op maat. Pers. bediening. Gr.
bezorg. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-
-252688.

drukkerij elma b.v.
drukwerk voor handel en industrie,
vouersweg 90, 6161 ag geleen, tel.
04490-48282.

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

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

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

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk... van klein to
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964.

* l

Filmpost
Brunssum 045-254166; Geleen 04^90-
-46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade
045-451598; M'tricht 043-620770; Sit-
tard 04490-25363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.
Van Houturn Videoverhuur
Verh. v. video - camera - recorder "'films - k.t.v., bruidsrep. Overzetten vi-
deobanden - S Bmm films en alle repa-
raties Markt 26, Sittard, tel. 26107.

_**—
G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

Aarts Glashandel
Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel.
043-610199. Levering en herstellen
van alle soorten glas.
Cornelissen-Jonkers
045-258944. Glasservice: 24 u. ook re-
paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage-
ruiten, glasslijpwerk, glas-in-lood of
-koper. Vijverstr. 48, Brunssum.
Glasmij Jac. Salvino
Industriestr. 6 Sittard. 04490-15553
b.g.g. 23909, 24 uur glasservice, her-
stellen, leveren van glas, spiegels, slij-
pen/facetslijpen, isolatieglas, gestraald
(figuren) gebrandschilderd glas, glas in
lood/glas in koper.

Orenstein & Koppel-Stessen BV
Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876.
Het vertrouwde adres voor al uw hy-
drauliek, slangen en toebehoren voor
o.a. industriële machines enz.

„From Castle of Beauties"
Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks-
hire west highland white terriër. Inl.
M. Claassens. Tel. 04404-1439.

Van Thoor b.v.
Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout
in div. diktes. Tel. 04458-1818.

| Holstraat 33, Margraten.

Houben 24-uurs service Geleen
Techn. inst. gas, water, sanit., c.v.-
onderh., ontkalken geisers, boilers.
Asterstr. 53, 04490-43252, 43366.
i
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' Energiecentrum Mmli b.v.
24 uur totalshop en tankservice

I Bokstraat 6, Heerlen. 045-229755.
i Uw vloeibare energie-specialist.

Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60,- Landgraaf. 045-318170.
De Kachelsmid, tel. 04459-1638

IKoop bij de vakman, gas-, kolen-,
hout-, olie- en ant. kachels. Nieuw en
gebr. Ook repar. Walem 21, Klimmen.

Bijsmans kantoormachines
Grispenstr. 23, 6367 HN Übachsberg.
Tel. 045-752432. Het adres voor al uw
kantoormachines en kantoormeubelen.

i Kappersbedrijfsschool Sittard
Daar kunt u ook voor behandeling aan
uw haren terecht. Gruizenstraat 18,
Sittard, tel. 04490-28529.

i Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan-
bouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in keukens.

!' Wocom Interieurkeukens
'. Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864. Ita-

liaanse keukens - Interieurdesign.

J. Pepels 04490-33377
it Snaidero Italiaans topdesign;

De Doors schuifdeur wandkasten.
Nijverheidsweg 25 Stem.

Van Mulken B.V. - Poggenpohl
Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490-
-33536. Complete montage van keu-
kens.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
04490-47575, keukens - badmeubelen- sanitair cv.

Staande (hal-)klokken
Grote keuze in model en houtsoort.
Strakke of rijkgesneden kasten 30 -
50% korting, direct v. importeur. Tel.
inl./afspraak 045-244020/216709.

VROKO
Voor alle reparaties aan koel- en diep-
vrieskasten. Werkplaats: industrieter-
rein, Bocholtzerweg 23, Simpelveld.
045-441566.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi-KTV-video. Het
vertrouwde adres v. al uw reparaties.
Kerkpl. 39, Schaesberg, 045-313815.

Hoonhout Tandtechniek
Voor alle kunstgebitreparaties, klaar
terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Glashandel Voerendaal V.O.F.
Kunstst. ramen, deuren, alle figuur,
enkel en isolatieglas. Lindelauferge-
wande 1, Voerendaal, 045-753258.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof ramen-
fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds
1924. Showroom Broekhoven 1, Geul-
le-Meerssen.

Feijen's leesportefeujlles
Absbroekstraat 3, Munstergeleen.
Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel
voor informatie 04490-11212.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Flecken Meubelen Susteren
Oude Rijksweg Nrd. 20. Tel. 04499-
-1260. Meubel- en woninginr., luxe en
huishoudelijke art. Eigen parkeerpl.

Frissen Tuin en park BV.
Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl
motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-40253.
Handelsonderneming Mirandolle
Sabo motormaaiers, Sachs' Dolmar
kettingzagen, Dibo hogedrukreinigers.
Verkoop, reparatie, onderdelen. Sta-
ringstraat 123 Landgraaf/Heerlen (bij
Frepa). Tel. 045-422797.

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil.
en onderdelen, versn. bakken, tussen-
bakken, aandrijfassen, kompressoren.

Siebreco Muurcoating
Voor muurcoating, gevelreiniging en
vochtwering met garantie. Siebreco,
Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045-
-752069.

Van Troost Muurveredeling
Geen baksteen, geen steenstrip, toch
schoonmetselwerk. Lindelaufergewan-
de 5, Voerendaal. Vraag vrijbl. prijs-
opg. Tel. 045-753249

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
04750-31012.
Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw. Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43. 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395.
Joop's Massief Parket
Vakw., serv., rep., schuren en borste-
len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln.
31, Geleen. 04490-41604.
A & S Parket en Kurk
* Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- *Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her-
stellen, schuren en borstelen. Heerlen:
Benzenraderweg 69, 045-740335.
Maastricht: Boschstraat 81, 043-
-219717.
Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open va. 13 uur * za. va.
9.30 uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
brengen. Kruisberg 46 Meerssen.
Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade B.V.
Landgraaf
Sperwerweg 28, 045-455635. Show-
room v, part. Lindelaan 4, Kerkrade
(Chevremont); geopend va. 13.00 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

Buckx Sittard 04490-11301
Rolluiken, zonwering of onderdelen.
Aan het Broek 41 Sittard.

Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

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

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

Hupkens BV Maastricht
Markt 53-54, 043-215868 voor excl.
fietsen van Koga Miyata. Giant Specia-
lized en Cycle Tech.

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

Baderie John Lemmerlijn
Specialisten in sanitair, ontwerp, in-
stallatie en verkoop. Rijksweg 70, Mar-
graten, 04458-1609.

V.S.M. Driessens-Nïessen k
Schildersbedrijf b.v. Ankerkadek&
6222 NL Maastricht. 043-63«&
Voor alle voorkom, schilderwerk^

De Gast Schoonmaakbedrijf o:
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, 1
HJ Amsterdam. Tel. 020-443912 —lex: 10526. Telefax: 020-443454

Math. Linssen. Tel. 045-241f
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v -W
Gesp. in Radson en Nefit ketels. I
water-install. Erk. schoorst vegerst*

G.V.L. Restauratie, 045-226^
Stralen van meubels, autoplaaWOr
velgen, chassis etc. Spec. geveld*
ging, renov., kelderafdichting, voefJ
vochtwering 10 jr. schrift. garan'C(

tv

■rli» J_TTnn__i_HV,i
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EDG-textielgroothandel
Het adres voor vrijetijdskleding. fy'
sortering jogging-/trainingspakkenw
043-251013, Franssensg. 65, MC
_H H^TTTOffITBSÖ-Ék
Novascreen 04498-58623 E
Als het om bedrukken gaat! W
sport, promotietextiel. Ook loofl(
tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbicht

* Ji
Lektuurhal Michiels
Stationsstr. 21 Sittard. 04490-15&
Speciaalzaak in tijdschriften, buit
dagbladen en stripboeken. &

Mesterom Bunde B.V. <«■
1 h

043-645959. Verandadakpl., L% h
Thermoclear, gegar. tegen hagelSter
blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, W'hu

■^-_^_/'or|

.Harreman Verhuizingen
Gespee, internat, erkend verin) <
Event. opslagruimte. De Koume^
6433 KD Hoensbroek, 045-2183^
Bern Willems Verhuizingen e.
Erkend verhuizer. Opslag inboe^0'verhuiswinkel. Sittard, IrtdustrieSW
16, tel. 04490-12697. * i
__B_H2_S_3ï__l w£
Sjra Vleeshouwers-Hermans g
Excl. verlichting en antiek. B. v. $**n
telstr. 4 Limbricht. Tel. 15502.
broekstr. 5 roermond. Tel. 1177/rej

I^Mél—li—l BB^i
Vicaf's „Eroland Videotheken
Gespecialiseerd in verhuur, ve^:
van erotische videofilms. Sittard,ift
tionsstr. 31, 04490-10987. ■*■
tricht, Via Regia 105, Brusselsepo "

1 Tegelstudio BK '87 \
Rijksweg 51, 6269 AB Margraten
Tel. 04458-2664. n

Venetian Blinds b.v.
zonwenngskonstrukties. ial?%Jmarkiezen en roll. in alu.. staal +; Kipstr. 30-32 Kerkrade 045-45^ t

■_HV7T^ii];UJ!lüi__l P'■■■■■■iiili^-^li
SportprijzencentrumHeerle^;
Stickers - vaantjes - bedrukken ■T-shirts en sportkleding, naarnp-yj
Geleenstr. 53. Heerlen, 045-71 ">
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Aflevering 7
Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeenteraad van
Heerlen vindt dat op korte termijn
een koppeling tot stand moet wor-
den gebracht tussen de lonen en de
uitkeringen. Vandaag zal burge-
meester Van Zeil in Den Haag na-
gaan of het in deTweedeKamer tot
een debat komt over het voorstel
van PvdA-fractieleider Wim Kok
om die koppeling per 1 julitot stand
te brengen. Is dat zo, dan zal het
standpunt van de Heerlense ge-
meenteraad worden voorgelegd aan
parlement en regering.

Van onze verslaggever

Frits Dragstra van de partij Groen
Links - zoals CPN, EVP, PPR en
PSP zich nu noemen - zei, dat het
toch triest is dat gemeenteraden ex-
tra maatregelen moeten nemen zo-
dat de mensen die van een mini-
mumuitkering moeten leven, aan
het maatschappelijk verkeer kun-
nen deelnemen. Hy zag zyn kans
waar en diende een motie in waarin
wordt gepleit voor een zeer spoedi-
gekoppeling van de lonenen de uit-
keringen. „Wim Kok heeft dat in de
Tweede Kamer voorgesteld en hij
weet heus wel dat het kabinet de-
missionair is, maar ziet waarschijn-
lijk toch een mogelijkheid dit per 1
julivoor elkaar te krijgen. Dat moe-
ten we steunen", aldus Dragstra.

In totaal is met deze tegemoetko-
ming een bedrag van bijna 100.000
gulden gemoeid, die Heerlen dus uit
eigen zak moet betalen. De totale
gemeenteraad was het er gister-
avond echter mee eens dat inder-
daad iets gedaan moet worden voor
de mensen die reeds langer dan
twee jaareen inkomen op bijstands-
niveau hebben.

Voorstel voor éénprocentsregeling

Heerlen zoekt geld
voor cultuurplannen

CDA-fractievoorzitter Wim Beuken
wilde de motie uitstellen tot na de
verkiezingen in september. En wet-
houder Jos Zuidgeest zag er niet
veel in omdat het kabinet demissio-
nair is. De WD sprak zich uit tegen
de motie. Het CDA aanvankelijk
ook, maar deze partij kon zich tochvinden in het voorstel van Van Zeil
om de motie voor te leggen als het
inderdaad in de Tweede Kamer tot
een debat komt. Gebeurt dat niet,
dan gaat het Heerlense standpunt
naar de informateur via de VNG.

" Lees ook over Heerlense
cultuurnota op pagina 19

Lagere straf
voor directeur

dus wethouder Zuidgeest gister-
middag bij de presentatie van de
Discussienota Cultuur.

Van onze verslaggever
HEERLEN- Bij de gemeenteHeer-
len bestaat het plan om een éénpro-
centsregeling in het leven te roepen

voor verwezenlijking van plannen
op cultureel gebied.De bedoeling is
dat van alle investeringen die er in
Heerlen gedaan worden (van over-
heid en particuliere instanties) één
procent in een cultuurfonds terecht-
komt. Dat cultuurfonds moet uit-
voering van nieuwe culture activi-
teiten gaan stimuleren. Dit staat in
een gisteren uitgebrachte discussie-
nota over cultuur in Heerlen.

Van onze correspondent
DEN BOSCH - Het gerechtshof in
Den Bosch heeft de 35-jarige direc-
teur van een Heerlens bedrijf Van
de V. veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van twaalf maanden, waar-
van zes maanden voorwaardelijk
(plus een proeftijd van twee jaar).
Het hof achtte bewezen dat de ver-
dachte zijn belastingopgave opzet-
telijk onjuist had ingevuld en dus te
weinig belastingpenningen had af-
gedragen.

Deze straf was milder dan waartoe
de Heerlense directeur eerder was
veroordeeld door de rechtbank in
Maastricht. Die had ook eenjaar cel
in petto, plus een ton boetevanwege
het opzettelijk onvoldoende afdra-
gen van sociale premies. Dat laatste
achtte het hof in Den Bosch echter
niet bewezen.

Maar het meeste geld voor cultuur
zal dekomende tien jaar toch recht-
streeks van de overheid moeten ko-
men. „Sponsoring en misschien
zon éénprocentsregeling is maar
aanvullend. Het meeste geld komt
van de overheid, dat is de grootste
impuls voor cultuur, dat zijn we ons
van bewust."

Behalve door middel van deze één-
procentsregeling wil de gemeente
ook via sponsoring geld bij elkaar
krijgen voor cultuur. „Het moet niet
zo zijn danalle gemeentelijke instel-
lingen op eigen houtje maar bij be-
drijven gaan aankloppen voor geld.
Dat willen we ook centraal doen.
Dat kan zo veel beter", meent Zuid-
geest.

Sponsoring

Landelijk bestaat een éénprocents-
regeling voor nieuwe gebouwen.
Eén procent van de bouwkosten
moet dan voor een kunstwerk wor-
den uitgegeven. „Zoiets zouden we
in Heerlen ook kunnen doen. Van
alle investeringen, zouden we één
procent kunnen reserveren voor
cultuur. Als er dus een nieuwe weg
wordt aangelegd, of er wordt een
nieuw gebouw neergezet, dan komt
één procent van het geld dat daar-
aan wordt uitgegeven by cultuur te-
recht. Het is natuurlijk maar een
plan en we gaan erover praten met
het bedrijfsleven in Heerlen en met
rijksinstellingen etc, maar we heb-
ben het wel serieus opgenomen", al-

Openheid
commissies
gewestraad
gevraagd

LANDGRAAF - Ook defractie Gul-pers uit de Landgraafse gemeente-
raad vindt dat commissievergade-
ringen en overlegplatforms in ge-
westelijk verband openbaar moeten
zyn. In navolgingvan de Brunssum-
se gemeenteraad wil de partij datook de Landgraafse raad een derge-
lijke motie aanneemt. In een brief
heeft ze de verschillende partijen
gevraagd zon motie te steunen.

In deze zevende aflevering treft u
Heerlen uiteraard weer in het
brandpunt van de belangstelling
aan. Via een omweg, weliswaar.
Want vandaag komen omliggen-
de gemeenten als Kerkrade,
Brunssum, Landgraaf, Nuth,
Voerendaal, Simpelveld en On-

ling. Of, zoals in de vorige
aflevering van deze serie,
over de zoektocht naar een
nieuwe identiteit, waarmee
Heerlen zich in toekomst
aan de buitenwacht zou
kunnen presenteren.

Bovendien houden zowel posi-
tieve als negatieve effecten,
voortkomend uit datgene wat
zich in Heerlen afspeelt, geen
halt voor de grenzen van de om-
ringende gemeenten. Kortom:
het beeld van Heerlen wordt
mede ingekleurd door zijn omge-
ving. En vice versa, uiteraard.
Het antwoord op de centrale
vraag: lijden de omliggende ge-
meenten onder het Heerlense
imago, vindt u op pagina 19. imago

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als middelpunt. In
deze zevende aflevering mogen de zeven omringende
gemeenten hun zegje doen over de 'grote broer.

HEERLEN -Er is in het ka-
der van deze serie, maar ook
daarbuiten, al veel geschre-
ven over Heerlen. Over het
overwegend negatieve ima-
go van deze kerngemeente
in de Oostelijke Mijnstreek.
Over het (volgens velen)
pijnlijk ontbreken van een
duidelijke positieve uitstra-

De Heerlense gemeenteraad be-
sprak gisteren een voorstel om le-
den van huishoudens die van een
minimum-uitkering moeten rond-
komen financieel tegemoet te ko-
men. De raad ging ermee akkoord
dat leden van zulke huishoudens in
het vervolg korting krijgen op aller-
hande culturele voorzieningen, zo-
als muziekschool, verenigingen,
sport en recreatie etc.

Akkoord

Mocht echter blijken dat het gaat
om een controversiële zaak, die pas
door een nieuw kabinet zal worden
behandeld, dan wordt het Heerlen-
se standpunt doorgegeven aan de
Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten, met de bedoeling dat de (infor-
mateur hiervan op de hoogte ge-
steld wordt.

College bezuinigt 2,8 miljoen over gehele linie

Kerkrade pakt tekort aan
Van onze verslaggever
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Voor 1989 wil het college wel tijde-
lijk personeel aantrekken om zo de
belasting van de ambtenaren te ver-minderen. Het zeer krappe perso-
neelsbeleid heeft al geleid tot orga-
nisatorische fricties. Om verdere
groei hiervante voorkomen, wil het
college vier ton inzetten.

Door deze ingrijpende maatregelen
moet de gemeentelyke begroting,die momenteel een structureel te-
kort kent van enkele miy'oenen, in
1993 weer sluitend worden. De ge-
meenteraad moet op 26 juni het fiat
geven over het eerste pakket bezui-
nigingsvoorstellen.

De gemeente vindt dat de markten
kostendekkend moeten worden
door onder meer een verhoging vande marktgelden. De gemeente
scheldt minder snel onroerend
goed-belasting kwyt, en de aansla-
gen hiervoor gaan versneld de deur
uit.

Aanslagen

Het onderhoud van gemeentelijke
gebouwenen ook dat van de overige
gebouwen waar de gemeente ge-
bruik van maakt moet goedkoper,
terwijl de energie-uitgaven met 5
procent oplaag moeten.

Het onderhoud aan trottoirs, plei-
nen en parkeerstroken wordt ver-
minderd, terwijl het onderhoud van
groen by' woningwetwoningen
overgedragen wordt aan de woning-
verenigingen.

De autokosten voor het eigen perso-
neel worden aangepakt door het
aantal te rijden dienstkilometers te
budgetteren, terwijl de telefoonkos-
tenvergoeding zelfs helemaal wordt
afgeschaft.

Sportvelden worden geprivati-
seerd, terwyl overwogen wordt om
het sportcomplex op de Groene
Long op te heffen.

De gemeentepolitie gaat vacatures
later invullen of doet een beroep op
goedkope aspiranten. Met nog een
aantal kleinere ingrepen erby levertde politie structureel ruim een ton
in.

Politie

KERKRADE - Kerkrade gaat
op veel fronten bezuinigen. De
gisteren gepresenteerde colle-
ge-voorstellen brengen het be-
grotingstekort in 1993 met 2,8
miljoen terug.
In absolute getallen moeten de so-
ciaal-culturele instellingen de
grootste bedragen inleveren, terwijl
ook op gemeenteüjke uitgaven als
onderhoud en diverse administra-
tieve kosten flink beknibbeld
wordt.
De gemeentekort 10 procent op bij-
voorbeeld het Maatschappelijk
Werk, de Botanische Tuin, Openba-
re Bibliotheek, Muziekschool, Vrij
Academie, en SCEW. Verder vult
Kerkrade het exploitatietekort van
het Cultureel Centrum nog maar
voor 90 procent aan. Voor de beide
zwembaden Dr Pool en Erenstein
geldthetzelfde.

Bord

" Zie verder pagina 19
VOERENDAAL
Hoogtepunt van de vie-
ring van het zestigjarig
bestaansfeest van de
r.k. voetbalvereniging
Voerendaal is de huldi-
ging van een handvol
jubilarissen, gekoppeld
aan een reünie. Overi-
gens vinden alle festivi-
teiten van 'Voerendaal'
plaats in het feestpavil-
joen op het sportcom-
plex De Joffer.

Diamanten
voetbalclub
’Voerendaal’

veer twaalf uur is er een
mini-zeskamp voor de
jeugd. En vanaf acht
uur 's avonds is er een
veelbelovende feest-
avond met country en
western-muziek van de
Moonlight Riders, plus
een optreden van Car-
boon, aangevuld met
een optreden van The
Walkers. Entree ’ 7,50.
Maandag 12 juni is er
vanaf acht uur een
showfestijn met arties-
ten van Voerendaalse
bodem.

Wie belangstellingheeft
voor het jubileumboek
van 'Voerendaal' kan
contact opnemen met
onder andere S. Gerar-
du: 751873 of drukkerij
Fober: 750003

Bert Trevos, beiden 50
jaar lid, Jeu en Hub
Lemmens, Hub en Sjef
van Loo en Rein Roth-
krans, 40 jaar üd, Hu-
bert en Leo Senden 25
jaar lid en Sjef Kicken,
35 jaar ere-voorzitter.

Komende zondag, na de
mis van tien uur en na
de voetbalwedstrijd te-
gen prominenten (aan-
vang 14 uur), worden
namelijk vanaf vyf uur
de volgende jubilaris-
sen gehuldigd: Hub
Meessen, 60 jaar üd,
Leo van Loo en Lam-

Aansluitend is de ont-
moeting met 'de mak-
kers van toen', dat van-
af zeven uur muzikaal

wordt opgefleurd door
toporkest Los Parajos.

De viering van deze dia-
manten voetbalclub be-
gint komende vrydag
met de Veronica Drive-
In Show, aanvang acht
uur. Zaterdag start er
om elf uur een mini-
voetbaltoernooi met ve-
teranen en vrijetijds-
voetballers. Om onge-

Beloning
t? Wie . °il S°Uuvi„ oe bakkershandkar,
6roefc^ar van Peter

4 ans m °irsbeek weer te-l^ach, Waar die thuishoort,

' Se* een hoge beloning. Afge-
lieke prijkte de an-
*nu2ipl-ar 0p het internationaal

' K°or rt ,e-^en' georganiseerd
l°Ors,rf wfeale muziekkapel De
:'Se Wii 9e /neens tuas iefoet-etke 'vlegel' zit hier achter.
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Heerlen vraagt
koppeling lonen
en uitkeringen

De bestuurders van de zeven ge-
meenten hebben hun 'grote ge-
meentebroer' onder de loep ge-
legd. Want hun gedachtengoed
over deze stad is evengoed bepa-
lend voor het algehele aanzien
van de centrumgemeente.

Wat de zeven ’buren’
van Heerlen vinden

derbanken over Heerlen aan het
woord.
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Voormalig
slachthuis
uitgebrand

SIMPELVELD -Het voormalige
slachthuis aan de Panneslager-
straat in Simpelveld is gistermid-
dag even na vijfuur uitgebrand.
Het pand werd nog gebruikt als
opslagplaats voor oud papier en
voor het stallenvan carnavalswa-
gens. De politie kan nog geen
oorzaakvoor debrand aangeven,
terwijl ook het schadebedrag on-
bekend is.
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Op zaterdag 10 juni 1989 hopen onze
ouders en grootouders

Frans Cobben
en

Clara Heylands
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

De h.mis tot dankzegging is om 16.00 uur
in de St. Bavokerk te Nuth.

Zij houden receptie van 19.00 tot 20.00 uur
in de herberg "Mareveld" te Schimmert.

De kinderen en kleinkinderen

6361 HA Nuth, Slagboomweg 1
198232

In plaats van kaarten
Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken

voor de vele felicitaties, bloemen en kado's
ontvangen bij gelegenheid van ons gouden
huwelijksfeest, mede namens kinderen en

kleinkinderen.

J. Jansen en
198275 M. Jansen-van Leeuwen

Met weemoed in ons hart, maar met grote dank-
baarheid voor alle liefde die wij van hem mochten
ervaren, geven wij u kennis dat voor altijd is inge-
slapen, onze lieve vader, grootvader en broer

Jan Nijboer
weduwnaar van

Aukje Bosma
in de leeftijd van 76 jaar.

Brunssum: B. Kok
R. Kok-Nijboer
Sandra en Benno
Familie Nijboer
Familie Bosma

Brunssum, 5 juni 1989
ABC-straat 18, 6446 AH Brunssum
De samenkomst die voorafgaat aan de crematie, zal
plaatshebben zaterdag 10 junias. en vangt aan om
11.30 uur in het crematorium te Heerlen.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum; bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u met droefheid kennis dat heden van ons
is heengegaan, onze dierbare broer, schoonbroer,
oom en neef

Leo Cuijpers
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 55-jarige leeftijd.

Geleen: C. Cuijpers
Schinnen: familie Oensels-Cuijpers

Beek: familie Cuijpers-Lemmens
Berg a.d. Maas: familie Pepels-Cuijpers

Geleen: familie Ritzen-Cuijpers
Hoensbroek: P. Wolters

Geleen: familie Swinnen-Cuijpers
Geleen: familie Van Mulken-Cuijpers
Geleen: familie Wessels-Cuijpers

Berg a.d. Maas: familie Smeets-Cuijpers
neven en nichten

6166 BE Geleen, 5 juni 1989
Daniken 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 9 juni as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen donderdag 8
juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis te Sittard,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Temidden van allen die haar zo dierbaar waren, is
zacht en kalm, in de vrede van Christus van ons
heengegaan, mijn dierbare vrouw, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, zus,
schoonzus en tante

Jozefien Plum
echtgenote van

Mathieu Derix
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed zij in
de leeftijd van 74 jaar.

Kerkrade: Mathieu Derix
Nettetal (DLd.): Ria Hegger-Derix

Ralf en Armemarie, Philipp
Andy

Kerkrade: Jan en Margreet
Derix-Santbulte
Marlitta en Marcel, Lorraine
Marco
Familie Plum
Familie Derix
Annelie Heidier

6461 CG Kerkrade, 5 juni 1989
Kloosterraderplein 62
De plechtige uitvaartdeinst zal worden gehouden
op donderdag 8 juni om 13.00 uur in de parochie-
kerk St.-Lambertus te Kerkrade-centrum, waarna
om 14.30uur de crematieplechtigheidzal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Avondmis, mede tot intentie, heden, woensdag, om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het streek-
mortuarium te Chevremont, St.-Pieterstraat 145
(gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek); gelegenheid tot afscheid nemen heden,
woensdag, van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan-
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Blij dat God haar uit haar lijden heeft verlost, maar
jammer dat we haar uit ons midden moeten mis-
sen, mijn dierbare vrouw, onze lieveen overgetelij-
ke moeder, schoonmoeder, allerliefste oma, doch-
ter, zus, schoonzus, tante en nicht

Amalia Ottilia (Malie)
Vossenberg

echtgenote van

Theodorus Marianna (Theo)
Hellemons

Gesterkt door de h.h. sacramenten overleed zij in
de leeftijd van 53 jaar.

Brunssum: Theo Hellemons
Brunssum: Toon en Corry

Hellemons-Gryszkowski
Mandy,Kirby

Brunssum: Gerda en Jan Warmer-Hellemons
Marianne, Kevin, Patrick

Brunssum: Adrie en Sjoukje
Hellemons-Hartgers
Danny, Alex, Pascal

Brunssum: Ferdie en Irene
Hellemons-Knauder
Roy, Chantal, Samantha

Brunssum: Joop en Diny Hellemons-van Os
Cindy, Chantal, Harry

Brunssum: Thea Hellemons en Karel
Jamie
Familie Vossenberg
Familie Hellemons

6442 AP Brunssum, 6 juni 1989
Belderbos 2
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 9 juni om 13.00 uur in de parochiekerk
St.-Jozef te Egge-Brunssum, waarna om 14.30 uur
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden in de
avondmis van donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

t
Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat na een
geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, zoon, broer, zwager, oom en neef

Arnoldus Renier
(Nol) Reynders

echtgenoot van

Leonora Margaretha
(Nora) Theurüssen

Hij overleed, gesterkt door de H.H. Sacramenten in
de leeftijd van 72 jaar.

Kerkrade: N. Reynders-Theunissen
Stem: Harry en Tilly

Reynders-v.d. Veldt
René, Linda

Nuth: Peter en Els
Reynders-van Vlimmeren

Kerkrade: Leo en Annemie
Reynders-Hamers
Marlon

Kerkrade: Mieke en Toine
Hensgens-Reynders
Sonja

Heerlen: Lies en Karel
Eykenboom-Reynders
Jean
Familie Reynders
Familie Theunissen

6466 TK Kerkrade, 4 juni 1989
Geraniumstraat 40.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den vrijdag 9 juniom 12.00 uur in de parochiekerk
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kerkrade-Heilust, waarna om 13.30 uur de crema-
tieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd. Bijeenkomst in de
kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, donder-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Streek-
mortuarium gelegen op het terrein van deLücker-
heidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-
Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Dankbetuiging
Het gemis en verdriet zullen altijd blijven.
Uw overweldigende blijken van medeleven bij het
heengaan van onze lieve moeder en oma

Tilla
Savelbergh-Deckers

waren voor ons een grote steun en troost.
Hiervoor willenwij u hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen Savelbergh

Heerlen, juni 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 juni 1989 om 11.15 uur in de dekenalekerk
St.-Pancratius te Heerlen.

Enige en algemene
dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en
de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze
zorgzame vader en opa

Jan Beek
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevrouw M.R. Beek-Pinckaers
kinderen en kleinkinderen

Grevenbicht, juni 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op vrij-
dag9 junias. om 19.00 uur in de H. Catharinakerk
te Grevenbicht.

God gafrust aan mijn lieve man en beste vriend

Johannes
Kleefman
luitenant-kolonel b.d. van het wapen der infanterie
van de Koninklijke Landmacht
officier in de orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
geboren 1 oktober 1928 te Kerkrade
overleden 2 juni 1989 te Geleen
echtgenootvan

Augusta M.G.
Kleefman-Keulers

Geleen: A.M.G. Kleefman-Keulers
6161 HW Geleen, Mauritslaan 42-44
Overeenkomstig de wens van Hans, heeft de crematie in
besloten kring plaatsgevonden.
Er zal een gedachtenisviering worden gehouden op zater-
dag 10 junias. om 11.00 uur in deparochiekerk St.-Augus-
tinus te Lutterade-Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor het begin
van de herdenkingsdienst.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen
van mijn lieve man, onze dierbare papa en opa

Johannes Emile Bex
M.G.A. Bex-Vrencken
kinderen en kleinkinderen

Merkelbeek, 7 juni 1989
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehouden op
zondag 11 juni as. om 10.00 uur in deparochiekerk van de
H. Clemens te Merkelbeek.

.^___éJ

t [
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
delen wij u mede dat, na een kortstondige ziekte, op 68-jarige leeftijd, in
het De Weverziekenhuis te Heerlen van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, zwager, oom en neef

Herman Janssen
echtgenoot van

Gretha Versteeg
Brunssum: M.A. Janssen-Versteeg

Heerlen: Anne-Marie en Jim Poteat-Janssen
Tim en Esther
Rodney

Brunssum: Leida en Karel Smeets-Janssen
Patrick
Mike

Brunssum: Mariet en Adrie Brugel-Janssen
Sandra
Alice
Familie Janssen
Familie Versteeg

6441 CP Brunssum, 5 juni 1989
Raadhuisstraat 16 G
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen dagelijks in het fy
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur. V
Avondwake donderdagom 19.00 uur in de hierna te noemen kerk. c.In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst worden ge- „
houden op vrijdag 9 juni om 10.00 uur. _ _ £Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.' tl
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10. p
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

I

t
Na een leven, dat werd getekend door goedheid,
oprechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft deHeer
tot Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament
der zieken, in de gezegende leeftijd van 95 jaar,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Margaretha
Achten

weduwe van

Gottfried Joseph Schmitz
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Waubach: Anny Kleinen-Schmitz
Nieuwenhagen: Nelly Boermans-Schmitz

Waubach: Jan Schmitz
Jeanne Schmitz-Steinen

Eygelshoven: Benny Deckers-Schmitz
Hans Deckers
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Achten
Familie Schmitz

Landgraaf, 5 juni 1989
Kloosterstraat 25, bejaardencentrum „Heereveld"
Corr.adres: Eygelshovenerweg 24,
6374 XC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 9 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozefte Waubach-Landgraaf, waar-
na aansluitend de begrafenis op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in het rozen-
kransgebed van donderdag 8 juni om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

_—_—_—_—————-——-

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van /,

Hans de Kok
is abusievelijk de aanvangstijd van deh. mis verge-
ten. Dit moet zijn: de h. mis zal worden opgedragen
zaterdag 10 juni om 19.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk te Hoensbroek.

Voor devele blijken van medeleven en belangstel-
ling betoond bij het overlijden en de uitvaart van

Harie Ackermans
betuigen wij onze oprechte dank.

Jo Ackermans-Benes
kinderen en kleinkinderen

Bingelrade, juni 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 juni om 10.00 uur in de St.-Lambertuskerk
te Bingelrade.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die 'wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van mijn lieve echtgenote, onze moe-
der en oma

Greetje Frederiks-
Van Overmeere

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
W. Frederiks
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 10 juni om 19.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt

I Ontvangen te Terwinselen-Kerkrade.

_r_i\YJ3*T i*hai*h,l i

tJef Aerts, oud 56 jaar, echtgenoot van Gerd j
Maas, 6224 JB Maastricht, Scharnerweg 8'; I

Eucharistieviering in de parochiekerk van SL-A1!
tonius van Padua te Scharn-Maastricht op dond« .
dag 8 juni om 11.00 uur. Geen condoleren.
4- Lambertus Herben, oud 82 jaar, echtgenoot v* ,
f Elisabeth Ummels. 6217 EN Maastricht, Meni»e (
straat 3. Eucharistieviering in de parochiekerk I
St.-Christoffel te Caberg-Maastricht op donderd* (
8 juni om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren acn' I
in de kerk. ]
4. Jacob Luijten, oud 80 jaar, echtgenoot van 0'

1 lic Annuss, 6226 VP Maastricht, Czaar Pe^JJ
straat 35.A. De uitvaartdienst zal gehouden wolrJ
op donderdag 8 juni om 11.30 uur in de paroen' Ij

kerk van de H. Gulielmus te Oostermaas-Ma^J,
tricht. Er is geen condoleren.
4- Florence Paspont, oud 73 jaar, echtgenote v I
! wijlen Jo Hochstenbach, 6224 CR MaastrK^ I

Pres. Rooseveltlaan 112.C. De uitvaartdienst is'
den, woensdag 7 juni om 14.00 uur, in de kerk v.l
St.-Theresia, Tongerseweg, Maastricht. Er is ê^\
condoleren.
4- Rcnier Clerkx, 77 jaar, weduwnaar van MaM
I Linssen. Corr.adres: Kuiperweg 3a, 6096

Oler-Grathem. De plechtige uitvaartdienst A
plaatsvinden op donderdag 8 juni om 11.00 uu'
deparochiekerk van St. Lidwina te Kelpen-Ole'' I

4.Petrus Beelen, 84 jaar, weduwnaar van AJj^t Triepels. Corr.adres: Keijserbosch 12, 6004 l*

Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden 6^houden op donderdag 6 juni om 10.30 uur in de
Petruskerk te Roggel.

4. Antoon Peeters, 90 jaar, weduwnaar van J%I fien Hendriks. Corr.adres: H. Peeters, Hubert^straat 16, 6102 AV Pey. De plechtige uitvaartdie'J
zal plaatsvinden op vrijdag 9 juniom 10.30 uur in
parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvange"
Pey.

4- Jacobus Gehlen, 69 jaar, echtgenoot van T
1 Clevers. Dr. Poelslaan 2, 6093 ET Heythuy^J

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden .
donderdag 8 juni om 10.30 uur in de parochie*
van de H. Nicolaas te Heythuysen.

C>\4- Johannes Verheesen,73 jaar, echtgenootvanJ1 tharina Doemges, Rijksweg 22, 6049 GW Her^JDe plechtige uitvaartdienst zal worden gehol^
zaterdag 10 juni om 10.30 uur in_de parochie!4
van de H. Michaël te Herten. j

1 J^

AnnieBijnoord: 'Vertrouwen in justitie volledig weg 1

Zettensepsychiater vrij
door vergeten stempeltje

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT/ARNHEM - „In en
in triest. De genadeklap die het
Openbaar Ministerie had kunnen
geven. Het vertrouwen in justitie is
nu volledig weg en zal niet gemak-
kelijk hersteld kunnen worden. Hoe
is het mogelijk dat uitgerekend in
deze zaak zon klein foutje ervoor
zorgt dat dieman vrij komt." Dere-
actie van schrijfster Annie Bijnoord
uit" Maastricht is emotioneel. De
voorlopige hechtenis van de 55-jari-
ge H.F., ex-directeur van de Zetten-
se inrichtingen, kan na een fout van
justitie niet worden verlengd.

De gestempelde oproepdatum ont-
brak op de dagvaarding die hij had
ontvangen. De Maastrichtse schrijf-
ster noemt het zeer frappant dat dit
net in zon gevoelige zaak gebeurt.

De rechtbank valt volgens haar
niets te verwijten, maar het open-
baar ministerie wel. „Als jezo gebe-
ten bent op een zaak, dan doe je je
huiswerk toch goed." „Een bedrijfs-
ongeval," reageert persofficier Van
Santenvan het Openbaar Ministerie
in Arnhem. „Op alle andere dag-
vaardingen stond de stempel wel,
net op die ene niet."

Angst
F. zit in voorlopige hechtenis in het
huis van bewaring in Zwolle omdat
hij ervan wordt verdacht op grote
schaal jongensen meisjes die in zijn
inrichting verbleven te hebben mis-
bruikt. Bij de politie waren twintig
aanklachten tegen hem binnenge-
komen. Het Openbaar Ministerie
had F. acht zaken ten laste gelegd,
waaronder twee verkrachtingen van
meisjes die nog geentwaalf jaaroud
waren, seksueel misbruik van een
jongen en het bedreigen van een
meisje met een mes en met de iso-

leercel. De zaken speelden zich af in
de periode 1975 tot 1985.
Annie Bijnoord stond enige tijd on-
der behandeling van F. in Zetten,
schreef een boek over haar ervarin-
gen in jeugdinrichtingen en legde
voor derechtbank een verklaring af
over de behandelmethodes van F.
Ze heeft veel contact met zijn
slachtoffers en kreeg gisteren al de
eerste emotionele telefoontjes bin-
nen. „Je hebt best kans dat ze hun
verklaringen zullen intrekken. Of ze
zeggen niets op de getuigenverho-
ren bij de rechter-commissaris om-
dat F. los loopt en zijn advocaat bij
die verhoren zit. Het heeft al zoveel
moeite gekost de mensen zover te
brengen hem aan te klagen." De ge-
tuigen vinden het volgens Annie
doodengte weten dat hij straks niet
meer in de gevangenis zit. Hij heeft
al eerder patiënten thuis benaderd.
„Als dat maar goed gaat. Er is er al
een die opgenomen is door alle toe-
standen. Het zou me niet verbazen
als dater nu nog meer worden."

F. had dinsdagvoor de rechtbank in
Arnhem moeten verschijnen voor
een formele zitting. Nu de dagvaar-
ding van F. nietig is verklaard door
de rechtbank is er geen nieuwe zit-
ting meer mogelijk is voor het ver-
strijken van de maximale termijn
voor preventieve hechtenis van 102
dagen. Zon zitting is noodzakelijk
voor een verlenging van de voorlo-
pige hechtenis en een nieuwe dag-
vaarding moet tien dagen vantevo-
ren worden overhandigd. Dat bete-
kent dat F. aan het einde van de 102
dagen, volgende week dinsdag, op
vrije voeten word gesteld. Hij kan
dan niet opnieuw in voorlopige
hechtenis worden genomen.

De nietigverklaringvan de dagvaar-
ding betekent echter niet dat F. nu
niet meer vervolgd en veroordeeld
kan' worden. Wanneer de ex-direc-
teur voor de rechtbank moet ver-
schijnen is nog onduidelijk. Het
openbaar ministerie denkt de zaak
in september weer bij de rechtbank
te zullen aanbieden.

Officier eist TBS
tegenHeerlenaar

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor de recht-
bank te Maastricht eiste officier van
justitie mr H. Smalburg dinsdag
aangepaste verpleging op.basis van
TBS tegen een 34-jarige Heerlenaar
die hij schuldig achtte aan het toe-
brengen van zwaar lichamelijk let-
sel. Naast TBS eiste de officier ne-
gen maanden onvoorwaardelijke

gevangenisstraf, hetgeen nagenoeg
overeenkomt met de tijd die ver-
dachte inmiddels in voorarrest
heeft doorgebracht.

Inzet van derechtszaak vormde de
ontmoeting met een vriend, door
wie verdachte zich benadeeld acht-
te. Op zeker moment trok hij een
mes waarmee hij de ander enkele
malen in het lichaam stak. De toege-

DSM looft
milieuprijs
in najaar uit
HEERLEN - DSM gaat in p
vember van dit jaar voor
eerst een prijs uitreiken vo&'^
lieutechnologie. Speciaal *Lf
dat doel is een onafhankew,
stichting opgericht die de t
jaarlijkse prijs toekent aa^j
persoon of een bedrijf die o>^,
bijdraagt aan de ontwikk*
van een nieuwe technologe
het gebied van het milieu. 1
De prijswinnaar krijgt een éj
bedrag van ’25.000,- en J
kunstwerk. Om in aanmerking
komen voor de prijs dient&ep
lieutechnologische ontwikk^fin Nederland te hebbenplaol
vonden. v.i

De Stichting terbevordering
Ontwikkelingen op het teij
van de Milieutechnologie
in februari van dit jaar0V&e$
ter gelegenheid van de intr° $
tic van DSM op de beurs. lr^ )
stichtingsbestuur zitten o^°'J
W.C. Reij, hoogleraar Milieu1 ,f
niek aan de TU Delft, P. WJfdirecteur van de Stichting
tuur & Milieu, voormalig *\J
directeur ir. H. van der Wer y
A. Wiggers van deRaad vo" é
Milieu- en Natuuronderzoe^pi
McKinsey-directeur drs P-
semius.

brachte verwondingen wa^)<,
stig maar niet levensgevaarW
Tijdens een eerdere beha^^
van dezaak besloot derechtP
Heerlenaar te doen onderzoe^de psychiatrisch observatie^van het ministerie van JüS/ii
Utrecht. Dat onderzoek mon^
in de conclusie dat de man■ a
momentvan zijn daad sterk t )

derd toerekeningsvatbaar m
geweest. j

Een en ander hield verban $
ernstige psychische prooi p

als gevolg van ingrijpende pA
ringen in het huwelijks- en ê■ ls{]
ven van de man. Het Utree eucu
derzoekteam adviseerde Tt> m
leggen. De officier kon zjC fl
mee verenigen, de verdacn
entegen allerminst. -^fVrijdag 16 juni volgt de m
van derechtbank.

Vanwege zware mishandeling



had een rijverbod opgelegd ge-
kregen na een vorige veroorde-
ling en was bovendien stom-
dronken.

MrHuurman liet de vriend gis-
teren na zijn verklaring naar het
politiebureau vervoeren voor
verder verhoor. Zij " achtte vol-
doende bewezen dat P. zelf ge-
reden had.

Conform de eis van officier van
justitie mrVan Opstal veroor-
deelde ze hem tot 3 weken on-
voorwaardelijke gevangenis-
straf en een jaar ontzegging.

Aangehouden
voor meineed

MAASTRICHT - Een politie-
rechtszaak tegen de 39-jarige
verdachte P. uit Maastricht leid-
de gisteren ter zitting tot aan-
houding van een tweede ver-
dachte. Deze verklaarde onder
ede dat hij degene was die op 9
december 1988 achter het stuur
gezeten had. En niet zijn vriend
P. die in feite nu terecht moest
staan wegens rijden met een al-
coholpromillage van 1,2.

P. zelf ontkende ook tegenover
politierechter mr Huurman dat

hij achter het stuur gezeten had.
Daar tegenover staat de verkla-
ring van twee verbalisanten, die
beweren P. ambtshalve goed te
kennen en hem achter het stuur
te hebben zien zitten.

Op het moment van aanhou-
ding hadden P. en zijn vriend de
auto echter reeds verlaten. P.

Van onze verslaggeefster
Van onze verslaggever

Vragen over
relatie tussen

Limburg en China

Op dit moment zijn de sociale ar-
beidsvoorwaarden in de Duitse ge-
zondheidszorg iets slechter en lig-
gen de salarissen wat lager dan in
Nederland. In de Westduitse CAO

Dat zegt Chris Huyten van de
WIO Limburg, die erop wijst
dat in de Nederlandse vakbla-
den voor de gezondheidszorg
regelmatig personeelsadver-
tenties van Duitse ziekenhui-
zen verschijnen. Er is daar een
aanwijsbare behoefte aan ge-
kwalificeerd personeel.

„In heel Europa is de actiebereid-
heid onder verpleegkundigen en
verzorgenden hetzelfde. De mensen
zoeken erkenning en waardering
voor hun beroep. Die erkenning is
er nu in Duitsland. En wat is er nu
aantrekkelijker voor een verpleeg-
kundige dan op een plek te werken
waar die waardering er is." De stap
over de grens is met name klein
voor verpleegkundigen in het
grensgebied. In Limburg is op dit
moment bovendien nog geen tekort
aan verpleegkundigen. „Maar dat
komt nog wel gezien de vergrijzing
en de verminderde belangstelling
voor het beroep."

voor de verpleegkundigen en ver-
zorgenden is echter een nieuwe be-
loningsregeling overeengekomen,
waardoor verpleegkundigen en ver-
zorgenden hoger worden inge-
schaald en sneller promotie kunnen
maken. Dat levert salarisverhogin-
gen op tussen de 186 en 300 mark
bruto. Daarnaast zijn de toeslagre-
gelingen sterk verbeterd. Sommige
verpleegkundigen gaan 10 procent
meer verdienen. Werken in de Duit-
se gezondheidszorgwordt daardoor
aantrekkelijker.
De Nederlandse verpleegkundige
zit qua scholingsgraadop een heel
goed niveau, volgens Chris Huyten,
die dan ook geen verschillen in
waardering verwacht. „Elke ver-
pleegkundige,zeker met een specia-
listische opleiding, zal daar met
open armen worden ontvangen,"
meent Chris Huyten.

HEERLEN - Er is een reële
mogelijkheid dat goed ge-
schoolde verpleegkundigen
en verzorgenden hun heil in
West-Duitsland gaan zoeken,
nu de salarissen daar flink om-
hoog gaan door de totstandko-
ming van een nieuwe CAO.

VVIOwaarschuwt voor
vlucht verplegenden

Beloning in Westduitsegezondheidszorg verbeterd

jj^LPEN - Brouwers BV uit
vep ncht heeft voor onge-
crp+een milJ°en gulden het re-eatiepark Foreldorado in
fito overgenomen van Co-
*il K e n-euwe eigenaar
Dpw, , * Park, dat een totale op-
plakte van 12 ha heeft, op-
pj Uw een vooraanstaande
Van bezorgen in het aanbod
jij*, voorzie-
fjcj^en- Studies naar de herin-
Eaa g van net Park ziJn al
St _Je- Het is de bedoeling
WJ- Foreldorado in mei 1990eer open gaat.

Nieuwe eigenaar wil weer topattractie in Gulpen

Brouwers BV koopt
Foreldorado Gulpen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

*if-t
Öoni

Park; was sinds april 1987 eigen-
deVan Cofiton BV- een dochter-KJj drlrneiT*ing van de Nederlandse
<*n kei\star-dsbank. Cofiton deed
Vemk van acnt ton °P net m no"

1986 failliet verklaarde Fo-
de pra^°- Vanaf dat moment voer-
tji ot-ton onderhandelingen met
8uc an kandidaten, maar tot een
lafujf^yo-le afronding kwam het8e "jd echter niet.
Met tUw/-*0 Brouwers uit Wijlre, alge-
bra? lrecteur van Brouwers BV,
„0nd

w^ overeenstemming bereikt.
den p3^^ ane pessimistische gelui-
<j0r °.elo°fik dat er muziek in Forel-
ras h Z^' r^°^ voor enkele jaren
treun, toch een echt toeristische
r'on 1 r" Met een S°ede Profes-
Rijr, d- aanPak moet het mogelijk
°verp goe<ie naam opnieuw te her-

É
is.ook voor Gulpen, dat toch

afstevent op een echte
in dit gebied, vanbelang", zegt Brouwers, die in

l%g°°-* de exploitatie van het Lim-
ftjljps landbouwmuseum in de Ete-rl*of te Wijlre op zich nam.
b
lijlj .*ers BV houdt zich voorname-
IkoQ e*-ig met de verhuur en ver-Wria ¥?n machines en dienstverle-
tr*cht noofdvest.iging is in Maas-
erj > maar nevenvestigingen zijn
«chf. r?i-lre- Schijndel en het Belgi-e öilzen.
>,ue
ty 0rdtexPloitatie van Foreldorado
Venn °ndergebracht in een aparte
keli-ji?otschap die geheel onafhan-
v*teitL2a^ opereren van de kernacti-

Van ons bedrijf', aldus

heri^ellce wijze Foreldorado wordt
B-nn richt staat nog niet vast
W ers pn drie maanden hoopt Brou-
t*n. tsen definitiefplan te presente-
«ige u-delijk is wel dat de nieuwe

rkar °P zoek -s naar een idee,
Schar> ?oreldorado en het land-

schoon van de omge-
Uw op elkaar aansluiten. „De Igeen za^ h-er straks in elk geval

<*er,j reu sachtige en bont geschil-
leen" kermisattracties tegenko-

%e|ens de ondernemer is het nage-
Orngp^tgesloten dat het park wordt

c°verd tot een bungalowdorp.

<lo a
CQ bekend omvat het Foreldora-

"ïs "-Plex een restaurant met ter-
han m.lniskelterbaan, midgetgolf-

nkwVlilla met Saraëe en tuin' forel"
r" met visvijvers, bedrijfs-

feine^ g- visserscafé en parkeerter-
et Pa Jn de afgelopen twee jaar is

rk totaal verpauperd.

Politie arresteert
amfetamine-dealers

Twee inruilen in Heerlense drugpanden

Wel ofniet manipulatie-apparatuur bij speeltafel?

MAASTRICHT - In schriftelijke
vragen aan GS vraagt het lid van
Provinciale Staten Karien Kienhuis
(PSP/CPN) welke consequenties
het provinciebestuur in het licht
van de recente gebeurtenissen in
China wil verbinden aan het vriend-
schapsverdrag met de Chinese pro-
vincie Hunan. De gedeputeerden E.
Mastenbroek en G. Kockelkorn on-
dertekenden dat verdrag toen zij in
maart samen met adjunct-griffier
H. Oppenhuis de Jong een zeven-
daags bezoek aan die provincie
brachten.

Boete geëist voor
oplichting in casino In het 'Memorandum of Understan-

ding' wordt niet alleen uiting gege-
ven aan gevoelens van vriendschap
tussen de provincies Limburg en
Hunan, maar wordt ook concreet
gezinspeeld op het uitwisselen van
informatie op gebieden als onder-
wijs, wetenschap, cultuur, volksge-
zondheid en milieuzorg en zelfs op
uitwisseling van scholieren en stu-
denten.

Kortsluiting
oorzaak brand

dachte was op dat moment afwe-
zig, maar kon later in een kroeg
worden aangehouden.

Vlak voor de inval zag de politie
uit een andere woning in dezelf-
de straat een man en een vrouw
wegvluchten. Ook zij werden
aangehouden. Later trof de poli-
tie in hun woning enkele gram-
men amfetamine en heroïne aan,
plus een geldbedrag van ruim 20
mille. Op verdenking van drug-
handel werd de 31-jarige Heerle-
naar samen met zijn vriendin in-
gesloten.

Bovendien verbleven in de wo-
ning twee Nederlanders en twee
Duitsers, die eveneens werden
gearresteerd, later werden de Ne-
derlanders vrijgelaten.

Uit onderzoek na de arrestatie
van de twee buitenlanders,
kwam namelijk boven water dat
de partij amfetamine (ruim 3
kilo) die zij bij zich hadden, door
een van deHeerlenaren was gele-
verd. De politie besloot daarop
de woning van de man binnen te
vallen en trof een pistool alsme-
de attributen voor de verkoop
van drugs aan. De 38-jarige ver-

HEERLEN - Na eerder deze
week een Spanjaard en een Turk
te hebben gearresteerd op ver-
denking van grootschalige amfe-
taminehandel, heeft de politie
van Heerlen maandag twee Heer-
lenaren op deelfde verdenking in
de kraag gegrepen.

Statenlid mevrouw Kienhuis wil
van GS weten of dit college bij het
naderrealiseren van de wederzijdse
betrekkingen met Hunan conse-
quenties zal ontlenen aan de bloedi-
ge onderdrukking van het massale
studentenprotest in de Chinese
hoofdstad.

De getuigen-deskundige consta-
teerde dat zowel de zender als de
ontvanger niet werkten. De zender
bleek onklaar gemaakt. Tijdens de
zitting werd niet duidelijk of dat nu
in Duitsland was gebeurd, zoals de
verdachte volhield, of dat deze het
zelf had gedaan, tijdens de vlucht
voor zijn belagers in de nacht 19 op
20 november, zoals de officier sug-
gereerde of door een spelend kind
zoals in een van de stukken was ver-
meld. De zender werd teruggevon-
den in een groentekist nabij de
speelclub.

Voor het openbaar ministerie was
dat allemaalVan minder belang. De
plaatsingvan een dergelijke appara-
tuur was in haar ogen al een vorm
van oplichting. „Ik zal U daarom
treffen, waar U andere ook had wil-
len treffen: in de portemonnee", al-
dus mrVan Delft en eiste 50.000 gul-
den boete.

De verdachte hield vol niemand te
hebben opgelicht en zei al voldoen-
de te hebben geleden door de gang
van zaken.

ROERMOND - Voor officier
van justitie mr D. van Delft is
het aanbrengen van manipula-
tie-apparatuur onder een
speeltafel van een casino al
voldoende om te spreken van
oplichting. Of de rechtbank er
ook zo over denkt zal op 20
juniblijken. Mr Van Delft eiste
50.000 gulden boete en 3 maan-
den gevangenisstraf, geheel
voorwaardelijk met een proef-
tijd van twee jaar tegen de 36-
-jarige F. C. uit Heinsberg,
voormalig exploitant van een
casino in Hom.

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever lijk' een positief besluit genomen
moét worden ten aanzien van de
aanleg van de Oost-West baan.
Op de vraag of die beslissing nog
door dit kabinet genomen zal
worden, zei de staatssecretaris
dat ze dat 'niet wist.

StaatssecratarisVan Rooy houdt zich op de vlakte

Van Zeil hamert op
voortzetting PNL

Terwijl de brandweer bezig was met
de brandende bus werden dereizi-
gers naar het vlakbij gelegen hotel
Grispen gebracht. Om weer op ver-
haal te komen kregen zij er een kop
koffie aangeboden. Na een opont-
houd van anderhalf uur konden zij
in een andere touringcar van Splen-
did Cars maar met dezelfde chauf-
feur Jan Jurkiewicz het uitstapje
naar de Ardennen vervolgen.

Herstel is met meer mogelijk, waar-
door de schade minstens 200.000
gulden bedraagt. Maar aankoop van
een nieuwe touringcarkost al gauw
het dubbele. Splendid Cars is tegen
brand verzekerd.

VALKENBURG- De gealarmeerde
vrijwillige brandweer van Valken-
burg aan de Geul was zeer snel bij
de brandende bus. De touringcar
brandde niettemin geheel uit omdat
het vuur razend snel voedsel vond
in rubber, kunststof binnenbekle-
dingvan de bus en bekledingvan de
stoelen. Opmerkelijk is dat de mo-
tor in het geheel niet in brand raak-
te.
Door de grote hitte sprongen ook
enkele ruiten van een voormalig ga-
ragegebouw waarvoor de bus waar
neergezet. Dit gebouw liep tevens
rookschade op. Ook een lantaarn-
paal, die naast de bus stond,
schroeide weg.

De oorzaak van de brand in de tou-
ringcar van Splendid Cars is zeer
waarschijnlijk een spontane kort-
sluiting. „Domme pech," meent di-
rekteur Peter Cerfontaine, diebegin
1987 met twee collega's het bekende
Valkenburgse touringcarbedrij f
heeft overgenomen. Nooit in het
meer dan zestigjarig bestaan van
het bedrijf is, voorzover hij weet,

een bus door pech uitgevallen, laat
staan door brand.
De nu uitgebrande bus, dit voorjaar
nogvoor 50.000 gulden voorzien van
een gehele nieuwebekleding van de
stoelen, was negen jaar oud en had
nog maar 400.000 kilometer had ge-
reden. „De helft van wat gangbaar
is," aldus de direktie.

" Na even op verhaal gekomen te zijn, vertrokken de passagiers toch nog opgewekt met een
nieuwebus. Foto: WIDDERSHOVEN

De officier geloofde niet hard in het
gloedvollebetoog van de verdachte,
die zijn eigen verdediging waarnam
en baseerde dat op de verschillende
afwijkende verklaringen van de
Heinsbergenaar. „U heeft diverse
kletskoek-verklaringen afgelegd",
zo formuleerde mr. Van Delft.

C. hield tijdens de zitting vol dat de
apparatuur niet in werking was en
dat ook nietkon zijn, omdat hij deze
in Duitsland onklaar had laten ma-
ken. Er was weliswaar geëxperi-
menteerd, maar er was nog nooit
iemand door benadeeld. C. gaf toe
met de aanschaf fout te hebben ge-
zeten en spijt van de hele zaak te
hebben.

Dat er dergelijke apparatuur was
geplaatst, kwam aan het licht toen
in de nacht van 19 op 20 november
een vechtpartij ontstond, omdat en-
kele bezoekers van de speelclub het
idee hadden dat er in het casino ge-
knoeid werd. Toen de eigenaar wei-
gerde om het balletje te laten con-
troleren ontstond er een fiksevecht-
partij, waarbij deexploitant behoor-
lijk aan het hoofd gewondraakte.

Euro-karavaan
CDA opnieuw
in Limburg

lij-j, an onze verslaggever
- Een uitgebreide

!f'J<W p"Eurodelegatie brengt
11 Li °_Pnieuw een werkbezoek

sti>at bvrS' Het gezelschap be-
Ü^ittai^* (kandidaat-) Europarle-
serlerj'5erlerj' Eerste en Tveeve Ka"
ï$t\ t> en en de staatssecretarissen% het yen De Graaf-
j*iï u Drogramma staan bezoekjes

j ■ Bestuursburo Oostelijk
hecririr!imburg en de Stichting?eerl«~,,°Biecentrum Limburg in

1MEp- de Rijkshogeschool en
w *-C in Maastricht.

.
EsTAURANT - KASTEEL_ HOENSBROEK
"JUni-jiili iedere zaterdag en

zondag va. 19.00 uur
Ij'neren met muzikale opluistering vane-muziek op ons overdekte verwarmdtuinterras temidden van de

kasteelgrachten.
Uw Speciale aantrekkelijke menu's

"^3976 dhr. Moonen

t»» kasteel\Art=rf*\

HEERLEN - In aanwezigheid
van staatssecretaris mevrouw Y.
van Rooy heeft streekgewest-
voorzitter P. van Zeil (burge-
meester van Heerlen) er gisteren
nogmaals op gehamerd dat
Oostelijk Zuid-Limburg min-
stens tot 1994 geldelijke steun
nodig heeft voor de herstructure-
ring van de regio. „De toeken-
ningvan de gelden die in het ka-
der van de perspectievennota
Limburg in 1990 zou worden
stopgezet, moet echter tot 1994
worden voortgezet", betoogde
Van Zeil.

Afslanking
In de nieuwsbrief gaat Van Zeil
ook in op de afslanking van de
rijksdiensten in met name Heer-
len. „Afslanking, het zij zo. Maar
niet meer dan evenredig. Besluit
Den Haag tot een afslanking van
9 tot 10 procent danbetekent dat
voor Heerlen een verlies van
achthonderd arbeidsplaatsen.

Als we zien wat er al verdwenen
is en wat er voor volgende jaren
al is vastgelegd aan te verdwij-
nen banen bij bijvoorbeeld ABP,
CBS en Belastingdienst, dan zit-
ten we al over die achthonderd
heen."

Hij bood staatssecretaris Van
Rooy gisteren in het gebouwvan
de Kamer van Koophandel in
Heerlen het eerste nummer aan
van de nieuwsbrief 'Oostelijk
Zuid-Limburg Sterk in Europa.

niet afgerond." Hoewel er vol-
gens hem een groeivan de werk-
gelegenheid en de economie is,
zal de herstructurering pas in
1994 afgerond zijn op voorwaar-
de dat het bedrijfsleven op die
groei inspringt.

Limburg krijgt jaarlijks 43 mil-
joen aan PNL-gelden. Om de
herstructurering, die Van Zeil
voor ogen staat, met succes af te

ronden zou in de periode
1991/1993 nog eens een bedrag
van 75 miljoen guldennodig zijn.
Van Zeil beweerde gisteren dat
provincie en Economische Za-
ken 'zich kunnen vinden in een
extra bijdrage', maar daarover
liet de demissionaire staatsecre-
taris Van Rooy zich niet uit.

Als extra argument voor die toe-
kenning noemde hij de zoge-

„De herstructurering van Ooste-
lijk Zuid-Limburg is in 1990 nog

noemde reconstructie-program-
ma's die België en West-Duits-
land hebben opgezet om de ge-
volgen van de recente en nog te
verwachten mijnsluitingen in de
buurlanden te ondervangen.
„Dat betekent toch een toene-
mende concurrentie voor onze
regio, bovenop de concurrentie
die we nu al ondervinden."
Van Zeil stelde dan ook weer
luid en duidelijk dat eens 'einde-

" Leo Brouwers:,foreldorado is in 1990 weer een topattractie". Foto: WIDDERSHO VEN
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Er zijn nu eenmaal van die aanbiedingen
waarvan jecompleet doorhet lint gaat.
', ' I Of je nu brieven ofrapporten schrijft,— Gratis startpakket: tientallen guldenscadeau! .■' .H. „,r O een jaarverslag of een kattebelletje: met n

I iyISÖMP^jJI jnch. Brutoprijs: f 975,-. Teksten bewerken en opslaan, haarscherp
ijjffiTOmrrnw^^ *0frje helft van de winkelwaarde contant
I I afdrukken...Eigenlijk doen ze alles om een

tekst perfect geschreven te krijgen.

p , „~..~ Of neem de Typewriters. Superhan-

**a*te*'a°a**^^ !SKiSfcö^^öïi!*^^ meer hoeft te twijfelen. Of te weifelen.
VW 2100. Draagbare elektronische schrijfma- VW 4160. Videowriter. Tekstverwerken op zn VW 4260. Videowriter. Kan nóg meer dan de .
chine.'n Compacte lichtgewicht makkelijk mee te makkelijkst Beeldscherm en printer ingebouwd. VW 4160. Met ingebouwd high speed 3,5"-disket- "^nemen. Verwisselbare Margrietschijf, verkrijgbaar Met intern geheugen en vernieuwd toetsenbord. testation, voor onbeperkte tekstopslag. Onthoudt ~ .. . .
in 6 verschillende uitvoeringen. Handige correc- Tijdelijke opslag van 4 pagina's tekst Voor extra op elke diskette zon 140 pagina's tekst die naar Kom DinnenKort gewoon eens langs.

tielintcassette. tekstopslagzijninsteekmodules(ca.l6pag.) lever- believen glashelder op het scherm kunnen ver- ' ~ . .
Volle regel correctiegeheugen. Wist woorden en baar. Uitgebreide mogelijkheden voor opmaken schijnen. « Maar pas op:erzijn van dieaanbiedingen...
hele regels met één toetsaanslag Automatische en afdrukken. Uit te breiden met spellings- Probleemloos tekst aanpassen, bewerken en af-
terugloop bij einde regel. Mogelijkheid tot een- controle in het Nederlands en vele andere talen. drukken. Brutoprijs: f 1.679,-. f « «_.*<" Vt OltilirtCtreren.Brutoprijs:f4s9,-. - Brutoprijs: f 1.079,-. I_IC^VC/1 lIIIIIIILI^-

Sokla B.V.
Schaesbergerweg 126
6415 AK Heerlen
Tel. 045-724379

PHILIPS H

-i In het huwelijksgoederen-
register berustende bij de
griffie van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, is op 10 mei 1989 on-
der nummer 013281 inge-
schreven de akte houdende
huwelijksvoorwaarden
staande huwelijk van de
echtelieden Bosch-Jans-sen, wonende te Stem,
Den Hoekstraat 8, welke
akte is verleden ten over-
staan van mr. W.H.M.
Poeth, notaris te Stem, op
9 mei 1989.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
SneMe afhandeling.

I 7JDO»W JJ" Jat I
BSmoWh»-- 1902>" I

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk

FINANOERINGSKANTOOR

lOH
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ TM. 045-225000»

" "Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14, '3735 ME Bosch en Duin

Tet 030-281822
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©GEMEENTE Gfi
De burgemeester van <i
maakt - ter voldoening 9
bepaalde in artikel 28,
iuncto artikel 23, lid 2,«
Wet op de Ruimtelijke
ning - bekend, dat met'
van woensdag 7 juni 1»
durende een maand vol
ieder ter gemeentesecj
kamer 233, ter inzagej
besluit van Gedeputeerd
ten van Limburg d.d. J1989, nr. Br. 42584, W
besluit zij het door de$
tferaad van Geleen in zï
gadering d.d. 22 se|*
1988, onder nummer 141
gestelde bestemming'
'Woonwagencentrui'
weg' hebben goedgeW
Tevens hebben Gedept
Staten van Limburg Wl
dat hun besluit, als I*
bedoeld, niet onherroep*
Gedurende bovengen»
termijn van ter inzage'?
kunnen zij, die zich tij*
bezwaren zowel tot <*
meenteraad als tot G0
teerde Staten van Uf
hebben gewend en zij_
tijdig op grond van arw
tweede lid, van de Wet1
Ruimtelijke Ordening, *■deputeerde Staten van
burg hebben gewend,
de goedkeuring van
bestemmingsplan 'W*
gencentrum Bosweg', "bij de Kroon instellen.
De beroepschriften diej
worden gericht aan HaJjesteit de Koningin, de*
mogelijk in tweevoud) *den ingediend bij de A»
voor de geschillen van W
van de Raad van Stat*
bus 20019 te 2500 EA'
venhage.

Geleen, 7 juni 198'
De burgemeester van ö

MR. J. G. M. LURVI"
I

Mag ditkit
er beter

van worde 1

erre des hOrï*1
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Deputé: 'Straks goedeperspectieven op arbeidsmarkt'

Banentekort voorspeld
in gezondheidszorg

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Als niet tijdig in-
gegrepen wordt zal de strijd om de
gunst van de MBO-leerling alsmaar
toenemen. Halverwege de jaren '90
is er een tekort aan scholieren voor
dit onderwijstype, waarvan ook de
opleidingen aan het MDGO (dienst-
verlening en gezondheidszorg) de
dupe dreigen te worden. De daling
van het aantal scholieren is nu al in-
gezet, aldus het Economisch-Tech-
nologisch Instituut Limburg
(ETIL), en zal zich in delcomende ja-
ren doorzetten tot 30 a 40 procent
van de huidige aantallen.

Het MDGO is een in 1984 gebundeld
schooltype met tien verschillende
richtingen. Limburg telt nu tien van
dergelijke scholen. Het Etil en de
provincie presenteerden gisteren
twee rapporten waarin het toe-
komstperspectief voor deze oplei-
dingen en de te verwachten situatie
op de arbeidsmarkt worden ge-
schetst.

Uit het ETIL-rapport blijkt dat er
vorig jaarnog een overschot van 300

gediplomeerde MDGO-ers was,
maar dat dit om zal slaan naar een
tekort van 350 a 400 mensen in 1995.

Fusies
In de nota van de provincie worden
de gevolgen van de bezuinigings-
operatie SVM (sectorvorming en
vernieuwing in het middelbaar be-
roepsonderwijs) weergegeven. Deze
overheidsingreep leidt tot minder,
maar grotere onderwijsinstellingen
in hetMBO. De tien MDGO-scholen
in Limburg zullen teruggebracht
moeten worden naar vijf in 1990. De
eerste gesprekken over fusies zijn al
in een gevorderd stadium.

Deputé Kockelkorn zei bij de pre-
sentatie dat door de totstandko-
ming van grote bestuurlijke organi-
saties de concurrentie tussen de
scholen weggenomen wordt. „Er
wordt nu al op bijna genante wijze
geworven om leerlingen binnen te
krijgen," aldus Kockelkorn.
Hij verklaarde dat de MDGO's door
een verbetering van de instroom

aan leerlingen en van de kwaliteit[ van de scholing uiteindelijk moeten
streven naar een hogere kwaliteit.
Ook aan de aansluiting van de
school op de arbeidsmarkt valt nog
wat te sleutelen. Hoewel men vrij
positief is over de brede oriëntatie
van de schoolverlaters wordt, aldus
Kockelkorn, nogal eens geklaagd
over de te lange inwerkperiode.
Verder is gebleken dat de naamsbe-

| kendheid van de MDGO-scholen te
wensen over laat. Dat beeld varieert
overigens per regio binnen Lim-
burg.

Verpleging
ETIL-onderzoekster H. van Camp
spitste de problematiek toe op de i
verplegingssector. Veel instellingen i
in de gezondsheidszorg kennen al 1
jaren een eigen opleiding (in-servi- <
ce), die dezelfde categorie jongeren i
werft als de MDGO's. Met het hoog i
op devergrijzingvan de bevolking -en dus een toenemende vraag aan
verplegingspersoneel - is een nau- ;
were samenwerking tussen derge- 'lijke instellingen en de MDGO's <noodzakelijk. '

Van Camp verwacht dat de strijd
om de leerlingen niet tot de scholen
beperkt blijft. Ook het bedrijfsleven
(de instellingen) zal straks trekken
aan de MDGO-schoolverlater.

Vrouwen
Kockelkorn en Van Camp zijn het
erover eens dat deze situatie de
MDGO-er wel goede perspectieven
op een baan gaat bieden. Met name
zijn hier kansen weggelegd voor
herintredende vrouwen, aldus van
Camp. Hun kennis is in deze sector
gemakkelijker bij te stellen, meent
zij, dan in bijvoorbeeld de techni-
sche richting.

Deputé Kockelkorn wilde niet de
suggestie wekken dat de MDGO's
daarmee tevens zullen werken in
strijd met de overheidcampagne
('kies exact') die er juistop gericht is
vrouwen voor technische beroepen
te interesseren. „De ontwikkeling
van de techniek gaat hoe dan ook
door.
Tegelijkertijd neemt de vraag naar
zorgverlening toe. Dan kunnen ze-
ker spanningen optreden," erkende
de provinciebestuurder.

Die spanningen zijn er nu echter
nog niet. Daaruit valt ook te verkla-
ren dat er nog maar nauwelijks be-
hoefte is aan een verkorte versie van
de MDGO, in tegenstelling tot ande-
re sectoren van het middelbaar be-
roepsonderwijs.

Van Camp wees erop dat het wel
zaak is het relatief grote percentage
uitvallers in te dammen, en daarkan
een Kort-MDGO een middel voor
zijn.

Houtbedrijf
in Luik

afgebrand
Van onze correspondente

LUIK -De hele maandagnacht is
in Luik de brandweer met man
en macht in de weer geweest om
een brand in een houtopslag-
plaats te bestrijden. Het was al de
derde grotebrand in een jaartijd
bij het bedrijf. De brand veroor-
zaakte een schade van naar
schatting 5 miljoen gulden.De 38
personeelsleden kunnen verder
aan de slag in een tweede pro-
duktiehal, die kon worden be-
houden.

De Luikse poltie onderzoekt of
de miljoenenbrand is aangesto-
ken. Bij de twee vorige branden
bleek dat het geval tezijn. De da-
ders zijn nooit gevonden.

examens
HEERLEN - Aan het Nederlands
Opleidingscentrum voor Toeris-
tisch Kader (NOTKa) in Breda
slaagden voor de tweejarige be-
roepsopleiding: Francien Heythuy-
sen uit Echt, Johan Knols (Meers-
sen), Kandra Levels (Roggel), Carla
Royakkers (Weert) en Jos Schell
(Reuver).

officiële mededelingen
GEMEENTE SIMPELVELD

De burgemeester van Simpelveld
maakt, ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, bekend dat
de gemeenteraad van Simpelveld
op 25 mei 1989 heeft besloten te ver-
klaren dat een herziening van het
bestemmingsplan "Broek-Prickart"
wordt voorbereid voor het perceel
kadastraal bekend gemeente Bo-
choltz, sectie A nr. 3485, plaatselijk
bekend Zandberg 78.
De datum van inwerkingtreding
van het besluit is 7 juni 1989.
Het voorbereidingsbesluit met bij-
behorende tekening ligt voor een
ieder ter inzage bij de afdeling ge-
meentewerken (administratie),
Markt 1 te Simpelveld.
Simpelveld, 6 juni 1989.

De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux.

GEMEENTE BEEK (L)
OPENBARE BEKENDMAKING

Inspraak over beleidsvoornemen
betreffende ruimtelijke ordening.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Beek (L.) maken be-
kend dat ter gemeentesecretarie
yan 12 juni t/m 2 juli 1989 voor een
ieder ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan „2e
partiële herziening bestemmings-
plan Groot-Genhout", bestaande
uit:
1. plankaart;

2. voorschriften;
3. toelichting.
Over de strekking en de inhoud van
voornoemd ontwerp-bestemmings-
plan wordt de mogelijkheid tot in-
spraak geboden. Van de gegeven
mogelijkheid tot inspraak kan ge-
bruik worden gemaakt door alle be-
langhebbenden.
Op 14 junias. zal met betrekking tot
het bovengenoemd bestemmings-
plan een informatie-avond plaats-
vinden om 19.30 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis.
De inspraakprocedure verloopt
daarna verder als volgt:
- gedurende de termijn van de ter-

visielegging kunnen schriftelijk
reacties bij ons college worden in-
gediend;

- ter afronding van de inspraakpro-
cedure zal ons college een eind-
verslag opmaken, inhoudende
een weergave van de meningen
die tijdens de inspraakprocedure
naar voren zijn gebracht. Bedoeld
eindverslag wordt ter kennis van
de gemeenteraad gebracht.

Beek (L.), 7 juni 1989.
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
de burgemeester,
A.G.J. van Goethem,
de secretaris,
H.J. Meijers.

STREEKGEWEST WESTELIJ
MIJNSTREEK

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur vaf-j
Streekgewest Westelijke
streek, exploitant van de stort?
sen Schinnen-Nagelbeek en 'beek, maakt het volgende bek*
Het stortreglement geeft aan £leen afval op de stortplaatsen
nen-Nagelbeek en Spaubeek r.
boden mag worden ontstaan 'afkomstig uit het gebied van °K
west, bestaande uit de gem^
Beek, Bom, Geleen, Schinne^tard, Stem en Susteren, mclüs',
gemeenten Nuth en Voerenda^leen met schriftelijke toestel^van ons dagelijks bestuur ka"
van worden afgeweken.
Inwoners uit andere omring
gemeenten wordt geadviseerd»
afval te brengen naar de stor*
sen in Landgraaf, Maastricht°'ne. jj
Wij verzoeken u dan ook geerl ,
meer aan te bieden dat niet a'
stig is uit onze regio.
Hierop zal nauwlettend worde j
controleerd, en de vrachten *
afval bevatten van buiten °n .i
gio, worden teruggestuurd en
gistreerd. ■*
Voorts kan een boete van ma3Ü
’5.000,00 worden opgelegd %
blijkt dat het geleidebiljet n.ieLv
digof niet naar waarheid is in» *en kan uiteindelijk de toegaf
de regionale stortplaats de»
ontzegd worden.
Het dagelijks bestuur va»1

Streekgewest Westelijke
Mijnstreek,
J.A.J. Heijkants,
wnd. secretaris,
P.L.H. Creemers,
voorzitter. j

Sterke Junirai

Weinig kersen
en pruimen

te verwacht
Van onze verslaggeve' I

HEERLEN - Er komen dit jaafJ
nig kersen en pruimen. Als c.A
van de aanhoudende regen- t jj<i |
maand april heeft de blc-e
lang geduurd. "

Als gevolg van het warme
de maand mei is er dit Jaar $1
normaal sterke juniruionde

3fpJ
pelen en peren. Er hoeft ditJ e n
ook niet te worden gedund- i
tuur heeft dat voor de tele
daan.
Gezien de groeivoorsprong* vjA
pelen en peren nu reeds tpA
zijn dit jaar grove vruchten
wachten.
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belangen van met name een Am
hemse grindmaatschappij.

Ontgrinderslijden
doodsangst in Limburg

Arnhemsbaggerconcern: ’Bevolking wél blij met waterplassen’
mg i °ERMOND - Gitzwarte on-
i lalf?rswolken van Limburgse
Lke ake»ij pakken zich samen
metijVen de Nederlandse grind-
m 191 Qüstrie. Althans als je de an-
ti voi geluiden uit
m*? invloedriJke bedrijfstak
teerdag geloven. Sinds de dag
jd ! aarop Provinciale Staten de
4, bj art van het gigantische (200

in9* H°ntgrindingsproject in het
scp» ~uenlimburgse Stevolge-

,r 141 'cd middels een Milieu Effect
ïinfli apportage (MER) op zijnSa St ernstig hebben ver-fepui^gd

' staat de complete va-
-3 bel riar»dse grind-, beton- en
s M onafgebroken«eg*de klaagmuur.

door laurens schellen

Opererend onder handelsnamen als
'Combinatie Bom Grevenbicht'
heeft dit bedrijf middels overnames
en recente en voorgenomen grond-
aankopen een toonaangevende en
strategische positie in het gebied
opgebouwd.

"J* m jachten gaan zelfs vergezeld
ra elt j are doodskreten, want - zo
7, lar, ër»ndlobby- het op de lange
rï^Schuiven van Stevol treft deHrS imhng van het 'witeriJze B°ud' >n

;ptcinHUrg ~ sinds jaar en dag de
tö »ar uChuur van Nederland - in

/an oor ?art\ Met alle fata»e gevolgen
d eja e. directe en - minstens even
on >nl!^Srijke - indirecte werkgele-
m led van dien.

Volledig vertrouwend op de ver-
wachte aanwijzing door de provin-
cie van deze grindrijkeBornse loka-
tie (in grootte zelfs vergelijkbaar
met Stevol) tot toekomstig winge-
bied, heeft het concern de vereiste
herinrichtingsplannen al kant en
klaar op de Arnhemse burelen lig-
gen. Naar nu blijkt het echter ver-
geefse moeite en vooral weggegooid
geld, als het Bornse college tenmin-
ste zijn zin krijgt.

Ontsteld

i' -
i iJi rik sloeg deontgrinders hele-
die" e orri het hart na de opmerkelij-
Haj< ,ij maar hardop uitgesproken twij-
do° imuVan enkele toonaangevende
J)4^dA rgse Portie» als met name
' w lati i

epute Riem en voorzittern.; erst elsen van het CDA in Limburg.
:A s cht ernde vroeg zich ln het

ilt a)fan ave ontwikkelingen open-. Bmi. ?f Limburg de 'inspannings-
-9 tent h

g'tegenover het rijk om-
i& e aii toekomstige levering van
,wiU 't nierlaatste 70 miljoen ton grind

' ank Vlnciale b°dem nog wel na
i fae«°men- Nog meer stof deed de

ij^s van hetLimburgse CDA op-
h'k I^let n als serieus bedoelde
|ror jT?zings)overweging de grind-

\ u*tie eerder te stoppen.

Baardemans is ervan overtuigd dat
als b en w van Bom devolgens hem
zeer aantrekkelijke herinrichtings-
plannen voor Schipperskerk van te-
voren hadden ingezien, zij zich nog
wel eens achter de oren zouden heb-
ben gekrabd.

Na de grindwinning zou het gebied
namelijk worden veranderd in een
uitgestrekt recreatie- en watersport-
gebied. „Kijk, tegenwoordig hoor je
uitsluitend nog de negatieve kanten
van dergelijke projecten. Gemaks-
halve wordt dan maar voorbij ge-

gaan aan de zeer positieve aspecten
ervan in velerlei opzicht. Ik zeg al-
tijd: heel Nederland is toch met
mensenhanden gemaakt.
De Limburgers kunnen na afloop
van de baggerwerkzaamheden ge-
nieten van een prachtig en aantrek-

keiijk eindproduct. Per slot van re-
kening heeft het gebied nu nog een
landbouwbestemming. Jemag jeaf-
vragen ofdat nu wel de meest ideale
is in de toekomst. Economisch ge-
zien, maar ook geografisch en qua
vrije tijds-besteding van de regiona-

Directeur drs A. Baardemans van
de Arnhemse grindcombinatie doet
dan ook geen enkele poging zijn
ontsteltenis over het Bornse besluit
te verhelen. Na geruime tijd de pu-
bliciteit buiten de deur te hebben
gehouden, vermogen de onver-
wachte verwikkelingen in de 'kwes-
tie Schipperskerk' hem nu wél tot
een prikkelende reactie te verlei-
den. Baardemans allereerst per-
plex: „Een zeer vérgaande uitspraak
van hetBornse college, ookvoor het
provincie-bestuur trouwens. Al
weet ik zelf nog van niets en kan ik
ook nog niet beoordelen wat die uit-
spraak concreet kan betekenen. Het
gebied bij Schipperskerk is buiten-
gewoon rijk aan grind en leent zich
uitstekend voor ontginning. In de
zestiger jaren was het als zodanig
reeds aangemerkt in het structuur-
visiegebied van de provincie. In hel
Provinciaal Ontgrondingen Plan
dat eind volgend jaarverschijnt (en
waarin de laatste winlokaties, goed
voor de voornoemde 70 miljoen ton
grind, moeten worden aangewezen-
red) zou Bom zeker als een van de
drie of vier lokatiesworden opgeno-
men. We gaan in elk geval met het
college in Bom praten, ja."

&lwe daarmee was het leed voor de
_'Nn 'jv?e or>tgrinders nog niet ge-
BrviÈ edeals gevolg van het even
I et) j ,als hardnekkige verzet van
m 'aat<!nirukwekken de waslijst van
afliep een Provinciale milieu-

lor n epen> namen ben w van
/ e beV>er'ec*en week het verrassen-

ntgrs ut zich tegen elke verdere
tl etten innun ëemeentetever-

\\ n ûrns het college stelde burge-
eraari **UD Creemers de gemeen-

( lijjd een doorwrochte 'ontgrin-
h n°ta' in het vooruitzicht, waar-

0/ >[)„ n voorstel van die strekking is
ic| t

n"men. Een buitengewoon de-rQj °eslissing met vergaande ge-
Ifl 'e r> ' gezien de voornemens van
T pr°vincie en de grote gevestigde

an onze redactie economie

Commissarissen gasbedrijf mogelijk op de hoogte

Limagas zoekt zwakke
plekken in 'overval'

bedrRfLEN " Het êasdistributie-
naar 1J Limagas zoekt naarstig
verk m°gelijkneden om de on-
te p'°edse overval door de Plem
°verneren" De met een vijandige
cjer "arr>e bedreigde gasleveran-
arm neeft een deskundige in de
ker, Aenc"nen om te onderzoe-
str-j;.. de plannen van de Plem
fUsirT8kunr»en zijn met de SER-

eBedragsregels.
erf keli Jk zal het vinden van on-
P<em den in de plannen van de
teitsi niet zi->n- Want de elektrici-
goen tnbuteur heeft de overval
Uit Kr:V°orbereid. Een professor
Va«i ri| gen heeft in opdracht
üitge e Plem precies de wegen
re gels °mLimagas volgens alle
°ver t Van de fusiegedragcode

"* nemen.

bank heeft toestemming gekregen
om met de Trombosedienst Maas-
tricht en de Stichting Klinische Ge-
netica Limburg een gemeenschap-
pelijk gebouw terealiseren.

Cultuur
Bloedgeven gebeurt op basis van
onbaatzuchtigheid. Dat is een van-
zelfsprekendheid in Nederland, het
hoort bij de Nederlandse cultuur,
meent AZM-voorlichter Eelko
Groenevelt.

De adspirant bloeddonor heeft bo-
vendien recht op een gratis perio-
dieke medische keuring, en die
wordt erg op prijs gesteld. Wie na-
dere informaties wenst, kan daar-
voor telefonisch terecht onder num-
mer 043-438080.
Het adres van de Bloedbank Zuid-
Limburg is Beeldsnijdersdreef 115,
6216 EA Maastricht, waar informa-
tiefolders beschikbaar zijn.

Fatsoen
Van onze verslaggever

se gemeenten hebben samen 45
procent (plusminus 20.000 stuks)
en de Gasunie heeft 10 procent
(bijna 5.000 stuks) in handen.

’Bloedkaravaan’ arriveert in Maastricht

Tekort aan bloed
in ziekenhuizen

gen. Om de aandacht op het lande-
lijke tekort aan bloed te vestigen
wordt deze week een fietstocht van
1400 kilometer door Nederland ge-
houden die langs alle 22 bloedban-
ken voert. Gisteren was de Bloed-
bank Zuid-Limburg etappeplaats.
De 'bloedcaravaan' bestaande uit 15
renners, maakte er een stop van een
halfuur.

De Bloedbank Zuid-Limburg ver-
huist in april 1991 naar een nieuw
gebouw op Randwyck. De bloed-

nomen. Allemaal elementen
waarmee de gemeentenrekening
moeten houdenals ze het aanbod
van de Plem in overweging ne-
men.

„De gemeenten kunnen nu door
de winstuitkering en de inconve-
niëntietoeslag van 8 tot 10 gul-
den per aansluiting per jaar een
stuk van de winst van het bedrijf
krijgen. Als de Plem eigenaar
wordt, zijn de gemeenten hun in-
spraak volledig kwijt. Dan doet
de provincie met de winst wat ze
wil. En het is de vraag of die dan
rechtstreeks naar de gebruiker
vloeit. In ieder geval: de Plem
mag geen inconveniëntietoeslag
geven en de dividenduitkering is
bij de Plem gemaximaliseerd.
Dat zijn allemaal voorwaarden
waaraan Limagas niet gebonden
is."

Belazerd

magas niet zo bang hoeven te
zijn."
Over deredenen voor de overval
doen inmiddels veel geruchten
de ronde. „Het is een politiek
spel," beweren de Limagas-me-
dewerkers. „Bij samenwerking
heeft de Plem de mogelijkheid
de vuilverbranding naar zich toe
te trekken en iets aan warmte-
krachtkoppeling te doen. Die
kennis ligt bij Limagas. Mis-
schien wil de Plem ook wel weer
een gedeelte van de energie-op-
wekking in handen krijgen."

Bij Limagas vindt iedereen het
vreemd dat de Plem de vergevor-
derde fusiebesprekingen niet ge-
woon heeft voortgezet. In mei
1987 bracht de Regionale Com-
missie Limburg van de Stuur-
groep Reorganisatie Energiedis-
tributiesector een advies uit over
de integratie van de Limburgse
energiebedrijven.
De commissie stelde voor dat
Plem en Limagas op termijn op
basis van gelijkwaardigheid he-
lemaal gaan samenwerken in een
groot nutsbedrijf. Dat zou gestal-
te moeten krijgen in een struc-
tuur-NV, waarin de bedrijven
van Plem enLimagas worden in-
gebracht met beide partijen als
aandeelhouders. Beide energie-
bedrijven hebben zich destijds
aan dat voorstel geconformeerd.
Die opzet is nu volledig op losse
schroeven komen te staan door
de overvalvan de Plem.

„ledereen is het ermee eens dat
een fusie onvermijdelijk is. De
fusiegesprekken zijn tot nu toe
afgeketst op de eigendomsver-
houdingen en de zeggenschap.
Een aantal gemeenten wilde zeg-
genschap houden in het nieuwe
nutsbedrijf dat zou ontstaan. Dat
is met name door Kremers altijd
tegengewerkt.

De gemeenten moesten verder
instemmen met de inlevering
van het dividend en de inconve-
niëntietoeslag. Daar kregen ze
niets voor in de plaats. Geen en-
kele burgemeester kon dat in de
raadsvergadering verantwoor-
den. Nu krijgen de gemeenten
nog jaarlijks geld binnen en ze
hebben nog rechtststreeks in-
vloed op het beleid van Limagas.
Dat zijn ze straks kwijt."

i) "ooKBe'üW KtU-len we ons zo lang mo--overv i IJven verzetten tegen de
e fatsoensregels zijn

enitevet voeten getreden," aldus
Personeelsleden van Li-

W,Uen graag de gemeenten
doeii^ Waarschuwen voor de bc-- nger» van de Plem.
men °e^en zich geroepen om na-
v°ertn vn bedrijf het woord te
rnaga' °mdat de directievan Li-
geverf Weigert commentaar te
i,On>p °.p de ontwikkelingen.
Weejjf directie is te netjes ge-
flink j Als overvallene moet je

de trommel roeren."

MAASTRICHT - De Bloed-
bank Zuid-Limburg heeft
nieuwe donoren nodig om in
deze contreien de vraag naar
bloed in de toekomst adequaat
te kunnen beantwoorden.
Sinds de academisering van
het Maastrichtse ziekenhuis is
de vraag naar bloed aanmerke-
lijk gestegen. De groei is een
gevolg van hartchirurgie, be-
handeling van verkeersslacht-
offers, transplantatie-chirur-
gie en de behandeling van
kwaadaardige ziektes.

Daarnaast dient het donoren-be-
stand aangevuld te worden doordat
dit tengevolge van ziekte, verhui-
zing en pensionering van donoren
enigszins is afgenomen. Per jaar
dienen zich ongeveer 1000 nieuwe
donoren aan, terwijl er ongeveer 800
wegvallen. De groei met 200 per jaar
is echter te gering. „We zouden er zo
nog 2000 kunnen gebruiken," zegt
de directeur van de bloedbank
dr.D. J. van Rhenen.

Er loopt momenteel een nationale, actie om meer bloeddonoren te krij-

Personeel
De gemoederen over het banen-
verlies lijken bij Limagas inmid-
dels bedaard. Door de overname
zullen mensen niet gedwongen
op straat komen te staan, denken
de Limagas-personeelsleden.
Maar dat er straks bij een gefor-
ceerde samenwerking een over-
schot ontstaat van honderden
mensen, staat buiten kijf. Bij bei-
de bedrijven zijn straks teveel
meteropnemers, medewerkers
personeelszaken, toezichthou-
ders personeel en administra-
teurs in dienst.

Commissarissen
sonefk hebben de Limagas-per-
e'gen ondermeer op hun
Uefst^d van commissarissen.
Sen v van de commissaris-n Limagas (drs. F. van de
Hier!?,' drs J- Pleumeekers en H.
tie oi( ,Vervullen eenzelfde func-
orn A°e Plem. „Ze moeten daar-
jje no van de plannen op
her-aao^6 zi Jn geweest, tenzij de
Sas-aa h opkooP van de Lima-
Van „ ndelen een eenmansactiegouverneurKremers is."
Het t "gerner' lmagas-personeel wil de

K,nten e" de Gasunie aanra-
Plem t

n aandelen niet aan de
verkopen. De Limburg-

„De gemeenten diehun aandelen
Limagas verkopen moeten zich
goedrealiseren datze hun mede-
zeggenschap in de Limburgse
energiedistributie kwijtraken.
En een deel van de te maken
winst van Limagas wordt straks
niet meer aan debewoners uitge-
keerd, maar gaat naar de provin-
cie. Limagas is een rijk bedrijf,
met aandelen dieveel waard zijn.
Onze aandeelhouders zullen
moeten beseffen dat, als ze niet
uitkijken, ze lichtelijk belazerd
worden."

Het is moeilijk te zeggen hoeveel
de aandelen Limagas waard zijn.
In de nutswereld is het gebruike-
lijk tien maal de gekapitaliseerde
winst te betalen. Bij een gasbe-
drijf kan de winst - afhankelijk
van het weer- ontzettend varië-
ren. Meestal wordt daarom de ge-
middelde winst van de laatste
drie jaar gerekend. In de afgelo-
pen drie jaar hebben we echter
twee zachte winters gehad die de
winst behoorlijk onder druk ge-
■zet hebben. En dus is die metho-
de al niet meer toepasbaar. Daar-
bij komt dat de gasbedrijven in
de toekomst de mogelijkheid
krijgen invloed uit te oefenen op
de gasprijs. Het is dan mogelijk
de winst te beïnvloeden.
Het leidingermet van Limagas
vertegenwoordigt bovendien
een zeer hoge waarde en hoort
tot de betere van heel Nederland.
Het is maar de vraag of dat in de
onderhandelingen wordt meege-

Maar er bestaat geen angst voor
gedwongen ontslagen. „Bij de
Plem zijn nu al honderden banen
over. Daar heeft de provincie
nooit aan getornd. Daar zou jeuit
af kunnen leiden dat we voor
voor het verlies van banen bij Li-

" Perfiets arriveerde de 'bloedkaravaan' gisteren bij debloedbank in Maastricht.
Foto:WIDDERSHOVEN

SPLEM

(ADVERTENTIE)

wm^êiAA _in____ Groot 'n

[■Jm^T^^l [^7 meters
MHHmÉ p^ Grootste
[|i}||)|j^p3 pp^ collectie

pr Klein in prijs
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# Grindwinnjlng in
Midden-Limburg.
De grindindustrie

vraagt zich
angstig af hoe lang ze

nog in
deze provincie aan

de slag kunnen.
(Archieffoto)

Limburgs dagblad provincie

le bevolking (de Westelijke Mijn-
streek kent weinig toeristische en
recreatieve mogelijkheden - red.).
Bekijk in dit verband maar eens de
Regionale Ontwikkelings Plannen."

Enquête
Overtuigd van het goede van zijn
plannen, oppert de Arnhemse
grinddirecteur op serieuze toon: „Ik
voorspel je, als je onder de Limbur-
gers op een mooie zomerse dag een
enquête zou houden naar hun me-
ning over de bestaande grindplas-
sen in Midden-Limburg, dan zou je
een heel mooie score te zien krijgen.

En dan bedoel ik dat de bevolking
heel enthousiast is over de ongeken-
de recreatiemogelijkheden. Juist
die dingen worden snel vergeten.
Bovendien is het natuurlijk zo dat
we tegenwoordig bij de herinrich-
ting veel zorgvuldiger te werk gaan
dan pakweg vijftien of twintig jaar
geleden. Toen zijn we in Limburg
inderdaad soms wat ondoordacht te
werk gegaan. Tegenwoordig zou
zoiets zeker niet meer gebeuren."

Ook Baardemans is even veront-
waardigd als verontrust over de
acute en ongekende grindnood die
volgens de hele bouwwereld dreigt
te ontstaan nu Stevol voorlopig
'grindvrij' blijft. De ingehuurde ju-
risten maken momenteel overuren
om via de Raad van State de schade
in casu de gewraakte MER-plicht zo
snel mogelijk ongedaan te maken.
Binnen vier tot vijf maanden, zo
hoopt Baardemans, moet de Lim-
burgse lucht weer zijn opgeklaard.
„Door de recente ontwikkelingen
loopt de nationale grindvoorziening
niet alleen op korte maar ook op lan-
ge termijn ernstig gevaar. De ko-
mende twee jaar al zou Stevol zes
miljoen ton moeten opleveren. Dat
staat nu op losse schroeven. Vergeet
vooral niet de gevolgen daarvan
voor de werkgelegenheid in Lim-
burg."

Alternatief
De met name door de milieubewe-
ging nadrukkelijk naar voren ge-
schoven grindvervangende mate-
rialen als steenslag en bouwafval
worden in Baardemans' ogen schro-
melijk overschat. „Mijns inziens is
men daar veel te optimistisch over,
zeker op korte termijn. Zulke alter-
natieven zullen wij uiteraard zeker
niet tegen houden."

„Maar je hebtwel te zorgen voor vol-
doende reserves, eer je de grindpro-
ductie stillegt. Mij lijkt het daarom
zinvol om alleuitspraken, vooral die
van beleidsinstanties, over alterna-
tieve materialen eens zorgvuldig te
registreren. Dat leidt ongetwijfeld
tot aanzienlijk voorzichtiger en ver-
antwoordelijker visies en uitspra-
ken..."
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H TEHERAN tapijten b.v. I
Promenade 143, Heerlen I

Sapvasten, het ideale middel van de natuurartt

Drink U gezond slank
en val 5-6 kilo in één week af
met Eden groente cocktailsap

„,„,'
Inde natuurgeneeskunde is hel pure vasten, hel zgn. nuldieel en theevasten vaak de zinvolle starl van een ">
ling om hel lichaam om te schakelen en weer totde best mogelijke gezondheid te brengen. Volgens de nat»" ■sapvasten voor de te zware mensde ideale maniervan afslanken. Niet alleen heerlijk gezond, maar ook he*
te doen, omdat succes verzekerd is en men zich alleen maar vitaler gaat voelen.

Wat doet sapvasten:

* reinigt het spijverteringskanaal en activeert de inwendige secretie;

* reguleert vocht en vet en voert alle opgehoopte slakken of resten af;

* verbetert de stofwisseling en de natuurlijk samensteling van de darmflora;

* maakt jong én gezond;

* 5-6 kilo veilig afvallen per week!

Wat heeft u nodig:
le dag, de voorbereidingsdag, 1 fles zuurkoolsap voor de reiniging en de
ingrediënten voor de recepten (zie boekje „Sapvasten") + een fles Bio-Strath
voor de opbouw, voor elke dag, eventueel zeezout of dr. Richters
kruidenthee voor laxeren;
2e-6e dag, de sapvastenkuur, elke dag 7 glazen groentecocktailsap (totaal 8
flessen);
7e dag, de afbouwdag, lekkere natuurlijke recepten als aanbevolen in het
boekje „Sapvasten".

Sapvasten, ook voor u veilig veel afvallen '1 en zeer gezond! IReforrnprodukten|>
EDEN

Sapvasten, ook voor U f&fi
veilig veel afvallen en zeer gezond! |***/"^

m I '. *Kruiden-en fllflHiQlfilfl %s££?"'
Reformhuis ''IWI |MI6H ' °Kishop

■ damesjaponnen
I met korte mouw, geheel gevoerd 11 Q flö 1I zelf wasbaar, maten 36 t/m 54, geen 169,50 maar I jJaV^A

I DAMESREGENMANTELS nino-kwaliteit -i-iq nQj| maten 36 lm 52. nu I I %J j_^^

I HERENKOLBERTS effen, ruit- en streepdessin -i -é g flflI maten 46 t/m 60, ook lengte- en kwartmaten, vanaf I I öJ ■'I BIJPASSENDE PANTALON CQ CQI alle maten O!*)**

I HERENOVERHEMDEN 1Q 90I korte mouw, maten 37 t/m 50 I *»J_^^

Woensdag 7 juni 1989 " 18



rade gaan nauwelijks naar Heer-
len om een paar uur om te krij-
gen.Ze blijven hier, doen hier de
meeste boodschappen en zoeken
hier het ziekenhuis en de school
op. Er bestaat echter geen anti-
pathie. We voelen gezien het
mijnverleden zelfs een sterke
verwantschap met Heerlen. Maar
evengoed beschouwen we ons-
zelf als een gelijkwaardige part-
ner. We willen niet onderdoen en
gelijk optrekken met Heerlen,
dat belangrijke ontwikkelingen
te wachten staat. En wat de cri-
minaliteit betreft, valt er weinig
te lijden onder, het Heerlense.
Kerkrade heeft genoeg aan zijn
eigen problemen op dat terrein."

Vervolg van pagina 13
door richard willems

Als de gemeente Heerlen soms
Maastricht wil naapen moet men
beginnen om eens midden op de
terrassen een doorgang te eisen; nu
moet men maar links langs de muur
'schravelen' ofrechts de buitenkant
nemen, met het gevolg dat men daar
aangereden wordt door fietsers, etc.imago
Laat ze van de Promenade ook wer-
kelijk een promenade maken waar
men kan wandelen. Winkels hebben
we onderhand wel voldoende, er
hoeven er niet meer bij te komen.
Wel nog meer beton, zoals bijvoor-
beeld de 'Sing-sing' in de Geleen-
straat.
HEERLEN L. Breuls

Kritiek
Massieve kritiek op het drug-
imago van Heerlen en de daaraan
gekoppelde criminaliteit, valt
wel te noteren in Landgraaf. De
woordvoerders van gemeente en
politie, respectievelijk de heren
Gielen en Vermeer, zijn het met
elkaar eens: wanneer in Heerlen
'geveegd' wordt, dwarrelt stof in
Landgraaf neer.

daaronder te lijden heeft. De
kleine winkel met al zijngezellig-
heid legt het nu eenmaal af tegen
de efficiency van een super-
markt. Ook al is die twintig kilo-
meter uit de buurt."

- Als je alles samen-« mag je gerust stellen dat de
jVen Mijnstreekgemeenten, die

ren^r' en omringen» het er roe-nd over eens er va jt meer
n
_ Profiteren van, dan te lijden

Wei- het huidige Heerlense

&p°Jh^ Heerlense economie,,e daaraan vastzittende werkge-, genheid en het winkelen in deerngemeente, leggen bij de bu-- 0" veel gewicht in de schaal.
ok de rijkdom aan scholen uitywel alle geledingen van het

Ve i ne onderwijs en de dienst-
de de bedrijven zijn voor. omringende gemeenten van'mPortantie.

Vervolg van pagina 13

Kerkrade
zuiniger

Het behoud van het kleine 'ker-
nengezicht' tegen economische
stroming van Heerlen in, is al
langer een belangrijke discussie
in Onderbanken. „Heerlen ont-
wikkelt zich als economisch cen-
trum bij uitstek. Daar hebben we
zowel voordeel als nadeel bij.
Voordeel in de zin van werkgele-
genheid, nadeel wat betreft de
vervreemding door de groot-
schaligheid. We willen simpel-
weg niet in de verdrukking ko-
men. Ook als groengemeente
willen we niet dichtsneeuwen.
De economische dadendrang
van Heerlen mag datgene wat
Onderbanken te bieden heeft,
niet in de schaduw stellen."

„Het uitwaaiereffect van Heer-
lense schoonmaakoperaties is
hierwel degelijk zichtbaar. Wan-
neer de controles op drugbezit
worden aangescherpt, verplaatst
een deel van het drugmilieu zich
naarLandgraaf. En daarmee ook
de kleine criminaliteit. Drie, vier
jaar geleden, toen men in Heer-
len echt met de grote bezem er
door heen ging, was in Land-
graaf sprakevan een ware explo-
sie op het gebied van de kleine
criminaliteit.Ook het aantal ver-
slaafden dat zich toen in Land-
graaf begon op te houden, steeg
enorm. Je ligt nu eenmaal bin-
nen de invloedsfeer van zon stad
en pikt dusookproblemen mee."

KERKRADE - Kerkrade blyft nade genoemde ingrepen in 1993 nog
met een tekort van 1,2 miyoen zit-
ten. Het college heeft daarom nog
een hele reeks plannen in reserve.
Deze worden momenteel nog bestu-
deerd.-In decemberwordt een selec-
tie hieruit aan de raad voorgelegd.

Kerkrade overweegt bijvoorbeeld
om de subsidies aan verenigingen
met 10% te verminderen, om de
raadsleden er 200 gulden per maand
op achteruit te laten gaan en het
aantal commissieleden te vermin-
deren.

Het college denkt er onder andere
ook aan om de tarieven voor de
sportaccommodaties jaarlijks met
20% omhoog telaten gaan totdat een
niveau is bereikt dat overeenkomt
met de normen in met Kerkrade
vergelijkbare gemeenten.

Verder overweegt men om het par-
keren duurder te maken, en het ge-
meentelijk woningbezit af te stoten,
de zwembaden te verkopen en de
woonwerk-vergoeding voor ambte-
naren af te schaffen.

Vertrouwen

" Zeven groeten
van de

buurgemeenten
aan Heerlen.

„Inmiddels is de situatie welver-
anderd. De bestrijding van de
criminaliteit in deregio is nu veel
beter op elkaar afgestemd. We
hebben minder last van het uit-
waaiereffect dan voorheen. Maar
het is niet verdwenen. Wat dat
betreft, valt er dus wel wat te lij-
den onder het imago van Heer-
len. Maar vergeleken by de pre's
die Heerlen voor de hele regio
meebrengt, stelt dat weinig tot
niets voor."

schapszin, wil Kerkrade bij mon-
devan voorlichter Rooymans, in
samenspraak met politiewoord-
voerder Van Daatselaar, ook het
een en ander kwijt. Want volgens
hen is het ontbreken van een ge-
meenschapszin in Heerlen de
oorzaak van nogal wat saaiheid.
Belangrijk om te weten is het feit
dat Kerkrade zelf een onbetwist
imago als wereldse klankstad
(WMC) en provinciale sportstad
(voetbal, atletiek) er op na houdt.
Het afzetten tegen Heerlen, dat
in cultureel en sportief opzicht
veel minder te bieden heeft, ligt
dus enigermate voor de hand.

„In Heerlen klikt het te weinig.
Er bestaat niet voldoende ge-
meenschapszin. De burgers zijn
nauwelijks bereid ergens geza-
menlijk de schouders onder te
zetten, ergens gezamenlijk warm
voor te lopen. Zoiets gaat ten
koste van de gezelligheid én de
veiligheid. Want ook de sociale
controle slaapt in bij een te geza-
pige opstelling van de burgers."

Trekker
Vanuit Onderbanken reageert
burgemeester Ritzer. Heerlen
wordt door hem gezien als de be-
langrijkste 'kartrekker' voor het
economisch opvijzelen van de
Mijnstreek, maar evengoed als
een stad, dieaan de identiteitvan
'zijn' Onderbanken zou kunnen
knagen.

Lekker
eer> wanklank dus uit Nuth en

het meest opmerkelijke is echter
j
l grenzeloos vertrouwen van
Eeven in de toekomst van hun

{L°\e broer als zakelijke metro-Ho°l in het hartjevan Europa '92.

ortorn: Heerlen zelf mag dan
Hm- ?oeken naar een nieuw vig-

'! in de optiek van de buurge-
zie enten is het (toekomstig) aan-
(j f\ van de stad al vastgelegd in
rèn ke' afgebakende contov-
er Heerlen wordt wellicht saai-

" maar des te verdienstelijker
p or de regio. Die in het nieuwe
hpT

ropa zo centraal zal liggen als
ei gat in een elpee.

'an aan net regionale rijtje eens
y"gs. Te beginnen bij Nuth en

omdat die het meest
.spreken zijn over de kernge-meente.
de»1*

d
kij monde van woordvoer-er Berger: „Wij zijn industrieel

jf2ien afhankelijk van Heerlen.
durf zelfs de stelling aan date onze bedrijfs- en industrieter-

lrien niet zo vol hadden gekre-|L?'. Wanneer Heerlen niet in dearj'jheid had gelegen. Onze eco-
°mie draait min of meer bij defj atie van de Heerlense uitstra-

itif s centrum met een primatrastructuur, een goede liggingar verschillende afzetmarkten
pr ~eel know-how in huis. We

daarvan, omdat de
tiQ^ense zuigkracht op het eco-

Tusch vlak tot ver binnen onze
reikt."

Over het verenigingsleven van
Heerlen, of beter nog de gemeen-

Afzetten

evenmin een uitgesproken nega-
tief geluid uit Voerendaal, dat
zichzelf graag ziet als luxe bui-
tenwijk, waar de forens lekker
rustig woont, terwijl hij de af-
stand tussen ontbijtdis en werk-
bureau in luttele minuten per
trein, bus of auto kan overbrug-
gen.

„We willen graag die luxe uit-
valsbasis blijven met allevoorde-
len die erbij horen. Zoals Heer-
len zich nu ontwikkelt, zit die
kans er dik in. Voerendaal is een
echte woongemeente, die zich
helemaal richt op Heerlen. We
profiteren enorm van positieve
zaken, zoals de groeivan werkge-
legenheid en de verscheidenheid
aan scholen, terwijl we hier van
negatieve aspecten, zoals crimi-
naliteit, misschien wel dank zij
de hoge sociale controle, weinig
merken."

In Simpelveld (en Bocholtz) het-
zelfde positieve lied, hoewel de
hellingdorpen zich niet zo sterk
op Heerlen concentreren als
Voerendaal en Nuth. Simpelveld

heeft nog de meeste bindingen
met de centrumgemeente,gezien
de afstand. In Bocholtz oriën-
teert men zich meer op Kerkra-
de, ook al vanwege de ligging.
Woordvoerder De Koning:
„Heerlen heeft hier beslist geen
slechte naam. Het is zeker voor
de burgers van Simpelveld de
belangrijkste koopstad in de re-
gio. Ook het ziekenhuis is van
belang voor onze gemeente. Of
men ook gaat stappen in Heer-
len? Om eerlijk te zijn niet veel.
Ik denk dat onze gemeenschap
hechter is dan die van Heerlen.
De jeugd, maar ook de ouderen,
zoeken het vertier daarom vooral
in het eigen dorp, binnen het
eigen verenigingsleven."

Vertrouwen
Net als alle andere gemeenten
koestert Onderbanken een groot
vertrouwen in de zakelijke toe-
komst van Heerlen. Datzelfde
vertrouwen vind je ook in Bruns-
sum, waar gemeentesecretaris
Cuijpers op de enorme verant-
woordelijkheid van Heerlen
wijst, als in de jaren negentig de
grenzen opengaan en de Mijn-
streek zich zal terugvinden als
het centrum van een centrum.
„Heerlen moet zich goed bewust
zijn van die enorme verantwoor-
delijkheid, zodat ook de kleinere
gemeenten mee kunnen profite-
ren van de veranderingen in de
jaren negentig. De Heerlense be-
stuurskracht en bestuursvisie
moeten ook op die regionale sa-
menwerking afgestemd blijven.
Een goede spreiding van taken is
derhalve belangrijk. Goede af-
spraken ook. Want Brunssum
wil vanzelfsprekend meeryden
in de trein, die Heerlen straks zal
besturen. Praten over het huidi-
ge imago van Heerlen is daarom
eigenlijk niet zo spannend. De
toekomst van de regio, daar gaat
hem om. Heerlen heeft die toe-
komst in de hand."

Bezuiniging in
klinkende munt

„We moeten ervoor waken dat
we ons eigen karakter niet verlie-
zen. De grootschaligheid die
Heerlen op allerlei fronten heeft
ingezet, staat haaks op het intie-
me, kleinschalige van Onderban-
ken. Vooral in de kernen is het
behoud van de eigen identiteit
van belang. Kijk je naar Heerlen
als koopstad, dan zie je dat het
winkelapparaat in de kernen

Komende zaterdag: Heerlen en
zijn culturele imago.En verder: „De mensen uitKerk-

College ingenomen
met cultuuraanbod

Zuidgeest: ’Alleen afstemming ontbreekt’ Feest van
showkorps
St. Barbara

Schouwburg

/l* 18 L̂EN ~ -Elke winkelstad is
verlaten. Daarin verschilt

n niet wezenlijk van andere
St Jl- Ik geloof dat het in Heerlen

aaóh valt wat betreft het culture-
6chter d' e samenhang ontbreekt
%et m deze activiteiten. Daar
*ijn j/Vat aan gebeuren en daartoe
V^n "Wdeze nota aanzetten gege-

?tnouder Jos Zuidgeest pre-
b^tuu gisteren de Discussienota
ket k Van de gemenete Heerlen.

et cultloB niet het stuk waarin hij
J4retl Uuurbeleid voor de komende

aangeeft. „Nee, dit is een

raamwerk voor verdere ontwikke-
ling van het beleid. Over de ideeën
en aanzetten die in deze nota staan
gaan we eerst praten met belang-
hebbenden, gemeenten in de omge-
ving, verenigingen en organisaties
etc. Dan pas komt er een nota waar-
in het beleid wordt aangegeven."

Een raamwerk dus voor verdere
ontwikkeling. Vandaar dat de nota
ook vaag is. Wat wil Heerlen nu
eigenlijk op cultureel gebied? Daar
is - met de nota in de hand - niet één,
twee, drie een antwoord op te ge-

ven. In ieder geval wil de stad een
culturele uitstraling krijgen naar de
streek. Samen met Maastricht (en
dat in het kader van de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening, waarin
Maastricht en Heerlen samen zijn
aangewezen tot stedelijk knoop-
punt red.) moet Heerlen een cultu-
reel bloeiend centrum worden. Niet
gelijk aan Maastricht, maar aanvul-
lend. Wat Maastricht niet heeft, daar
zal Heerlen zich op gaan toeleggen.

KERKRADE - Show- en trompet-
terkorps St. Barbara uit Chevre-
mont houdt ditweekeinde een feest
bij gelegenheid van de presentatie
van denieuwe uniformen. Deze zijn
geheel in Amerikaanse stijlen staan
model voor de richting waarin het
korps zich beweegt.

In de nieuwe unformen trekt het
korps, inclusief ereleden, feestco-
mité, erecomité, vrijdag om 17.15
uur richting Blijde Boodsachap-
kerk. Daar begint om 17.30 uur een
mis. Enkele jubilarissen worden om
18.30uur in de feesttent Olmenplein
in de bloemtjes gezet, waarna om
19.30 uur de receptie begint. Afslui-
tend is een optreden van het korps
gepland.

Piliso al in Sophiatown, de toenma-
lige smeltkroes van kleuren en cul-
turen. In Heerlen zullen ze het echte
bruisende geluid en swingende ge-
luid laten horen van de zwarte
woonoorden.

AfricanJazz
Pioneers
in Heerlen

"The African Jazz Pioneers.
Foto: MATTHIJS VELDT

KERKRADE - Een greep uit de
'kleinere' bezuinigingsvoorstel-
len in Kerkrade. Achter de om-
schrijving volgt de te verwach-
ten besparing.

" Straten en pleinen worden
minder vaak schoongemaakt:
65.000 gulden.

" Een deel van de straatverlich-
ting gaat een uur eerder uit:
7.000 gulden.

"Fietspaden worden 's winters
minder vaak met zout be-
strooid: 15.000 gulden.

"De containertarieven worden
per 1 januarimet 5% verhoogd
en in 1990 nog eens met 5 pro-
cent: 20.000 gulden.

" De stichtingWMC krijgt vanaf
1990 10% minder: 11.750 gul-
den.

"De duikploeg van de brand-
weer wordt opgeheven: 6.000
gulden.

"Er worden op feestdagen se-
lectiever vlaggen geplaatst en
minder versieringen aange-
bracht: 16.000 gulden.

" De brandweer moet de dienst-
kleding langer dragen, krijgt
geen sportkleren meer en ge-
bruikt de uitrukwagens lan-
ger: 39.000 gulden.

" Roda JC moet de orde binnen
het stadion maar zonder poli-
tie weten te handhaven: 22.000
gulden.

" De representatiekosten van de
gemeente gaan met 20% om-
laag: 16.000 gulden.
Enkele maatregelen die nog in
overweging zijn en hun ver-
wachte opbrengst:

" 10% bezuinigingen op vereni-
gingssubsidies: 35.000 gulden.

" Huur sportaccommodaties en-
kele jaren met 20% omhoog:
100.000 gulden.

" Vergoeding raadsleden om-
laag: 62.000 gulden.

Zaterdag is er vanaf 14.00 uur een
optocht van diverse verenigingen
door dewijk. Vanaf 16.00 uur treden
die dan op in de feestttent, waar om
18.00 uur de prijzen worden uitge-
reikt. Om 20.30 start het optreden
van John Quadflieg en zijn Wurm-
thaler Musikanten.

Pening nieuw
tennispark

Eygelshoven

Tevens werd in de maand na de offi-
cieuze openstelling, begin april,
hard gewerkt voor de realisering
van vier kostbare lichtmasten. Een
commissie wist via sponsoring dui-
zenden guldens bijeen te brengen
voor de aanleg van de lichtinstalla-
tie die de huidige driehonderd le-
den de mogelijkheid verschaft ook
in deavonduren te tennissen.

HEERLEN -De Heerlense schouw-
burg is deenige lokatie in onze pro-
vincie waar de African Jazz Pio-
neers, op toernee in Nederland, te
beluisteren zijn. Op donderdag 8
juniverschijnt de formatie om 20.30
uur voor het voetlicht. In het voor-
programma treedt de Zuidafrikaan-
se Bettina Schouw op met liederen
over de wreedheidvan de politie en
het geweld tegen kinderen in haar
land.

De Pioneers zijn in Zuid-Afrika
geen onbekenden. Ze spelen al ja-
ren in Johannesburg en omgeving.
In 1955 speelde saxofonist Ntemi

De opbrengst van het concert gaat
naar SWAPO, de verzetsbeweging
van Namibië, voor ondersteuning
van de 70.000 vluchtelingen die nu
nog in Angolese kampen zitten. Het
gemeentebestuur van Heerlen heeft
1500 gulden gesubsidieerd voor het
optreden van de African Jazz Pio-
neers.

Kaarten voor het concert zijn ver-
krijgbaar in de voorverkoop bij het
Missionair Centrum, Gasthuisgraaf
19 te Heerlen a f 12,50 (tel. 045-
-711980) en 's avonds aan de kassa
van de schouwburg voor f 15.-

Het frühshoppen wordt zondag van
12.00 tot 17.00 uur ook weer opge-
luisterd door John Quadflieg en zijn
mannen. Om 14.15 uur is er een gro-
te optocht met 18 verenigingen van-
af de feestttent. Ook hier na afloop
optredens en prijsuitreiking. Vanaf
19.00 uur spelen de Anselthaler Mu-
sikanten feestmuziek.

De stadsschouwburg, de enige in
Limburg met een A-status, moet die
status behouden. Heerlen moet ge-
schikt blijven voor het hoogste lan-
delijke niveau wat betreft podium-
kunsten. Dat uitgangspunt kan de
gemeente geld kosten, want dan
moet de schouwburg in de tweede
fase ook aangepast worden (onder
andere met een orkestbak van meer
dan een miljoen gulden), zodat de
landelijke gezelschappen hier kun-
nen blijven komen. Het Nationaal
Ballet heeft voor het komende sei-
zoen één van de twee optredens te
Heerlen afgezegd, omdat de orkest-
bak voor die uitvoering niet groot
genoeg is.

V r?LsHOVEN - Sportwethou-
°^ent Schroeder van Kerkrade
kieU\>,EOndag 11 juniaanstaande het
'lati e tennisPark van Tennis Com-

sWintf Laura Eygelshoven. Het
*ane ernieuwe tenniscomplex is
HferfSd op de hoek Bosweg/An-
u°eth ian ' nabij de sportvelden van
balvP

a Vereniging Laura en voet-ereniging Hopel.

U°ht Penin gshandeling wordt ver-
%r om 12.00 uur en opgeluisterd

Plaatselijke harmonie Sint
BNr?a" Aansluitend houdt het be-ean TCLE tot 13.00 uur een re-
l'e. j. ln naar nieuwe accommoda-tie001" een geldlening uit te
fo^Uh onder de ledenvan de ten-
%s>- Was bet mogelijk om de ver-ruimte te bouwen.

Gedeelte Sportraal
Landgraaf benoemd

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Burgemeesters en
wethouders van Landgraaf hebben
gistermiddag zes personen uit de
plaatselijke sportwereld benoemd
tot lid van de Sportraad. Dit orgaan
moet in de toekomst het college
gaan adviseren over sportkwesties.

Verder moet Heerlen proberen de
publieke belangstelling voor het-
geen in zijn stad gebeurt, te vergro-
ten, De gemeente denkt aan het in
het levenroepen van een bureau dat
de culturele activiteiten gaat coördi-
neren, zodat er een betere afstem-
ming plaatsvindt.

dorp van Sportzaken liet gisteren
weten dat het snelle opstarten van
de Sportraad 'zeker geen schoon-
heidsprijs heeft verdiend. Maar nu
kan de Sportraad wel mee denken
over de sportnota die in september
in de raad komt.

Ook zal de Sport-
raad zich samen met de wethouder
bezig gaan houden met de voorbe-
reidingen voor het Sportgala dat in
het najaar gepland is, waar onder
meer een Sport- en Stimulerings-
prijs uitgereikt zal worden.

Fusie
Tennis Combinatie Laura Eygels-
hoven ontstond ruim een jaar gele-
den uit een fusie van Tennis Club
Laura (personeel van Laura en Ver-
"eeniging, later Laura bv) en Tennis
Club Eygelshoven (overigen). Sinds
begin jaren twintig beschikten de
Eygelshovense tennissers over een
rustiek gelegen tennisparkje aan de
plaatselijke Hubertusstraat. In to-
taal kon men spelen op slechts twee
banen. Tot begin dit jaaris dat zo ge-
bleven. De groei van beide vereni-
gingenen de onmogelijkheid om op
het bestaande terrein uit te breiden
resulteerden uiteindelijk in de aan-
leg van het nieuwe tennispark aan
de Anselderlaan.

Er komen twee inspraakavonden
waarop Heerlenaren, instellingen
en verenigingen mogen reageren op
de cultuurnota.

De zes leden zijn onlangs door de
sportverenigingen zelf voorgedra-
gen. Voor de binnensportverenigin-
gen zijn de heren L. Bonnie,
P. Janssen en J. Übachs benoemd,

namens de buitensportverenigin-
gen zitten de heren J. Vrancken,
M. Nievelsteinen W. Smit in de ad-
viesraad.
Spoedig zal het collegenog drie des-

kundigen, onder wie de voorzitter
van de Sportraad, voorstellen. Ge-
meente-ambtenaar J. Gulpers zal
als secretaris de sportraad onder-
steunen. Wethouder Thei Middel-

Imago
Naar aanleiding van Uw artikel Te-
lematicaen Imago van de stad Heer-
len' in het LD van 3 juniwil ik graag
reageren. Is het misschien mogelijk
dat de gemeente Heerlen op de eer-
ste plaats de straten wat gezelliger
maakt. Om te beginnen de zwarte
grafzerken weghalen, die in de Ge-
leenstraat en Akerstraat op het zo-
genaamde voetgangersdomein lig-
gen. Geef ons weer een trottoir met
een stoeprand. Men loopt momen-
teel alleen veilig buiten het cen-
trum! De verlichting in genoemde
straten is mooi, maar geeft geen
licht.

in gesprek
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Zeven buren geloven heilig in Eurgionaletoekomst kerngemeente

Heerlen oersaai maar
zeer verdienstelijk

Limburgs dagblad oostelijke, mijnstreek
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Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5 100 - - 113- 122- 148-
-10 100 156- 190- 217- 235- 288,-
-15 000 231- 281- 322- 350,- 428,-
-20 000 309.- 375- 430- 466- 571-
-25 000 386- 469- 537- 583- 714,-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Ettect. rente vanaf 0.87%per maand

Meer dan 72 mnd. geldvoor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar «o»

Reeds meer dan IS jaarvertrouwd. (gediplomeerd) kredietintermediair _

'gezocht'
Bij een aantal bedrijven kunnen wij direct Wang tekst-
verwerksters plaatsen. Voor deze functie zoeken wij
kandidaten met een administratieve opleiding en een

goede typesnelheid.

Informeer ook naar onze opleiding tekstverwerking.
U kunt contact opnemen met Désirée Alzer.

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

__KESER
uitzend-kracht

■ Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120 ■

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed

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

Sollicitaties na tel. afspraak: 045-254592 19729 S
I

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Administratief medewerker m/v
op oproepbasis. Voor een relatie in Heerlen
zijn wij op zoek naar een administratief
medewerker op MBA-niveau met enige jaren
administratieve ervaring. U wordt bij vakantie
en bij ziekte ingezet op verschillende posten
binnen de organisatie.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Dymphy Beekman
Heerlen, Op de Nobel 1

SINT-ANTONIUS-DOCTORCOLLEGE
atheneum-havo-mavo

Gevraagd ingaande het schooljaar
1989-1990

DOCENT WISKUNDE
7 a 10 lessen
1e graads bevoegd

ter vervulling van een zgn.
DOP-vacature.

Uitbreiding van het lessenaantal aan andere scholen
van de onderwijsstichting Sint-Bernardinus is niet
uitgesloten.

Sollicitaties richten aan de heer drs. R.L.T. van Loo,
rector van het Sint-Antonius-Doctorcollege,
Mgr. Van Gilsstraat 2, 6461 VG Kerkrade, telefoon
045-455941. 19eaao

■ -

230 E
6-'BB, 25.000 km, zilver, met extra's

230 E
8-'B5, blauw, met veel extra's

190
6-'B3, rood, met extra's

98285 190 D
1-'B6, 49.000 km, beige, als nieuw

JASPER B.V.
Windrakerberg, Sittard " 04490-21944

_—___—_^_^_^_n_a_^_^_—_—_^_^_
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Van de Hema mag u dezeweek I
lekker aan derol gaan. }

zo herkent u aanbiedingen inde Hemazo herkentu aanbiedingen in de Hema _

pS""***.-*«"^S^ Dameshemdsetje. 100%katoen.In
Bodycare. In 3 geuren Parfumdeo. S_b_2 <*3^ Slip ATS 4.-

Badolie. Inhoud 200 ml. -4-7*5 4.25 \ --~; %w, ' /--~'~'_f^%.
WÈfo*^ \ \ is^lrWJjl

ri h k tld J 20% polyamide. In wit,rose, blauw,

’ op shorts voorzien H ''-^^_j_TT^_Fn^^'_r_I»^4^W V*r^ T-shirts i/ van "voordeellabel". || "^-~i_Ps__l_l_______L_!_L_J _^B voorzien van
I A _T«P'^^_ V "voorcleellabel \

gaat met Hema latex muurverf voor binnen. Zeker als wit uw kleur is. Speciaal
voor muren enplafonds. En afwasbaar. 5 1iter.19.75 nu 14.75,2.5 liter, 10.75nu 8.25.
Volle emmer over? Breng 'm naar de Hema, dan krijgt u gewoon uw geld terug.

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld

r .
_^UPB_JB EUROMANIFESTATIE
##JM9 >N MAASTRICHT

„SAMEN STERK
VOOR NEDERLAND
IN EUROPA"

sprekers: Ruud Lubbers en
Jean Penders (Europees lijsttrekker)
- Bert de Vries- Wim van Velzen- Wilfried Mariens- Hans v.d. Broek
- Piet Steenkamp

„ . . , „n„ Daarna intormeel
Datum: vrijdag 9 juni 1989 gedeelte, Euromarkt
Tijd: 19.30 uur en ontmoeting met
Plaats: in het MECC te Maastricht diverse bekende

CDA-politici en
19e266 Europarlementariërs.

Antwoord op hamvraag.
Gelderse achterham „/'?B_!l__ Choco confetti met
Vers van 't mes. Jn^Wi Bk natuurlijke kleur- en
100qram - M**isw. K_ smaakstoffen. Zakal 5lyQ WLr^^^Êh doosjes' 3*3-2.75

2"^—■' Jr Candybars. Cocos,
f Ah!* hazelnoot- ofcaramel-

Jonge Goudse kaas fmÈm W, smaak Pakje a
met komijn. 500 gram <fc| *v ï? 3 stuks.l6s2v00r2.75
1 \ _H^M__lÉÈ & _f Wener aardbeientaart.Clairette de Die Brut iJSBp^S^mLjB Vers uit eigen banket -Methode Champe- JZÏj' bakkerij. ' S-^S-7.50

noise AC Een mous- (&4l[/ * v V.j
serende, feestelijke vl " -^ l_k ww—■
witte wijn. 12^S-10.- 3~^ JÊT __33_T
ZaChte puntjes Of bOl- zo^wKOTuaanlxictnoenfiaeHerra
letjes Zak a 10 stuks "^^Ürf^vj_us "s~' HEMA
Aanbiedingen geldig t/m 10)uni 1989 89.131 -5/6 £cht Waar VOOf Jö Gold

j PVC lamellen in ""^L-^ textiel lamellen *^\ ï'*Jkï"i Decorette
I wit.Lamelbreedte 127, \^ A 1 in 6 pastelkleuren :^J jaloezieënmet yS^j^I 89 en 52 mm. Op maat gemaakt^^^t^--^'^ en wit. Lamelbreedte 127en SSTmm^^^ supersmalle lamel

Korting 10%. Op maat gemaakt.Korting 10% Korting 10%. Op maat gemaakt. |J3(
Pri|Svoorbeeld(l27mm). /■ flf* Prijsvoorbeeld (127 mm) <IPp Prijsvoorbeeld (17 mm). IOL,: Hoogte 180 cm Breedte 300 cm /lllh. Hoogte 180 cm. Breedte 300 cm. <nt|. Hoogte 100 cm. Breedte 100 cm. I «Jij

I Normaal 551, NuTÜUf Normaal 395.- KuUllU; Normaal 150.- NulW*^Aanbiedingen geldig t/m 24 juni of zolang de voorraad s|r

v*| J j Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581
/*ï /^/^/"WV^NI "f " /*V' Brunssum, W.C. de Parel, 17, tel. 045-273266.
\_i_\_/ \_/\_/J \_# \J _#V_* Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61, tel. 045-212838.
rsf^TZ t/TriiWkAiftT nTiT? Sittard, Limbrichterstraat 4, tel. 04490-15080 „iGEEFT KLEUR AAN JE HUIS

111111111111111111 l llllltillllJltlllllJllJllLllllllllillllllllltlllllllllllllllltlllllllllllllKl llllllllllIllllllllltllllttltllllllIltlllllllll>llltlltlllllllllilllllllllllltllIlllIIIIIIIIIlllllltllJllllllillilJlllllllllMIIIi<l""

5555555 Ligt uw hart in Limburgs natuur?
maakt - ter voldoening aan het ~^
bepaalde in de§^
Wet op de Ruimtelijke Orde-j ■ning- bekend, dat de raad van /

„de gemeente Geleen in zijn / J< skrih '
n vergadering van 18 mei 1989 .-V*, C. i i ft l^.^at <_<*/l/M*'/ 'heeft besloten te verklaren dat _,i-_\ \1 _ /./-f- /t/n*" 1* ** „lm

een bestemmingsplan wordt _-** ""N. \ //l^H 'A -^- ' ’voorbereid voor: S*!^*f \ \ ' / / I v- een perceel aan de Tun- r i \ *\ \ \ / I ■'nelstraat/Mijnweg; / I \ \ / l' ó*,m^\- het perceel Augusti- ’ i V- \ —-^ f 1nusstraat 45; [ \ . / V* o / Ieen en ander zoals nader in J^ \ Jr* ,f^-^ -~*~~~~~mT~~*^ / /gele kleur is aangeduid op de - '■ \ -■ _H"' J V Abij deze besluiten behorende ', '""- ~~"~ _£_^--'_»^|,~^_^_^_—_^
situatietekeningen. \ * ""»»-.— —-■ """*■>£ ""■■/ / >*-^ ~IB^
Voorts heeft de gemeenteraad «. \ »"*■-—„
bepaald, dat deze besluiten in v \ "'".., s
werking treden op de dag, vol- \ [T- —*~ ~ —gende op die van afkondiging. \ } / Rl ne erhrüf'Genoemde besluiten liggen \ \ j J, ne OI "«-""J I-

met ingang van donderdag 8 7* ’ / /$" Stichting het Limburgs Landschapjuni 1989 voor een ieder ter in- / ■' / JMy
zage ter gemeentesecretarie, fjr diftr Kasteel Arcenkamer 233. " -'"s \^?

Geleen, 7 juni 1989 ($)V 3 postbus 4301, 5944 zg Arcen
De burgemeester van Geleen, <JQ^) telefoon 04703-1840
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Jong Oranje

" TOULON - Jong Oranje is na
dekleine nederlaag (0-1) tegen de
Verenigde Staten zo goed als
kansloos voor de eindzege in het
acht-landentoernooi in Toulon.
De ploeg van trainer Jan Rab
heeft in twee wedstrijden slechts
één punt veroverd (1-1 tegen het
tweede Franse team) en moet
donderdag met zeer ruime cijfers
van het eerste Franse elftal win-
nen om nog in aanmerking te ko-
men voor een ereplaats.

Roda JC moet 27 mille boete betalen aan UEFA

De Haan rond met MVV
Ron Weyzen ontvallen dat hij
met voetballen denkt te stoppen.

MAASTRICHT - Doelman Eric
de Haan, die onlangs door MVV
van Ajax werd overgenomen
maar zijn aangeboden contract
niet wenste te ondertekenen, is
alsnog met de Maastrichtse club
tot een akkoord gekomen. Giste-
ren heeft de ex-Amsterdammer
in deGeusselt zijn handtekening
gezet onder een eenjarig con-
tract.

_______BP^^# j_J"^s_ i

„Ik weet dat er diverse clubs be-
langstelling voor mij hebben", al-
dus Vincent, „maar ik weet ook
dat MVV mij wenst te behouden.
Daardoor is de vraagprijs van ze-
venhonderdduizend gulden ook
aan de hogekant."

De 27-jarige Hans Vincent staat
in de belangstelling van diverse
eredivisieclubs. De Helmonde-
naar, die al drie seizoenen voor
MVV speelt, geniet interesse van
Roda JC, Fortuna Sittard en FC
Groningen.

Voor rechtervleugelverdediger
Hans Linders, die jarenlang een
van MW's constante spelers
was, lijken de dagen in de Geus-
selt geteld. Het doorMVV aange-
boden contract werd door Lin-
ders niet geaccepteerd. Ook in
het derde gesprek dat manager
Ron Weyzen met de blonde ver-
dediger had, zijn beide partijen
niet tot overeenstemming geko-
men. Een teleurgestelde Linders
liet zich zelfs tegenover manager

Verbeek: Feyenoord

" ROTTERDAM - Niet Jezek,
maar Pim Verbeek (33) heeft een
principe-akkoord bereikt met
Feyenoord. De huidige trainer
van De Graafschap kwam dins-
dag met directeur Hans Kraay
een verbintenis voor één jaar
overeen.

van deUEFA had Roda JC (zoals
enige tijd geleden al gemeld) de
straf opgelegd naar aanleiding
van het gelekaartenfestival in de
EC-uitwedstrijd tegen Sredets
Sofia. In dat duel incasseerde
Roda JC negen keer geel, inclu-
sief rood (twee keer geel) voor
Wilbert Suvrijn. De UEFA schor-
ste trainer Jan Reker voor een
duel.

Boete

" GENEVE - Roda JC moet de
UEFA een bedrag van 20.000
Zwitserse franken, ongeveer
27.000 gulden betalen. De com-
missie van beroep van de Euro-
pese voetbalunie heeft het ver-
weer van de ploeg uit Kerkrade
afgewezen. De tuchtcommissie

Nieuwe start Smoke Eaters
GELEEN - Vanavond stelt Smoke
Eaters bestuurlijk orde op zaken.
Dan zullen de vacante bestuurs-
plaatsen grotendeels worden inge-
vuld. Voor de functie van voorzitter
worden twee namen genoemd: ir. S.
Blok en Henk Kivits. De post van
penningmeester zal gaan naar Paul
Dortu. De functie van secretaris
blijft voorlopig nog onbezet.

rund zal worden", zegt hij. „Daar
heeft het nieuwe dagelijks bestuur
zich straks aan te houden".
Ir. S. Blok en Henk Kivits ontken-
den overigens categorisch, dat zij
als voorzitter de kar bij Smoke
Eaters zouden trekken. Ir. Blok: „Ik
beslist niet. Ik weet van ijshockey
niets af. Hij ontkende niet dat hij
zitting zal nemen in het algemeen
bestuur. HenkKivits fungeerde en-
kele jaren geleden al als voorzitter
van Smoke Eaters. Ook hij sprak
zijn nieuwe benoeming tot praeses
tegen, maar wordt toch gezien als de
nieuwe voorzitter. De functie van
penningmeester zal Paul Dortu be-
kleden. Henk Kivits zal vanavond
de vergadering leiden.
De namen van nieuwe bestuursle-
den in het Algemeen Bestuur wilde
Kivits niet bevestigen. „Er gaan in
het geruchtencircuit zoveel namen
over de tafel, daar is geen touw meer
aan vast te knopen. Wij moeten de
mensen vanavond zelf laten beslis-
sen of zij de aangeboden functie wil-
len accepteren. Ook worden nog en-
kele personen benaderd".

De Geleense ijshockeyclub onder-
gaat structureel een grote verande-
ring. Naast het nieuwe dagelijks be-
stuur komt er een algemeen be-
stuur, dat volgens Henk Kivits de
beleidslijnen voor de vereniging zal
uitzetten. „Er zijn duidelijke afspra-
ken gemaakt hoe Smoke Eaters ge-

Auto-ongeluk in VS

Rita Delnoye
mist Kerkrade

KERKRADE - AtleteRita Del-
noye is gewond geraakt bij een
auto-ongeluk in Amerika, waar
zij studeert. Met een flink aan-
tal hechtingen in haar hoofd is
zij opgenomen in het zieken-
huis.
De talentvolle loopster uit
Vaals zou maandag uit Ameri-
ka terugkeren en vanavond
deelnemen aan het atletiekgala
in Kerkrade.
Spijtig voor de organisatoren
in Kerkrade is ook de blessure
van Cornelia Bürki. De Zwit-
serse atlete liep tijdens haar

laatste training een dusdanige
verwonding op, dat zij haar
vliegticket voor Nederland
moest inleveren. De snelle
Westduitse Sabine Knetsch
van Bayer Leverkusen is nog
aan het deelnemersveld op de
1500 meter toegevoegd.
Nationaal indoorkampioen Al-
lan Ellsworth start op de 400
meter heren. Op de 10.000 me-
ter start ook de Belg J. Forrier,
goed voor een tijd van 28.40 mi-
nuten, samen met onze landge-
noot Hub Pragt en de West-
duitser Jörg Uibel. Het totaal
aantal deelnemers op de twaalf
af te werken nummers heden-
avond, aanvang half zeven, be-
draagt 170. Als eregasten zullen
onder meer aanwezig zijn Gas-
ton Roelants, Jos Hermens en
de nationale trainerscoördina-
tor Arie Kaufman.
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Hampstenkiest voor aanval
Amerikaan overtuigd van kansen op tweede eindzege

bestuur de nieuwe opzet. Men stel-
de dat de eerste vier clubs zich voor
de (dubbele) kampioensronde zou-
den plaatsen. De overige vier ploe-
gen zouden met de eerste- twee
teams van de tweede divisie in een
(enkele) promotie/degradatie-poule
terecht komen. Op een voorzitters-
overleg in februari waren tegen het
bestuurs-voorstel, afkomstig van
bondscoach Larry van Wieren, nog
geen onoverkomelijke bezwaren
geuit.
De clubs bleken tijdens de algeme-
ne vergadering plotseling tegen het
nieuwe speelplan. Het zou minder
toeschouwers trekken, met name in
de promotie/degradatie-poule, en
het zou minder wedstrijden tot ge-
volg hebben. Het verbaasde bonds-
bestuur, dat met een hamerstuk van
doen dacht te hebben, stelde met-
een de portefeuille-kwestie, maar
besloot na ampel beraad de nieuwe
competitie-opzet nog een keer met
de teams uit de eerste divisie te be-
spreken. De argumenten van de
club-voorzitters wogen dinsdag ten-
slotte zwaarder dan de redenering
van Van Wieren, die met zijn plan-
nen een meer herkenbare competi-
tie voor ogen had, met meer span-
ning voor publiek.

herbn? Ve^en erv"an uitgaan, dat de
ge a]

er> Laurent Fignon de eindze-
Harr. °P zak heeft, dicht Andrew
riisjj Pst*jn zich vijfdagen voor de fi-
de e- *\Florence nog alle kansen op
litter!1 ege toe- "Met noS twee tijd-
Wj e j_ en twee zwareetappes voor de
L^Ur ' kan er nog veel gebeuren.
"iet 6nt Fignon heeft de Giro nog
Ha,^ Sewonnen", waarschuwde

gotp - Andrew Hampsten had gistermiddag aan de zonover-
gee n Via Indipendenza in het Lombardische stadje Meda
*°ek °°^ voor °*e overgelukkige ritwinnaar Phil Anderson. Op

jva * naar zijn verzorgers baande de Amerikaan met de extra-
i doirj te Calimero-valhelm op het hoofd zich een weg tussen de
jHor7^leste tifosi. In een zijstraat vond de winnaar van de vorige
;da ~e van Italië zijn bestemming. „De Giro is nog niet ge-

ty^/ 1 -merkte de 27-jarige krullebol uit Boulder plots op ter-
*jjti bij de materiaalwagen van zijn sponsor Seven Elevenbezwete wielerplunje voor droge kleding verwisselde.

BENNIE CEULEN
in Giro
d'ltalia

Mottet ziek
PARIJS - Charly Mottet start niet in
de Ronde van het Zuiden, die van-
daag in Frankrijk begint en waarin
hij de grote favoriet voor de eindze-
ge was. De winnaar van de Dauphi-
né Liberé tobt met maag- en
darmklachten en moet tenminste
vier dagen rust houden.

Tijdens de buitengewone bondsver-
gadering in mei presenteerde het

Overigens, de ijshockeycompetitie
zal straks volgens hetzelfde schema
worden gespeeld als vorig jaar. Het
bestuur van de Nederlandse IJshoc-
key Bond heeft de acht clubs uit de
eerste divisie hun zin gegeven. Dat
betekent, na een dubbele ronde om
de Nederlandse beker opnieuw de
eerste zes clubs in de play-offs zul-
len strijden om het nationale kam-
pioenschap.

Competitie

Edberg en Becker
in halve finale

tegenover elkaar
PARIJS -Terwijl heel Parijs kleine
durfal Michael Chang aan het hart
sloot en Ivan Lendl met een gezicht
als een donderwolk zijnkoffers pak-
te, ging de open Franse tennistitel-
strijd verder. Stefan Edberg, de hui-
dige Wimbledonkampioen, schaar-
de zich gemakkelijker dan menig-
een voor mogelijk had gehouden bij
de laatste vier door met 6-1, 6-3, 7-6
(7-5) een einde te maken aan de op-
mars van dat andere idool: Alberto
Mancini. In de halve finale komt
Edberg uit tegen Boris Becker, die
in minder dan vijfkwartier won van
de Amerikaan Jay Berger: 6-3, 6-4,
6-1.

door Chang aangedane schande uit
te wissen.

De halve-finalepartij tussen Edberg
en Becker wordt het zeventiende
onderlinge duel van de Zweed en de
Westduitser. Becker won er daarvan
tien met inbegrip van hun laatste
treffen op gravel: de Daviscupfinale
van 1988 in Göteborg.

De Zweed, die een hekel heeft aan
gemalen baksteen, deed gisteren te-
gen Alberto Mancini net alsof hij
gras onder de voeten had en gaarde
de punten bijeen met gedurfde rus-
hes naar het net. Ook dat was slecht
nieuws voor Lendl. De Amerikaan-
se Tsjechoslowaak weet drommels
goed, dat hij nu eindelijk de Wim-
bledontitel moet pakken om de

Hoe dan ook, Edberg ging naar de
halve finale en tegelijk kwam de re-
gen. Zo snel dat zelfs Steffi Graf er
niet in slaagdevoor de bui binnen te
zijn. Conchita Martinez verloor wel-
iswaar de eerste set met 6-0, maar
spartelde daarna zozeer tegen dat
Steffi Graf voor drie kwartier terug
moest naar de kleedkamer, alvorens
zij zich met 6-0, 6-4 in de halve fina-
les kon presenteren.
De Westduitse zei dat ze daarin al
uitkeek naar een strijd tegen Moni-
ca Seles, de vijftienjarige lievelinge
van het Franse publiek. Die moest
op dat moment nog aan haar partij
tegen Manuela Maleeva beginnen.
„Dat wint ze zeker", voorspelde
Graf. Ze had gelijk.De jongste deel-
neemster versloeg de als zesde ge-
plaatste Bulgaarse in twee sets: 6-3,
7-5. De andere halve finale gaat tus-
sen Arantxa Sanchez en Mary Joe
Fernandez. De kittige Spaanse won
met 6-2, 6-2 van de Tsjechoslowaak-
se Jana Novotna. De als vijftiende
geplaatste Mary-Joe Fernandez ze-
gevierde mey 6-2, 7-5 over de als
tiende getipte Helen Kelesi. Eerder
won zij van de gedoodverfde finalis-
te Gabriela Sabatini.

SteffiGraf
*ign ""imer drie in de totaalstand (
S n heeft 2 minuten en 31 secon-
fia anoor op Hampsten) was
De n0

°Op Van de ingekorte 17e etap-£ steeds niet te spreken over

de afgelasting van de koninginnerit.
„Toen ik maandagochtend vernam,
dat de etappe over de Gavia niet
doorging wist ik niet wat ik hoorde.
Ik kon het niet geloven. De teleur-
stelling was dan ook enorm groot.
Niet alleen bij mij, ook bij de vol-
gers en tifosi. De etappe naar San
Catarina Valfurva was voor mij de
belangrijkste van de hele Giro. Ik
heb afgelopen weken aan niets an-
ders gedacht. Door de afgelasting
raakte de Ronde van Italië zijn hart
kwijt."

üpyJ 1 Anderson, geslaagde
barrage.

Andrew Hampsten stak gistermid-
dag niet onder stoelen ofbanken dat
hij deteleurstellingover het schrap-
pen van de zwaarste Girorit nog
steeds niet verwerkt had.
„Ik heb het er moeilijk mee om het
te accepteren. Ik begrijp ook niet,
dateen grote organisatie als de Giro
geen alternatiefachter de hand had.
Precies weet ik het niet, maar er
hebben beslist andere zaken dan
sneeuw, mist en technische proble-
men bij het schrappen van de ko-
ninginnerit meegespeeld. Ik ben
daarvan een van de grootste slacht-
offers geworden, aangezien ik in die
etappe kostbare minuten had kun-
nen terugwinnen."

Teleurstelling

" Andrew Hampsten: „Giro is beste voorbereiding op Tour."

STUTGART - Twee speeldagen
voor het einde van de Wesduitse
voetbalcompetitie heeft Bayern
München de landstitel veroverd.
Door een gelijkspel van FC Köln
tegen Stuttgarter Kickers (0-0) kan
de ploeg van trainer Jupp Heync-
kes niet meer worden achterhaald.

Het verschil tussen Bayern en
Köln bedraagt nu vijf punten. Het
is het elfde kampioenschap voor
Bayern, dat de bij de titel behoren-
de schaal overneemt van Werder
Bremen.
Voor de wedstrijd tussen de Kic-
kers en Köln bestond in het Nec-
karstadion geringe belangstelling
(8900 kijkers). Een optreden van de
Bee Gees in de nabijgelegen
Schleyerhalle trok bijna evenveel
fans.
Het Bundesliga-concert bleek het
aanzien nauwelijks waard. Köln
trad aan zonder Kohier (gebles-
seerd) en Littbarski (geschorst).
Alleen van international Hassler
ging enig gevaar uit. Verder dan
een schot op de paal kwam hij ech-
ter niet.

Levenslang
GENEVE - De beroepscom-
missie van de UEFA heeft de
levenslange schorsing van
Dusko Vlaisavljevic en Dragan
Babic gehandhaafd. Voor bei-
de spelers van Rode Ster Bel-
grado is hun carrière als voet-
baller in officieel verband nu
definitief voorbij. De Joegosla-
ven hadden zich vorig jaar juli
in een internationaal toernooi
ernstig misdragen. In de wed-
strijd tegen Carl Zeiss Jena, die
door hun club in blessuretijd
met 0-1 werd verloren, hadden
ze de arbiter bespuugd, hard
op de kin geslagen en in de lies
getrapt.

Na puntendeling van FC Köln
Bayernviert feest

Phil Anderson
lichtpunt in
donkeder dagen
mËDafe d £~ Een lichtpunt in donke-
üan n

ëen\ Pnil Anderson bracht
etaD el eind van de zeventiende
Ploe„,e.m de Ronde van Italië
aan e'eiderCees Priem van TVM
OntSn

et lachen. De Australiër
de ei?HPte elfhonderd meter voor
bez 0rlcLstreeP Ult de kopgroep en
t>loe„ ■de tweede Nederlandse
Het alu de Giro een succes.
'"gek de in een tot 137 km
rijg Korte vlakke etappe bij zon-
Waa .Weer over droge wegen,
% n het sprintersduo Van
varip ,reuler uit de formatie
v°or «f F.ost sterk favoriet was

f>5en vUfde dagoverwinning.
BtirJ na,s°nies namen echter een
AlanPc

Prdas °P-
k-oer stapt vandaag uit
de D]

De Australische knecht in
het si ? van peter Post heeft in
bes ir, jll6 weer tijdens de etap-
criitk Dolomieten een bron-
st °pSeloPen. Uitslag van de
giria 23 verreden etappe op pa-

Vandaag krijgt Andrew Hampsten
alvast een eerste kans om zijn woor-
den in daden om te zetten. In de
klimtijdrit op de Monte Generoso
start hij in ieder geval als de topfa-
voriet. Dat hij dergelijk karwei aan-
kan bewees hij in de Giro van vorig
jaar met zijn overwinning in een
vergelijkbare klimrace.
In Valico del Vetrioloklopte Hamp-
sten toen Visentini met 32, Giuppo-
ni met 40, Zimmermann met 52 se-
conden en Breukink met 1 minuut
en 4 seconden. Pedro Delgado
moest zelfs bijna twee minuten op
de Amerikaanse berggeit toegeven.
„We zullen wel zien waar het schip
strandt", sprak hij aan de voor-
avond van de race van de waarheid.
„Ik ben in ieder geval nog steeds
kanshebber."
Niettemin startte Andy Hampsten
tweeëneenhalve week geleden met

Kans

De eerste en tot dusver enige Ame-
rikaanse winnaarvan deRonde van
Italië geeft de hoop op een nieuwe
eindzege daarentegen nog niet op.
„Overal waar ik in de resterende
etappes de kans krijg, zal ik een aan-
val op de positie van Fignon doen",
klonk het strijdvaardig uit zijn
mond.

" LONDEN - Peter Shilton, doel-
man van het Engelse nationale
team, speelt vandaag zijn 109de
interland. Dat gebeurt in Kopen-
hagen tegen Denemarken. Hij
breekt in de vriendschappelijke
ontmoeting het record-aantal in-
terlands voor Engeland, dat nu
nog in handen is van Bobby
Moore (108).

„En ik zal niet meer dezelfde fout
maken als vorig jaar, toen ik na mijn
eindzege naar Amerika vertrok. Die
reis werd me later in de Tour fataal.
Ik blijf nu lekker in Zwitserland om
te trainen, te rusten en te herstellen
van de inspanningen van de afgelo-
pen weken, zodat ik. in optimale om-
standigheden aan de Tourstart zal
verschijnen. Ik heb er het volste
vertrouwen in. De Giro is de beste
voorbereiding op de Tour. En de
beste voorbereiding is de Giro win-
nen...", lachte Andrew Hampsten
veelbetekenend voordat hij in Meda
de weg naar zijn hotel insloeg.

een andere instelling in de Ronde
van Italië.
„Ik kwam niet naar de Giro om te
strijden voor de eindzege. Daarom
startte ik met opzet niet in een te
beste conditie, omdat ik die pas in
de Tour de France hoop te krijgen.
De Tour is mijn grote doel dit jaar.
Precies volgens plan begon ik in
dezeronde steeds beter terijden. Zo
goed zelfs, dat ik alsnog in een mo-
gelijke eindzege ging geloven. Ik
heb me de afgelopen weken nogniet van mijn beste zijde laten zien.

Daarom vocht ik ook niet voor se-
conden. Ik had alles op de koningin-
nerit afgestemd. Daarin wilde ik mi-
nuten pakken. Helaas ging die
prachtige bergrit niet door. Ik heb
derhalve nog veel reserves. Ik begin
uitgerust aan de laatste etappes."

Duidelijke taal van Andrew Hamp-
sten. „Als ik er niet in slaag de Giro
te winnen, is nog niets aan dehand.
Het belangrijkste is, dat ik in excel-
lente vorm uit de Ronde van Italië
kom."

Van onze sportredactie

Van onze medewerker
THEO KEYDENER



-W<->"-"^->"*w"*-" ■■■■:■<■■■■■■■>■■ ~.::: .::.-.■<vi<..v. .V- ■ ■.-.v.v.-;...w...,.;........, . j<T m 'Ü'""?*'^ T"^'"? C — "2T—'T"«STT^TWI

± 50gram6voor l.^O v^ .^.^ lO^a^sV^ 5
1 "7Q CHANTAL BADSCHUIM

-«««-«--- „«.o
iy.É^~^~«P*«^Bßi^^l^^Bi^~MM!l^W^ lOstuks -2.i5-±-/i/ SPORT 07Q522n??L« i* i^ *»«

» WERTHERS ECHTE 2liter 3£9__-/Ï7 J
SLAGROOMTAART CROISSANTS [\A 150 gram +25 gram 1 f_Q i
mïhhpl rt /\/> ±65 gram 4r3^ A-\^T % oratie -_/Ï7 -séé__*.
7sn r/ram a^**- O _#_/ VERS VAN HET MES:/ougram *.-yo w.w^ RAGOUTBROODJES JP^ PIROULUXE IJSWAFELS VERSE ROOMKAAS I'

If** J V i^ï? IQQ ANANAS ICQ I■l/H" Kis^* !s*a^*^ Paksogram 2.09 JL.ZjTJ Per 100gram „99\L.\J4/

_*^—* MM» 11 "" BOERENm/l af r--- Td^. w^wxwMrwm^w% belegenJS~* WIPT ZlllkP lil 11/PII ~ -w lm 71 i _rj|l 111 J IJM #il yl 'tmesof ** --f.^^^^ ■- f J-V/ m^ -LilrmiimV/ .T^-"- -■-■-t-i^-^-"--"- vacuüm verpakt, 1 A Q/\M. Jr per kilo 4630 ±*f.^l/

=z s
8.99 hei i)t u toenwelroe ’ sssu°"Ti.e9
!!__&* -B- -_# VANILLE CHOCO- *»_?*_PI VAN NELLE SUPRA ;#- , &£m*. IJSJES OCH TJOLK »_^*«

MAYONAISE IgQ KOFFIE '^^WÉh^^^^k Pak 12 stuks 4,50 O-OU DRANK ;_
.-... .. _^ k ':4_Ë&~__i_l ■* IJOI^rIAnIIILLY ~ . _^«^ "%&&

éjÈm CHUNKSOP/ZWARE (Td^iXc MetodSbTvtn PakBstuks 4.50 3.95 f^^wLW^^Jm^LfBlikßs°67gram „59- 1-29 NelteSuprateverkrifeSmitS WATERIJSJES ASSORTI barl!an_
HAASKARBONADE ____B_^Mft 6 smaken OQQ UIT ONZE NOTEN BAR: MAGERE YOGHURT 2.92 _-.±Z7
Perkilo H5O _■_■___ 40° Bram 349Z-yy LALH.enT°TEN i"S? 44*2.15 BLOEMKOOL 17CJ-O-.v/vy J ■ PATURAIN KNOFLOOK Gezoutenof .«~„v im_i#i_ i#_i*_i# Perstuk L./^
eo_«.. rtCD W KuiDie 1 0/> ongezouten OQQ JACKY JUNIOR KWARK rerstuK _-■# ~

O Cr\ ÉÊ W 80ram 2-24 1.89 Per 150 gram Zm Z.VO 4 bekertjes a 100 gram
KARBONADE OCQ «Ugram _^f J-.V^ 4 ha|en BANANEN 17^Perkilo V.+J\J ■ MEM VÊk ADVOCAAT MARTIN GAUS 2 betalen 4JB l.özf n Perkilo ±./«2
..-rr^r dcp^icmim^c § SCHARRELAARTJE HONDEVOEDING .mamcdktaiidamtUIT DE BEDIENINGS- V F| r Ar Rundofhart 1 IN ONS RESTAURANT:

AFDELING: *^Ê H—jÉT S
|iter 7^5 95 252 gram t7* 1-29 SLAGROOMSOES MET ALPHA NIEUWEl_" STEGEMAN PEPER- °5 "ter 252gram iv^ J..^.^

AARDBEIEN EN EEN AARDAPPELEN

R ACHTERHAM OOü ROSBIEF 1Q QA I I # KOPJE KOFFIE Q7C Zak OQQ /^
lOOgram _.49 --.--3/ Perkilo ÏO.^V/ ’ Nüö./D 2.5ki10 -1-^7^7 M

aanbiedingen geldigt/m zaterdag 10 junia.s. jkmM ÉVm\MMM S 23.07.89 ____--x'

Lage prijzen enwinkelgeTnak onder een dak.



Ehrens niet
in CHIO Aken

# Frans Maassen: ,^.lles oké, maar ik zou toch wel weer
eens met de bloemen willen zwaaien."

goed gevolg de controles te kun-
nen doorstaan."
Dokter Astaphan zegt Johnson in
het begin meteen duidelijk te heb-
ben gemaakt dat anabolen verbo-
den waren en wat de gevolgen van
het gebruik zouden kunnen zijn.
Hij twijfelt er niet aan dat John-
son dat heeft begrepen.
Meervoudig Olympisch, wereld-
en Europees Kampioen tienkamp
Daley Thompson bekijkt het sim-
pel: „Hiervoor kan je geen trainer
of managerverantwoordelijk stel-
len. Per slot van rekening heeft
Ben zelf zijn blote kont naar ach-
teren gestoken voor de injectie."
In een interview met het Ameri-
kaanse blad Runners World be-
schrijft Jack Scott Johnsons lijf-
arts als een engerd, die erkenning
zoekt voor wat hij met Johnson
heeft gedaan. Astaphan pochte
over hoe hij Johnson had veran-
derd van een slungelig jochie in
een spierbundel, van 'een slak' tot
'een goudhaantje. Dat was aan
hem te danken. Charly Francis
had als coach niets bereikt.

door wiel verheesen

Maassenwacht
alleen nog op zege

’lk voel, dal de goede vorm er weer is’

HAELEN - Net teruggekeerd uit de Dauphiné Libéré heeft Frans
Maassen heel even tijd gehad om met vriendin naar de verbouwing
van hun huis in Ittervoort te gaankijken. „Daar zullen wij ons binnen-
kort vestigen", aldus de wielerprofuit Haelen. „Voorlopig heb ik ech-
ter nog andere zaken aan het hoofd. Over amper drieweken begint de
Tour."

Vreemd is niettemin: hoe kon er
stanozolol in de urine van John-
son zitten? Met het middel was hij
begin 1987 gestopt omdat hij er
stijve spieren van kreeg. Dokter
Astaphan snapt niet hoe Johnson
door de mand kon vallen. Zijn do-
pingprogramma stak immers zo
slim in elkaar dat bij de controle
geen verboden stoffen konden
worden gevonden. En stanazolol
in de urine is voor Astaphan hele-
maal onbegrijpelijk. „Het is on-
mogelijk. Hij heeft hetniet gekre-
gen."

Charly Francis en Angella Issa-
jenko snappen evenmin waar dat
stanazolol vandaan komt. John-
son had alleen injecties met fura-
zobol gehad. „Er moet iets goed
fout zitten", zegt Francis. De
coach suggereert dat Johnson
naast Astaphan gebruik heeft ge-
maakt van een tweede arts, die
hem wellicht stanazolol heeft
voorgeschreven.

Urine

Commissie
ran v ,euraag ofBen J°hnson ditKeek* houden als hij volgende
I Plaat. genover de commissievan
Charjt^eïyangend opperrechter

I lade!, Dubin zit, dievoor de Ca-
!brUik re ëcring het dopingge-
l^rzo °.nder amateursporters on-
I Sche o De man die de °lymPi-
KcU. pelen bedierf, wordt dan

der.eer ede verhoord. Ook veel an-
Meten namen van Canadese topat-
jrnel. ,ZlJn genoemd in verband
staat oDinggebruik. De beerput

I°Pen.

Pc en "L °egonnen Johnson, Shar-
c°ach t? 00^ *ot e PuPlHen van
Ser . "rancis behorende sprint-
rn enf:ngela Issajenko te experi-
tiie n en met groeihormonen,
2oUf jas in 1986 op de dopinglijst
hante J^omen. Francis: „Sharpe
sPüit6^ DiJ Angella de injectie-r0hijzelf deed het bij Ben en
..Wiji;". Issajenko bevestigt dat:J '"Jecteerden elkaar".

" Ben Johnson, gebroken man na ontluisterende afgang op Olympische Spelen in Seoel. De Ca-nadees ontkent niettemin nog steeds verboden middelen te hebben gebruikt. Maandag zou weleens de ontknoping van het mysterie eenfeit kunnen worden.
heeft waar hij mee bezig was. „Hij
wist precies wat hij deed en hij be-
sefte ook precies wanneer hij
niets meer mocht nemen om met

Astaphan had de anabolen, 48
flessen, in 1985 gekregen van een
Oostduitse atleet/handelaar. Hij
had ze geruild tegen 144 flessen
vitamine 812. Tegenover de com-
missie Dubin weigerde Astaphan
de naam van de Oostduitser te
noemen. Hij zei dat zijn gezin van-
uit Oost-Duitsland was gedreigd
met maatregelen als de naam be-
kend zou worden gemaakt. Het
verhoor van Johnson, komende
maandag, zou tot de ontknoping
van het mysterie kunnen leiden.

sport kort

Johnsons advocaat Ed Futerman
stelt dat Ben Johnsoneen willoos
slachtoffer was van de ambities
van Charly Francis en dokter As-
thaphan. De naieve, niet hoog ge-
schoolde atleet was niet in staat

het ingewikkelde dopingpro-
gramma te doorgronden. Hij zou
dan ook niet hebben gelogentoen
hij het dopinggebruik ontkende.
Wist hij veel?!
Coach Charly Francis zegt dat
Johnson wel degelijk begrepen

verwachten van de slotklasse-
ring, maar wij willen onderweg
wél op andere wijze in debelang-
stelling komen, met name door
het winnen van een paar etappes.
Persoonlijk zet ik ook alles op
een dagsucces."

Frans Maassen, dievorig jaarhet
klassement van de tussensprints
in La Grande Boucle won en ook
anderszins een voortreffelijk sei-
zoen doormaakte, vertrekt zater-
dag naar een hoogtestage in
Zwitserland. Daarna neemt hij
deel aan de Ronde van de Spaan-
se Maanvalleien om vervolgens
via het NK en een nieuwe van-
stad-tot-stad-koers in Noord-
Holland naar deTour af tereizen.
„Ik heb, ondanks het achterwege
blijven tot nu toe van een over-
winning, veel vertrouwen in een
goeie Ronde van Frankrijk. Chef
d'equipe Raas denkt er precies
eender over. Na de periode van
de klassiekers (Maassen werd
tweede achter Fignon in de Mi-
laan-Sanremo en reed vervol-
gens een opvallende Ronde van
Vlaanderen totdat pech hem uit-
schakelde, red.) heb ik bewust
gas teruggenomen. Ik voel nu
weer, dat ik naar de grote vorm
groei. Alleen, tja, het uitblijven
van een overwinning doet pijn.
Vergeet ook niet, dat ik na mijn
resultaten van vorig jaar en de
tweede plaats in Milaan-Sanre-
mo danig in de gaten word ge-
houden."
Maassens programma oplangere
termijn staat intussen al vast.
„Na deTour allereerst de wereld-
bekerkoersen in New Castle en
Montreal", zegt hij. „Vervolgens
half augustus de Ronde van Ne-
derland, hopelijk gevolgd door
het WK. Daarna zien wij wel ver-
der. Nee, de Ronde van België,
die ik vorig jaar won, rij ik dit
keer niet."

Nieuw bestuur JIM
„Ik was niet naar achtdaagse
koers door de Alpen getrokken
om vooraan in het klassement te
eindigen", aldus Maassen. „Nie-
mand van onze ploeg trouwens.
Alles stond in het teken van de
voorbereiding op de Tour. In de
Ronde van Frankrijk hebben wij
waarschijnlijk evenmin iets te

In de afsluitende etappe naar
Aix-les-Bains speelde de derde-
jaarsprof uit de formatie van Su-
perConfex opnieuw alles of
niets, maar ook opweg naar Aix-
les-Bains moest hij met een ere-
plaats ('de vijfde stek') tevreden
zijn. Dat hij in de eindstand eerst
op de 75ste plaats terug tevinden
was, interesseert hem allerminst.

In de door Kelly gewonnen etap-
pe van de Dauphiné Libéré had
Frans Maassen vorige week aan-
vankelijk de beste papieren. „Ik
was in mijn eentje ontsnapt,
maar de complete Historploeg
van Willy Teirlinck heeft nader-
hand zodanig aan kop van het
peloton liggen sleuren, dat ik
niet kon standhouden", verdui-
delijkt hij. „Waarom genoemd
team zich zo fel tegen mij keerde
is mij nog steeds een raadsel.
Blijkbaar had Teirlinck nog een
oude rekening te vereffenen met
onze ploeg. Een andere verkla-
ring heb ik niet."

De proloog leverde al de vierde
plaats op. Een prima begin in een
deelnemersveld van meer dan
honderdtwintig man. „Toen ik
nog twee andere dagen alles in
het werk stelde om de dagprijs te
veroveren zonder dat ik daarin
slaagde, moest ik echter een te-
leurstelling wegslikken", zegt
hij. „Vorigjaarrond dezetijd was
ik al vijf keer in eerste stelling
geëindigd."

Frans Maassen was in de Dau-
phiné Libéré, die gewonnen
werd door Charly Mottet, drie
keer dicht bij een etappezege.

(ADVERTENTIE)
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Limburgia ziet vijf nieuwe gezich-
ten: Gerard Raets en Jean Meens
(beiden Roda JC), Richard Derks
(RKBSV), Frank Zinken (DVO) en
Jos Dirkx (Waubach). Bij Limbur-
gia vertrekt slechts een basisspeler:
Guido Rousseau naar Tongeren.

Bij de nieuwe spelers van EHC kan
nog een naam worden genoteerd:
Ivo Dahlmans, laatstelijk SVN,
speelt komend seizoen bij de
Hoensbroekse ploeg. Leo Ehlen
heeft overschrijving aangevraagd
naar Almania.

Sittardkrijgt een heel leger nieuwe-
lingen. Uit de eigen jeugd komen
Roger Binte, Richard Leenders,
Bart Pernot, Eugene Romer, Pa-
trick Schaekens en Roger Veraert
over. Voorts krijgt de club de be-
schikking over Sandro Crabu en
Randall Koot (beiden Almania),
Maurice Lejeune (Buchten), Jac-
ques van de Nieuwenhof (Eindho-
ven), Ron Paulissen (Geleen), Chris
Reneerkens (Heer), Jos Schmeitz
(Roda JC), Pascal Theewissen en
Jean Thimister (beiden MVV) en
Brian Winwoodt (SVH'39).
Vertrekkers zijn Roel Jacobs (Alma-
nia), Simon Sarkol (Caesar), John
Stevens (Stadbroek), Marcel Gol-
steijn (De Ster), Harry Meerts (ge-
stopt) en Jan Sangers (gestopt).
Bij Venray vertrekken Stefan Sij-
bers (Fortuna Sittard) en Geert
Litjens (stopt). Wim Cuppen (Par-
mingen), Theo Philipsen (Straelen)
en Bert Spee (Willem II) zijn de
nieuwe aanwinsten.

HEERLEN - De debutant in de
hoofdklasse van het amateurvoet-
bal, Meerssen, heeft zich danig ver-
sterkt voor het eerste seizoen op het
hoogste niveau. Slechts een basis-
speler vertrok: Antoine Scheepers,
naar EHC. Daartegenover staat de
komst van Eric Meijer (Fortuna), A.
Alfonso (Voerendaal), I. Bisschops
(Walram), L. en G. van Deijck (Ame-
lie), H. Ploemen (RVU) en J. van
Wijhe (MVV).

amateurcarrousel
broek en de broers Marcel en Ton
Boelaers vertrekken naar die club.
Peter Brankaert verkast naar EHC,
terwijl Peter Pagie naar De Ster
gaat. Nieuw zijn Patrick Marteau
(Budel), Peter Kellenaers (Venray)
en John Hesen (Parmingen).

Wilhelmina'oB werd danig uitge-
hold door Geldrop. Ton Neppelen-

DEN HAAG - Het toernooi om het
open golfkampioenschap van Ne-
derlandkan bogen op een topattrac-
tie. Dat is de Spanjaard Severiano
Ballesteros. Hij maakt deel uit van
het deelnemersveld van het toer-
nooi, dat van 26 tot 30 juli op de
Kennemer Golf en Countyclub
wordt gehouden. Honorarium: ruim
een ton.

Ballesteros in NK

MAASTRICHT- Jan Huynen is als
praeses van Jumping Indoor Maas-
tricht opgevolgd door prof. dr. H.
Breukink, voorzitter van de Ko-
ninklijke Nederlandse Federatie
van Landelijke Rijverenigingen. G.
Brouwers wordt penningmeester in
plaats van J. Dorlas. Tot het bestuur
van Jumping Indoor Maastricht
JIM, dat van 9 tot 12 november in
het MECC de tweede editie beleeft,
zijn tevens toegetreden J. van Vliet
en ir. L. Kretzers. Aan dr. Jan Huy-
nen is het erevoorzitterschap aange-
boden; aan de heer Dorlas het ere-
bestuurslidmaatschap.

wielrennen Atletiek

Taekwondo
Roger Wewengkan. meisjes individueel
1. Silvia van Hagen; 3. Shila Pirson.

Tennis

" Euromarathon: 1. Vilardage 7500
pnt; 3. Maurice Vervaert 5360; 7. Peter
Atol 3742; 10. Marco Klijnen 3416; 13.
Ron Klijnen 2960; 14.Kees Bruijns 2797;
23. Desireé Kikken 2256; 24. Rob Daams
2166; 37. Sjraar Wijnands 1903; 46. Hans
Eussen 1639. Teams: 1. Herault (Fr)
32992 pnt.; 2. UAP Zuid-Nederland
20533; 3. BoUestreek 19381; 4. Lotto
Europa 13786.

Schaken

"TOERNOOI MAASMECHELEN - Se
nioren A- dames tot 65 kg: 1. A. Pollard
A-dames tot 60 kg: 1. A. Mingels; sen
B-dames tot 55 kg: 1. E. Baartmans (al
len Hwarang Melis).

BAARN - Rob Ehrens zal ontbre-
ken in deruiterploeg die van 13 tot
18 juni deelneemt aan het CHIO
Aken. Het viertal voor de landen-
wedstrijd bestaat uit Piet Rayma-
kers, Jos Lansink, Wout-Jan van
der Schans en Wiljan Laarakkers.
Johan Heins heeft zijn deelneming
in de Westduitse stad nog niet be-
vestigd.

De dressuur-equipe bestaat uit
Bert Rutten, Anky van Grunsven,
Ellen Bontje en Tineke Bartels. Bij
de vierspannen wordt Nederland
vertegenwoordigd door IJsbrand
Chardon, Thijs Taconis en Theo
Weusthof.ln Hamburg (8-11 juni)
gaan voor het CSI twee springrui-
ters van start. Het zijn Wout-Jan
van der Schans en Eric van der
Vleuten. Bert Rutten behoort tot
de deelnemers in de dressuur en
Jan Westers in de vierspannen.

" WERELDBEKERTOERNOOI ROT-
TERDAM - Vierde ronde: Karpov-Tim-
man 1-0; Short-Seirawan 1-0; Ehlvest-
Nogueiras 0-1; Van der Wiel-Ljubojevic
'/"s-'/i; Hjartarson-Nunn 0-1; Sax-Salov
Ó-l. De partij Joesoepov-Vaganjan werd
uitgesteld tot 11 juni alsgevolg van ziek-
te van Vaganjan. Portisch en Sokolov
waren vrij. Stand: 1.Karpov 3Vipnt uit
4 partijen; 2. Salov 3 uit 4; 3. Joesoepov
2/2 uit3; 4. Nunn 2'/zuit4; 5. Nogueiras 2
uit 3; 6. Short 2 uit 4; 7. Vaganjan 1 '/"> uit
3; 8. Timman l/2 uit 3; 9. Van der Wiel
l/2 uit 4; 10. Sokolov 1 uit 2; 11. Ehlvest
en Ljubojevic 1 + 1 uit4; 13. Sax en Sei-
rawan 1 uit 3; 15. Portisch en Hjartarson
'/"> uit 3.

" ROLAND GARROS - Enkelspel
mannen, halve finales: Edberg-Mancini
6-1,6-3, 7-6 (7-5); Becker -Berger 6-3.6-4,
6-1.
Enkelspel vrouwen, kwartfinales: Graf-
Martinez 6-0, 6-4; Sanchez-Novotna 6-2,
6-2; Mary-Joe Fernandez-Kelesi 6-2, 7-5;
Seles-Manuela Maleeva 6-3, 7-5.
Mannen dubbelspel, kwartfinales: Bah-
rami/Winogradski - Motta/Willenborg
4-6, 6-1, 6-1.
Gemengd dubbelspel, tweede ronde:
Goles/Ivanisevic - Cohen/Carbonell 7-6
(7-5), 6-4; Bollegraf/Nijssen - Tarabini-
/Luza 6-3, 6-2.
Vrouwen dubbelspel, achtste finales:
Provis/Cahill - Herr/Pawsat 6-4, 3-6, 6-1;
Garrison/Leach - Sukova/Suk 6-4, 6-4;
Jongens enkelspel, tweede ronde: Dog-
ger - Nestor 6-3, 6-3.

Karate

" PROFKOERS GULLEGEM- 160km
1. Mare Sprangers 3.58.00; 2. Willems; 3
Van den Berghe; 4. Clarysse; 5. Lamote:
16. Leon Nevels. Gestart: 113 renners.

" MILKRACE - Achtste etappe. Pres
ton Harrogate 126 km: 1. Doyle 3.21.19
2. Garcon; 3. Dahlberg; 4. Reiss; 5. Kar
lowicz, allen z.t. Algemeen klassement:
1. Lurvik 28.00.33; 2. Bishop op 14 sec; 3
Reynolds 0.24; 4. Dahlberg 0.26; 5. An
dersen 0.32.

Dierickx en rest van peloton met de Ne-
derlanders Strouken, Van der Heijden
en Jansen, allen z.t; 77. Kistemaker
17.56; 80. Raas z.t; 83. Tak 16.07. Alge-
meen klassement: 1. Styks (Tsjech)
18.27.50; 2. Nordhagen 0.05; 3. Guller
0.10; 4. Langl 0.15; 5. Ledanois z.t; 6.
Traxl 0.48; 7. Landsmann 0.53; 8. De
Clerq 0.58; 9. Shumanov 0.59; 10.Kostel
1.01. Klassering ' Nederlanders: 35.
Strouken 1.13; 60. Van der Heijden z.t;
68. Jansen 1.36;76. Kistemaker 19.07; 81.
Raas 23.14; 82. Tak 35.05.

" WEERT - De Joegoslavische Jas-
na Bernardic stopt met tafeltennis
bij de tweevoudige landskampioene
Megacles. Zij trad onlangs in het hu-
welijk. De opvolger van trainer
Theo Rieken is Henk Boute, die
thans assistent-trainer is. Emily
Noor, die dit seizoen geen competi-
tie-wedstrijd verloor, gaat over naar
de herenselectie, die in de eerste di-
visie speelt.Ria van Rijswijk uit Ko-
ningslust is de gelederen komen
versterken.

" HEERLEN - HeerlenaarLeen de
Rooy is door de Nederlandse Dam-
bond benoemd tot lid van verdien-
ste. Dit naar aanleidingvan zijn vele
propagandistische werk voor de
damsport.

" MAASTRICHT - Zaalvoetballer
Ron Schoens blijft ook volgend sei-
zoen voor Sphinx spelen. Bouw-
fonds heeft Henk van Stiphout van
Leeuwen ingelijfd, terwijl Bart Hol-
landers van de Keelkampers naar
Sphinx vertrekt. Bij Keelkampers
Nuth vertrekken verder Paul Lenfe-
rink (Wierts), Wally Grenda (Bruns-
sum), John Massot en Rik
Kleintjens (beiden stoppen). De
plaatsen worden opgevuld door
John Henssen (Bouwkompas) en
Hans Laeven (Cosmos). Dave To-
kaya en Anton Biloro, twee ex-Mer-
pati speelsters, spelen volgend sei-
zoen bij Haantjes waar Leen Kiers
de nieuwe coach wordt.

" BROEKSITTARD - Jaap van
Rooyen is de nieuwe voorzitter van
voetbalvereniging Almania. Hij
volgt Leo Hanckmann op, die acht
jaar eerste man was bij declub.

" ROERMOND - Voor de zesdemaal vindt van 5 tot en met 10 junihet Nip-hattem tennistoernooiplaats op het tennispark Hattem teRoermond. Ruim 250 deelnemersworden verwacht. Maandag tot en
met vrijdag wordt begonnen om17.00 uur, zaterdag om 9.00 uur. Hettoernooi staat open voor leden van
de KNLTB.
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" HEERLEN - Tijdens het Neder-
lands jeugdzaalvoetbalkampioen-
schap in Haarlem legde het Lim-
burgse team beslag op de derde
plaats achter Noord-Holland en
Amsterdam. Aanvoerder Erik Maes
(Cosmos'7B) werd uitgeroepen tot
beste speler. Coach van de Limbur-
gers was Vic Hermans.

" RONDE VAN OOSTENRIJK - Ama
teurs, vierde etappe Innsbrück-Radstadt, 207 km: l.Heppner(DDR) 5.24.40
2. De Clerq 0.02; 3. Landsmann; 4. Kö
mngshofer; 5. Krön; 6. Fort; 7. Hechenberger; 8. Van den Dries; 9. Polanc; 10.

" GIROD'ITALIA - Zeventiende etap-
pe: 1. Phil Anderson 137 km 3.44.25; 2.
Bugno op 4 sec; 3. Argentin; 4. Fon-
driest, beiden z.t; 5. Jarmann 0.06; 6.
Martinello 0.15; 7. Joho; 8. Di Basco; 9.
Cimino; 10. Gambirasio; 11. Fidanza; 12.
Hoste; 13. Allochio; 14. Bruschi; 15. Za-drobilek; 18. Schalkers; 22. Luyckx; 27.
Arntz; 41. Fignon; 43. Van Poppel; 49.
Lammerts; 50. Siemons; 68. Kleinsman;
73. Talen; 81. Dekker; 85. Winnen; 101.
Van Aert; 116. Lubberding; 121. Breu-
kink, allen z.t. als Martinello; 159. en
laatste Biella 7.01. Algemeen klasse-
ment: 1. Fignon 73.52.19; 2. Giuppono
op 1.50; 3. Hampsten 2.31; 4. Chioceiloi
2.51; 5. Zimmermann 3.30; 6. Giovanetti
3.43; 7. Roehe 4.01; 8. Breukink 5.00; 9.
Conti 5.25; 11. Criquielion 5.46; 12. An-
derson 7.40; 13. Fondriest 7.57; 14. Sche-
pers 8.26; 15. Vona 8.27; 19. Herrera 9.08;
25. Winnen 15.54; 26. Van Aert 16.29; 67.
Schalkers 56.18; 72. Lubberding 1.01.14;
89. Luyckx 1.17.31; 105. Kleinsman
1.31.29; 115. Siemons 1.45.13; 123.Talen
1.58:29; 127. Arntz 2.03.30; 146. Dekker
2.36.49; 149. Van Poppel 2.42.28; 151.
Lammerts 2.46.51; 159. en laatste Gam-birasio 3.09.17.

" JEUGDKAMPIOENSCHAP - Karate-
kata in Veenendaal: Meisjes: 1.Do Weng
Beek; jongens: 1. Do Weng Beek. jon-
gens individueel: 1. Rabbe Dormans; 3.

De ellende van Ben Johnson
Verguisde atleet verschijnt volgende week voor rechter

sport
Woensdag 7 juni 1989 "23

van onze sportredactie

TORONTO - Ben Johnsoneen gebroken man. De

Ï^nadese sportheld heeft
ionn ontluisterende afgang
\£ i 01vmPische Spelen ineoel nog steeds niet kun-Ujn verwerken. Daags nanW magistrale overwin-
Wa k-

de 10° meter sprint,
"Inat■ kij een bijna boven-

«tuurlijk wereldrecord
/p ' moest Johnson de gou-

| r J"1 medaille weer inleve-
Irein k

e snelste man ter we"
I W bleek verboden stimu-
-1 ,erende middelen te heb-üen gebruikt.

Want is een hoopje ellende,
ÖCk n

ook lichamelijk voelt hij
3 haa„t et in orde/ Sedert zijn over-
iS gUi„H Vertrek uit Seoel is de ver-

son ven vernederde Ben John-
baarLri Jwel niet meer in de open-

-4 iti feh ld gekomen. Hij verscheen
hetg ari alleen nog een keer in
ger, anse San Sebastian om, te-
den h6Vi vergoeding van duizen-

Jyen °ollars. het startschot te ge-
T^Wen °r en onbeduidende wie-

Woor ?striJd. Hij sprak er geen

'xanah ,en' heeft steeds ontkend
br Ulk/e steroiden te hebben ge-
21Jn ■ Hij zegt er van overtuigd te

i niet h een atleet door doping
I Schoii rder gaat loPen- HiJ be"
|als „ wt zijn atletisch vermogen
lvan v godsgeschenk. „Dat heb ik
|bniiu°?r m"n geboorte en dat ge-UIK !k. Meer niet."
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Clock Houseshirt, polyester/ **A_ Clock House singlet, ■« — Ecco blouse, katoen, amm Zonnejurk, *%f%^ Singlet, katoen/ |0_ Streepsingiet, polyester/ m Yessica bloemenshirt. m£okatoenen jersey. 38-42 MêW9 katoen. Eén maat. ■_■" M-L _Ei3o tweekleurig AêW% polyester. S-XL l^r* katoen. S-L _■_■" Polyester/katoen. S-L _L9*
Clock House broek, «%#%_ Clock House short, ?* »— Ecco rok, katoen. M-L *#■_ geruit katoen. 38-46 Streepbermuda, 4_ H Bermuda, katoenen Yessica rok, 'S IVpolyester/katoenen jersey. MêW% katoen. 36-42 _L«P* 99* polyester/katoen. S-XL _LA« twill. 38-46 MêW% polyester/katoen. S-L 39* '

Canda blousonshirt. _■ Angelo Litrico *%___ Katoenen streep- *%m m Avanti blazer. _■#%_ Streep-T-shirt. |>|_ Shirt met rugprint. *_O_ M
Rodeo short, polyester/ MJL*

Katoen. 3d« T-shirt. Katoen. JmW* Shirt. £4« Katoenen twill. jIF« Katoen/viscose. IHt* Katoen. JLJLm katoen. |W#
Bandplooibroek, /E#%— AngeloLitrico _■__- Canda pantalon. o__— Avanti bermuda. Surfshort, katoen. 9gt— Jinglers Jeans. Katoen.
katoen. OVI broek.Katoen, met &¥" Polyester/wol. Met riem. qVi Katoenen twill. MtWm IW« A^F*

T-shlrt met short «% *% Polohemd en «a Zzap label-T-shirt. Katoen. M___ T-shlrt, katoen/polyester. ■--_ Club 15 T-shirt, ■
___

Club IS bloesen >■___ Club Azur badpak. O/set. Katoenen tricot. _fc_fa« short set. JLw* 164-182 34.- 140-158 jLW% 164-17619.-140-158 !#" katoen. 152-182 100 broek set. Katoen. *%W% Zwart met neon. 116-158 M**w

86-110 Katoen. 92-110 Surfshort, felgekleurd katoen. ■__- Bloemenbroek, Ifc___ Club II surfshort, ■#%_ 152-182 2-Delig: 164-176 32.-
-116-134 25.-2-Delig: 116-134 35.- 164-182 22.-140-158 WW* katoen. 140-176 XV* katoen. 152-182 |V»

2-Delig:
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