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Tumult in Hasselt: 33 rijkswachters gewond

Betoging mijnwerkers
ontaardt in veldslag

Van onze correspondente

\ - Een betoging van 3000 mijnwerkers in Hasselt te-
Qe Vervroegde sluiting van de twee overgebleven mijnen

ge^ngen en Zolder ontaardde gisterochtend in een veld-

" " Minstens 33 rijkswachters en een nog onbekend aantal>v^rkers raakten bij de schermutselingen gewond. Tijdens
>ke aS werden ook nog twee overvalwagens in brand ge-
tarT een JeeP omver gesmeten en twee waterkanonnen be-

Een paard van de rijkswacht moest ter plaatse wor--11 «gemaakt.

ie„ i°S van de mijnen in Berin-
bolder is vorige maand be-

üu°P 199^ terwijl in een eerder
iqqP1 gezegd is dat de mijnen pass»6dicht zouden gaan.

i na nWkerkers uit Beringen trok"aar net verkeersknooppunt in
ibp tn' Waar ze enkele vrachtwa-
«stuurders verplichtten hun la-s^eenkool en afval te lossen. De
( werd daarna in brand gesto-

narges_ er .er duizend mijnwerkers van
D lr°kken al in de vroege mor-

en bus naar Hasselt. Daar be-," ze een tijdlang de Philipsfa-
selt

aan de rand van de stad- In
afD ?e'f was een betogingsver-sekondigd, zodat de betogen-aJnwerkers al aan de brug over'oertkanaal, één van de groot-
rSngSWegen naar Hasselt-■ac?, Rijkswachters werden op-

strsui mijnwerkers hanteer-
en stenen, de rijks-gebruikte traangas, voerde

met paarden en het waterkanon
charges uit, maar moest uiteindelijk
wijken voor de oprukkende mijn-
werkers.

In de Hasseltse binnenstad werden
winkelruiten ingegooid, kasseien
opgebroken en bloembakken om-
vergeworpen. Een aantal winkeliers
vond het dan ook verstandiger de
zaak voor een tijdje te sluiten.

In de loop van de ochtend trok ook
de rest van de mijnwerkers naar de
hoofdstad, zodat daar uiteindelijk
zon drieduizend kompels verza-
meld waren. Een 150-tal betogers
trok naar de rijkswachtkazerne.
Daar probeerden zij de kazerne-
poort in brand te steken. Uiteinde-
lijk slaagden de mijnopzichters, ini-
tiatiefnemers van de actie, erin de
betogers over te halen tot deelname
aan een slotmanifestatie. Kortdaar-
voor dreigde de rijkswacht in de ka-
zerne met scherp op de mijnwer-
kers te schieten.

" Zie verder pagina 15

’verderearbeidstijdverkortingnoodzakelijk’

FNV wil 35-urige
Werkweek in 1993

<J Va) Mo-T 11 onze redactie economie
%riTERDAM - In de komende»K oar zal de FNV de nadruk leg-■ '93 r^611 35-urige werkweek inBjJ de uitvoering daarvan

denkt de vakcentrale aan een vier-
daagse werkweek. Volgens FNV-
voorzitter Johan Stekelenburg is
verdere arbeidstijdverkorting nood-
zakelijk om meer banen te schep-
pen op de arbeidsmarkt.

Stekelenburg zei dat gisteren bij de
presentatie van het arbeidsvoor-
waardenbeleid voor de komende
vier jaar. De aangesloten bonden
hebben zich inmiddels achter het
voorgestelde beleid geschaard. Vol-
gens Stekelenburg zal dat niet bete-
kenen dat zij komende CAO-onder-
handelingen allemaal met eenzelfde
pakket aan de slag gaan. De afspra-
ken moeten worden gezien als een
intentieverklaring.

Per bedrijfstak zullen, afhankelijk
van de situatie en de beschikbaar
loonruimte, verschillende eisen
worden gesteld. In bedrijven waar
nu al een 36-urige werkweek geldt,
zal minder nadruk op verdere atv
worden gelegd dan in ondernemin-
gen waar nu 38 uur wordt gewerkt.
Bij de komende CAO-onderhande-
lingen wil de FNV de helft van de
beschikbare loonruimte per be-
drijfstak (produktiviteitsstijging
plus inflatie) besteden aan loonsver-
hoging. De overige financiële ruim-
te is bestemd voor scholing, werk-
gelegenheidsmaatregelen en ar-
beidstijdverkorting.

9 Zie verder pag. 3

Het weer
VARM

Lald *f Wordt ons weer be-
lied .ÖOor een hogedrukge-
f°steliibVen Zwe<»en. In de
hig h JKe stroming komt wei-K "ew°lking voor zodat we
rvachti nnige da& mogen ver-
berat,, met een middagtem-
rVind " Van 27 Smden. De
richti n

IS matiS uit oostelijke
lal er n"Dekomende dagenIlitJ weinig veranderen in
i'an dLerbeeld- °e tweede helft
ftiidd„ Week zullen echter de
Ser zif peraturen wat la"
Ht. 9tin' maar met waardes
ïei>aanfraden is het toch aan"

tfeff^entue,e informatie be-Wi .u het weer in Limburg
lt. ', u bellen 06-91122346.

*iaa«P: 052° onder: 22.01anop: i 6.06 onder: 02.10
■on GEN:„ ®P: 05.19 onder: 22.01«»an op: 17 19 onder. 0221

Auditie voorballetopleiding

/ / /^
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Vrouw bijt
ober in oor

MAASTRICHT - Een 35-jarige
vrouw heeft zondagavond in
een café aan de Graanmarkt in
Maastricht een ober in zijn oor
gebeten. De man moest zich
bloedend onder doktersbehan-
deling stellen.
Het voorval deed zich even na

half negen voor, toen.de vrouw
zo agressief begon te worden
dat de ober haar tot kalmte
maande. Dat maakte de vrouw
nog helser, waarna zij letterlijk
van zich afbeet. De gealar-
meerde politie had de grootste
moeite haar in bedwang te hou-
den. De vrouw schopte waar ze
maar raken kon. Tenslotte
werd ze overmeesterd en naar
het politiebureau overge-
bracht. Even later is de vrouw
opgenomen in een crisisop-
vangcentrum.

#Betogende mijnwerkers proberen met brandbommen de toegangspoort van derijkswachtkazerne in Hasselt te slopen.
Foto: WIDDERSHOVEN
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Peking botst met Londen en Washington

Razzia
’s gaan

door in China
Van onze speciale verslaggever

HONGKONG - De golf van ar-
restaties in China is ook na het
weekeinde onverminderd door-
gegaan. De staatstelevisie liet
gisteren opnieuw beelden zien
van soldaten die studentenlei-
ders en andere activisten zoch-
ten en opbrachten. Voor het
eerst zijn in het hele land ook
alle onafhankelijke studenten-
en arbeidersgroepen verboden.
Peking lijkt intussen aan te stu-
ren op een diplomatiek conflict
met zowel de VS als Groot-Brit-
tannië.
China heeft de VS beschuldigd van
inmenging in binnenlandse aange-
legheden en overtredingvan de Chi-
nese wetten. Het conflict draait om
de astrofysicus en dissident Fang
Lizhi en diens vrouw, dieeen veilige
schuilplaats gevonden hebben in de
Amerikaanse ambassade. Ook
wordt Washington ervan beschul-
digd 'onjuiste gegevens' te versprei-

den via het radiostation Voice of
America.
Tegen Fang is een arrestatiebevel
uitgevaardigd, omdat hij de contra-
revolutie zou steunen en een van de
organisatoren van de democrati-
sche studentenbeweging zou zijn.
Hij wordt omschreven als een 'ver-
rader. De Chinese politie patrouil-
leert sinds enkele dagen intensief
bij de westerse ambassades.

Ben Johnson
geeft gebruik

doping toe
TORONTO - Ben Johnson heeft
gisteren voor de Canadese on-
derzoekscommissie in Toronto
toegegeven dat hij verboden ana-
bole steroïden gebruikte om de
snelste sprinter ter wereld te
worden. Het was de eerste keer
dat de wereldrecordhouder op
de 100 meter hardlopen, die in
Seoel na zijn zege werd gedis-
kwalificeerd, het gebruik van
verboden middelentoegaf. Na de
emotionele bekentenis werd het
onderzoek geschorst.

" Zie verder pagina 17

Britten tegen
sociaal hand-
vest voor EG

LUXEMBURG - Tienvan de twaalf
EG-ministers van Sociale Zaken
vinden dat de fundamentele sociale
rechten van de Europeanen moeten
worden vastgelegd in een Europees
sociaal handvest. Alleen het Ver-
enigd Koninkrijk en Denemarken
zijn daar niet voor te vinden, zo
bleek maandag in Luxemburg.

Denemarken maakt nog een voor-
behoud, omdat men in Kopenhagen
een zeer groot belang hecht aan
voorafgaand oVerleg met de sociale
partners. Bij de Britten ligt de zaak
anders. De Britse minister van so-
ciale zaken, Norman Fowler, vindt
zon handvest „een blanco cheque
voor de Brusselse bureaucratie." Hij
vreest voor te veel Europese regle-
mentering.
Volgens de tien landen die het wel
eens zijn moet er snel een Europees
sociaal handvest worden goedge-
keurd, omdat het „sociale Europa"
minstens in hetzelfde tempo van de
grond moet komen als het „econo-
mische en het politieke Europa". Zij
hebben de EG-Commissie, die
maandag een voorontwerp voor
zon handvest op tafel legde, ge-
vraagd om zo snel mogelijk ook met
een actieplan te komen dat de toe-
passing van de sociale rechten 'm
Europa garandeert.

Ambassadeur
nog niet

naar Iran
LUXEMBURG - Minister Van den
Broek (buitenlandse zaken) „wil de
ontwikkelingen in Iran eerst nog
even aanzien", voor hij besluit de
Nederlandse ambassadeur in dat
land naar zijn standplaats terug te
zenden. Hij zei dat gisteren in Lu-
xemburg, nadat Frankrijk en West-
Duitsland hadden aangekondigd
dat ze binnenkort hun ambassa-
deurs naar Teheran zullen terugstu-
ren. Beide landen deelden dat mee
tijdens het politiek overleg van de
EG-ministers van buitenlandse za-
ken.
De situatie in Iran is een van de pun-
ten die de ministers van buitenland-
se zaken tijdens de komende Euro-
pese topconferentie in Madrid zul-
len bespreken. Verder staan daar de
ontwikkelingen in China op de
agenda.De ministers zullen dan een
„tussenbalans" opmaken van de si-
tuatie in het Midden-Oosten en ze
zullen er de verdergaande ontwik-
kelingen in de Oost-Westverhou-
ding onder de loep nemen. Dat is
besloten tijdens de ministeriële
voorbereiding van het Europese,
topgesprek.

Op matje
In Londen werd gisteren de Chine-
se ambassadeur op het matje geroe-
pen. Hij kreeg te horen dat Londen
de onmiddellijkevrijlating eiste van
een 19-jarige studentenleider uit
Hongkong. Deze was gearresteerd
op het vliegveld van Sjanghai bij
een poging het land te verlaten. Hij
werd op dat moment vergezeld door
medewerkers van het Britse consu-
laat.
De Amerikaanse regering heeft gis-
teren voor het eerst kritiek geleverd
op China's sterke man Deng Xiao-
ping. Als Deng verantwoordelijk is
voor het bloedbad in Peking heeft
hij daarmee zijn eigen hervormings-
politiek ondermijnd, zo zei woord-
voerster Margaret Tutwiler van het
ministerie van buitenlandse zaken.
Tutwiler hield zich verder op de
vlakte over Fang Lizhi, ten teken
dat de VS de ruzie met China over
hem niet op de spits willen drijven.

(ADVERTENTIE)

REKENAARS KOPEN EEN

OAUTRONIC FAX
jfss* lease 79,- p.m.

*\mMmt AUTRONIC B.V.
04492-3888

l d jgggjjgg^j
mmm «v <—m***mmm' ■ - * j^Ë^^^ _^_mWLt^^~t^

""-" —"_Z_XI---—-—-i l^i ..>»-*»**a^Plï
| Poste + Pl»»- ~ —|+- wr *
! m^<__~-^~-"~""~ i ■■^2w.

\\/) Deen kwartaalabonnement „^ge,) zenden aan £j «T#__T!__«

TUINBONEN
EN RUNDERVINKEN

Elke dinsdag en woensdag „ u J_§M
hebben we groente en vlees '%ÊÊkrin de aanbieding J^ftlWlikW^-mM WT**
Tuinbonen, IOC mmm-Ammm- f

Rundervinken, 1 A(\ \__^ I
100 g @®©@ ±£S lrty j alSfheijn 1 "

's Lands grootstekruidenierblijft op dekleintjes letten.

De T van
Transcarbo

Bescherm uw kostbare
woning tegen

weersinvloeden.
Goede kunststof ramen
beginnen met de T van

Transcarbo.

' Zonweringen en rolluiken
ook in ons programmals

Voor meer informatie:

In de Cramer 27
6411 RS HEERLEN

Tel. 045-717275.
Heel Limburg is onze

showroom.
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Schiesser
herenondergoed
Singlets of sportslips in 100% witte katoen.

Maten: 4 t/m 8.
Normale verkoopprijs’ 14,95.

Q95Voordeelprijs "Ri_3P^9HHP3

daar winkel je voor je plezier !
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Nieuwe opleiding
voor restaurateur
in atelier Rolduc

KERKRADE/ROLDUC - In het schooljaar 1990/1991
kan men in Nederland een .nieuwe opleiding voor
schilderijenrestaurateur volgen. Het betreft een sa-
menwerkingsverband tussen de Opleiding Restaura-
toren in Amsterdam en de Stichting Restauratie-ate-
lier Limburg, gevestigd te Rolduc. InAmsterdam wor-
den de theorielessen gegeven, in het atelier van Rol-
duc de praktijklessen. Op deze manier hoopt men te
kunnen voorzien in de grote behoefte aan kundige res-
tauratoren in ons land.

Ten behoeve van de opleiding zijn
extra technische voorzieningen no-
dig op Rolduc voor de natuurwe-
tenschappelijke begeleiding van
praktijklessen en restauratie. Daar-
voor zal een beroep worden gedaan
op PNL(Perspectieven Nota Lim-
burg)-middelen.

Het college van Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg heeft Provinciale
Staten inmiddels voorgesteld, de
subsidie van ruim 200.000 gulden

voor een periode van vijfjaar voort
te zetten.

De nieuwe opleiding is tot stand
gekomen na overleg tussen het mi-
nisterie van WVC en de Opleiding
Restauratoren enerzijds en de pro-
vincie Limburg en de Stichting
Restauratie-atelier Limburg.
De nieuwe opleiding duurt vijf
jaar; de theorielessen worden in
Amsterdam gegeven, de Limburg-
se stichting verzorgt de ruimte en

de apparatuur en zal de nodige des-
kundigheid inbrengen met betrek-
king tot de praktijklessen.
Van de Opleiding Restauratoren
kan Rolduc een jaarlijkse vergoe-
ding van 160.000 gulden tegemoet
zien.

Voor deelname aan de opleiding
worden zes kandidaten geselec-
teerd op grond van motivatie, be-
gaafdheid en vooropleiding. De op-
leiding heeft een 'post-graduate'
karakter, 'een bepaalde voorkennis
- manuele en visuele begaafdheid,
kunstgeschiedenis, scheikunde,
minimaal VWO en talenkennis -
wordt vereist.

De eerste drie jaarzullen de restau-
ratiepraktijk en de natuurweten-
schappelijke begeleiding plaats-
vinden in de ateliers van de Stich-
ting Restauratie Atelier Limburg.
De laatste twee jaar worden de stu-
denten bovendien verbonden aan
de restauratie-afdelingen van Ne-
derlandse musea en privé-ateliers. " Prattica Musica, muzikale eenheid.

Grease in Heerlen
IHEERLEN - In de jaren zeventig
veroverde de muziekfilm Grease de
wereld,en haar hoofdrolspelers Oli-
Aa Newton-John en John Travolta
werden de zang- en dansidolen van
ie tieners. In Amerika kan men
blijkbaar niet genoeg krijgen van
üt swingend amusement gezien de
.heaterversie, die het Emerson Col-
ege uit Boston van de film gemaakt
leeft. Komende vrijdag en zaterdag
s dit gezelschap te gast in de Heer-
ense Stadsschouwburg, waar tel-
cens vanaf 20.00 uur deze rock and
011-musical op dé planken wordt
'ebracht.

In het Emerson College ligt een be-
langrijk accent op de theateroplei-
ding: ieder jaar wordt door de stu-
denten een respektabele theater-
produktie gerealiseerd, waarmee
men tournees maakt door de Ver-
enigde Staten, maar ook door Euro-
pa. Onlangs koos het collegekasteel
Well in Noord-Limburg uit als
nieuw Europees Centrum van de
groep. Het jeugdige enthousiasme
van de cast staat garant voor een
wervelende musical-show, die reeds
met groot succes in Bonn, Den Haag
en de Maaspoort van Venlo werd
opgevoerd.

" Scène uit Grease door het Emerson College

sagarmatha

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd doorWavery Productions b.v. /'sGravenhage

Conservatorium levert eerste
muziektherapeuten af MMB

ENSCHEDE - Het oplossen van pro-
blemen, het verminderen van handi-
caps en het verlichten van lijden, dat
kan allemaal door gebruik te maken
van muziek als therapie. Mensen die
deze methode toepassen in allerlei
sectoren van de gezondheidszorg,
studeren tegenwoordig aan het
Twents Conservatorium. De leider
van de opleiding muziektherapie,
Jan Aalbers, zegt enthousiast: „Hoe
langer ik met dit vak bezig ben hoe

meer ik verbijsterd raak door wat je
allemaal met muziek kunt doen."

De opleiding aan het Twents conser-
vatorium loopt nu drie jaar. Natuur-
lijk kunnen studenten terecht bij de
zogenaamde Mikojel-opleidingen,
maar muziek heeft, volgens Jan Aal-
bers, een meerwaarde boven andere
creatieve processen. „Als iemand
zijn afschuw over iets wil laten blij-
ken en hij doet dat met klinkende

middelen dan hoeft hij geen woor-
den in de mond te nemen, waarvoor
hij zich later weer moet verantwoor-
den. Dat is de meerwaarde van mu-
ziektherapie boven psychotherapie,
want daar wordt gepraat."

„Aanleiding om muziektherapie op
het conservatorium te geven waren
opmerkingen uit het werkveld, dat
de esthetische waarde van de muziek
te weinig aandacht kreeg in de thera-
pieën. Wij hebben onder onze 25 stu-
denten muzikaal getalenteeTde men-
sen, die iets meer willen dan les ge-
ven in een kamertje en muziekthera-
pie als vak kiezen boven hun conser-
vatoriumopleiding. Wij vinden dat
iemand die bij ons als muziekthera-
peut afstudeert een musicus is, die
zelf het proces van muziek leren als
een therapie heeft ondergaan."

Het omgaan met muziek is in de visie
van Jan Aalbers op zich al een thera-
pie. „Wij benadrukken het recreatie-
ve karakter van muziektherapie. Het
is prettig om naar muziektherapie te
gaan." Als voorbeeld noemt Aalbers
de ontmoeting met een groep
spraakgestoorde mensen die een
koor vormden. Door het zingen van
eenvoudige kinderliedjes leerden ze
spontaan weer verleerde woorden
spreken. „Dat is wat muziektherapie
zo waardevol maakt. Muziek als the-
rapeutisch middel neemt blokkades
weg. Bij behandeling kan sprake zijn
van het oplossen van een probleem,
het verminderen of leren leven met
een handicap of het verlichten van
pijn en lijden. Tegenwoordig wordt
muziektherapie ook gebruikt bij
stervensbegeleiding, bij het leren
aanvaarden van een verlies. A.ls men-
sen met diepe depressies liet niet
meer zien zitten kun je ze soms met
muzikale middelen nog over drem-
pels helpen." Ook luisteren naar mu-
ziek heeft een therapeutische wer-
king. „Vooral als er daarna over de
muziek wordt gepraat. Dat geeft een
diep beeld van de eigen persoonlijk-
heid. Praten over'muziek is praten
over emoties. En dat is precies wat
veel mensen nooit doen. Dal. is de
oorzaak van veel problemen."

Nieuwe muziekseries
van stichting INTRO

MAASTRICHT - Het INTRO-mu-
ziekpodium te Maastricht, dat afge-
lopen zondag met een concert van
het Limburgs gezelschap 'Ensem-
ble 88' zijn activiteiten van dit sei-
zoen afsloot, zal zich ook komend
concertseizoen blijven manifeste-
ren. De stichting, die zich op non-
profit basis inzet voor hedendaagse
kunstmuziek, heeft gekozen voor
een ietwat gewijzigde programma-
opzet, dieervoor moet zorgen, dat in
de toekomst nog meer mensen de
aula van de Maastrichtse muziek-
school zullen bezoeken.

Zo zullen er komend seizoen zowel
zaterdagavond als zondagmiddag
concerten worden gegeven: de za-
terdag wordt gereserveerd voor de
'klassieken' van de twintigste eeuw,
de zondag wordt ingeruimdvoor de
avant-gardistische programma's.
Bovendien worden twee nieuwe se-
ries in de programmering opgeno-
men: de ene heeft de titel 'De vocale
aspecten van de muziek van deze
eeuw' meegekregen, de andere
'Strijkkwartetten van de twintigste
eeuw. De stichting, met als direc-
teur en initiatiefnemerPaul Coenja-
arts, onderhoudt ook wat deze pro-
gramma's betreft nauwe contacten

met Gaudeamus, het Nederlands
Impresariaat en andere centra van
hedendaagse muziek in Nederland
als De IJsbreker in Amsterdam en
Vredenburg in Utrecht.

INTRO zal evenals vorig jaar ook
participeren in de manifestatie 'De
Zomer', die als Maastrichtse opmaat
voor het komend concert- en thea-
terseizoen kan worden gezien. Zo
wordt er van 24 tot en met 30 sep-
tember een festival gehouden onder
de titel 'Taal in de muziek. Tijdens
dit festival zal speciale aandacht
worden geschonken aan de muziek
van Luigi Nono, Frederic Rzewski,
Ton de Leeuw en Arnold Schön-
berg. Verder werkt de stichting IN-
TRO in dezelfde periode mee aan de
muziekdramatische produktie 'Dul-
cinea's Don Quichot' in samenwer-
king met de Maastrichtse toneel-
groep Het Vervolg.

INTRO heeft dit jaar de beschik-
king over een budget van ’ 170.000,-. Het merendeel is afkomstig van
subsidie van de gemeente Maas-
tricht, maar ook WVC heeft 35.000
gulden beschikbaar gesteld, nl. voor
het festival 'Taal in de muziek.

recept
kafsragoüt niet
paddestoelen
Benodigdheden voor 4 personen:
400-500 g magere kalfslappen (bij
voorkeur van de fricandeau), 400 g
oesterzwammen, 200 g broccoliroos-
jes, 50 g boter of margarine, 1 el
bloem, Va 1 crème fraiche.
Dep het vlees droog met keukenpa-
pier en snijd het in smalle reepjes.
Maak de oesterzwammen goed

schoon eveneens met keukenpapier
en snijd ze vervolgens in vingerbre-
de repen. Verdeel broccoli iin roosjes,
was ze en laat ze goed uitlekken. Be-
strooi vlees met zout en peper. Verhit
boter, bij voorkeur in wok of wadjan,
en bak reepjes kalfsvlees onder
voortdurend omscheppen geduren-
de 4 minuten. Voeg oesterzwammen
en broccoliroosjes toe en laat nog-
maals 4 minuten onder voortdurend
omscheppen, bakken. Leg daarna
deksel op de pan en laat hel. geheel
op laag vuur 12-15 minuten smoren.

Roer gezeefde bloem door crème
fraïche en roer na het smoren door
het gerecht. Laat nog 3 minuten
zachtjes sudderen. Proef en breng op
smaak met wat zout en eventueel wat
peper.
TIP: In plaats van broccoli kunnen
ook enkele reepjes gesneden bleek-
selderij worden gebruikt. Het ge-
recht leent zich uitstekend om vlak
voor het opdienen 200 tot 250 g ge-
kookte tagliatelle door te scheppen.

hub meijer

Duitse hofmuziek
geanimeerd vertolk
MAASTRICHT - Het laatste con-
cert van het barokensemble Pratti-
ca Musica in zijn serie van vijfkas-
teelconcerten in onze provincie
werd afgelopen zondagmiddag ge-
geven in kasteel Vaeshartelt bij
Maastricht. De bijna honderd toe-
hoorders in het propvolle muziek-
zaaltje van het vroegere buitenver-
blijf van Petrus Regout c.s. werden
getracteerd op een zevental com-
posities uit de barok onder de titel
'Muziek aan Duitse hoven. Jéröme
Minis (blokfluit en traverso), Trudy
Straus (viola da gamba) en Remy
Syriër (clavecimbel) werden hier-
bij geassisteerd door de Japanse
barokhoboist Taka Kitazato. Elk
werk werd met een korte, meestal
geestige anecdote ingeleid.
Hofmuziek was en is probleemloze
en onderhoudende speelmuziek,
waarnaar het aangenaam luisteren
is. Zo kwam deze selectie van wer-
ken van Duitse barökcomponisten
bij mij tenminste over. Op een gea-
nimeerde wijze bracht het ver-
sterkte Maastrichtse ensemble de
stukken tot klinken van G.Ph. Te-
lemann, J.S. Bach en diens leerling
J.Ph. Kirnberger, verder Georg
Böhm, Anton Heberle en J.J.
Quantz.
De twee triosonates spraken in dat
opzicht boekdelen. Het samenspel
van blokfluitist en hoboïst was
voortreffelijk en had beslist niets
weg van een duel in plaats van een
duet, wat wel eens gebeuren kan
als een buitenstaander met een

hecht, al jaren bestaand ense'
musiceert. De muzikale cc"
werd door de twee blazers
zichtbaar gemaakt: zij spe*
hun respectievelijke partijen 'een en dezelfde lessenaar.
In de sonate voor barokhob"
basso continuo van Kirnberger
Taka Kitazato al laten horen
zijn licht en soepel hobospel ui'
kend past bij de levendige sP
trant van het ensemble. In de l
sonates voor (blok)fluit en b.c
de beide solostukken handha1
Prattica Musica eveneens de sj
hun oprichting gevolgde dui<>
ke muzikale barok-weg. De m
voor clavecimbel van Böhm 1
dan wel Frans getint zijn, het d<l
deel deed mij sterk aan G.F. »[
del denken.
Heberle's sonate brillante 'wandelstokblokfluit-solo
wordt hoog tijd dat Jéröme J"
zon instrument gaat of laat *
wen) klonk zelfs op een 'gev*1'
blokfluit bijzonder spiritueel-
heel in dezelfde sfeer was de
gift, die het enthousiaste pub1
de vier musici afdwong: Jmi^
nen verschiedener Vogel van
zekere Keiler; een leuke uitsrnv

peter p. grav;

Oplossing
van
gisteren ADER-LAKS

G~KATER-C
AL- MOS-B*
VER-N-BU"
EVANGELI*

KA- E I
everg r e e *moi-r-ke'
el-kap-n'
L-ROMAN- S
TO ER-LUII

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. bontgekleurde papegaai; 4. motorvoer-
tuig; 7. deel v.e. roeispaan; 8. slotwoord
van gebeden; 10. bovendien; 12. plaats in
Gelderland; 13. kaart v.h. kaartspel; 16. de
dato (afk.); 17. verbeterd Esperanto; 18.
bijbeldeel (afk.); 19. krachtig; 20. aan
boord (afk.); 22. vlaktemaat; 23. maange-
stalte (afk.); 25. Nederlandse provincie;
28. Europeaan; 29. bijbelse naam; 30. ri-
vier in Duitsland; 32. vlug; 33. zwemvogel
in arctische streken; 34. snelle loop.

Verticaal: 1
1. zeer oud; 2. Turkse brandewijn; 3Jbedrage van; 4. uitroep; 5. stad in ZW^l6. stad in Frankrijk; 7. deel v.e. eetsef^9. vogelwoning; 11. deemoedig; 14-JBweldige figuur (fig.); 15. soort schaa^l20. opgeld boven de parikoers; 21. V*_\
in N.-Brabant; 23. lawaai; 24. bepaak'B
luid; 26. stad in Rusland; 27. aanvwß
vnw.; 31. godsdienst,(afk.); 32. de oU°l|
(afk. Latijn).
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OVERIJSE EN i
DE DRUIVENSTREEK

Aan de rand van het Zoniënwoud in Belgisch Brabant worden
druiven verbouwd van ongeëvenaardekwaliteit. Naar deze
schitterende, heuvelachtige, streek brengen wij u op woensda
juni. U bezoekt het schitterende museum voor Midden-Afrika *Tervuren, wordt professioneel rondgeleid door de druivenstrej
het museum voor druiventeelt, de wijnkelders en druivenserrtj
besluit de dag met een afscheidsmenu in Limburg.

r— INFO
Datum: woensdag 21 juni
Pr'js: ' ’ 50- p.p.
Inclusief: * Koffie bij aankomst in Overijse

* Bezoek museum voor Midden-Afrika
te Tervuren

* Bezoek museum voor Druiventeelt in
Overijse

* Rondrit door de Druivenstreek
* Bezoek wijnkelder (gratis glas wijn) en

serres
* Afscheidsdiner in Limburg

Programma: ± 10.00uur. Aankomst te Overijse. Bij een
kopje koffie wordt kennis gemaakt met de
gids die de groep de hele dag zal
begeleiden.
Geleid bezoek aan het Museum voor
Midden-Afrika te Tervuren.
Dit museum, gebouwd in Louis XVI-stijl,
ligt in een prachtig park met Franse tuinen,
grasvelden en vijvers. In een vijftiental zalen
krijgt de bezoeker een overzicht van de
geologie, de fauna, de flora, de etnografie,
godsdienst en folklore van Midden-Afrika.
Na het museumbezoek kan eventueel een
wandeling worden gemaakt in de tuinen.
Lunchpauze (voor eigen rekening)
Geleid bezoek aan het Museum van de
Druiventeelt te Overijse.
In dit museum, ingericht in een oude
afspanning, maakt u kennis met de
geschiedenis en teeltmethoden van onze
glasdruiventeelt.
Rondrit door de Druivenstreek.
Onder leiding van de gids wordt een rondrit
gemaakt door deze heuvelachtige streek.
Langs de boorden van de Use bezoekt u de
landelijke dorpen Huldenberg, Loonbeek en
Neerijse. De tocht brengt u dan naar
Tombeek, Maleizen en Hoeilaart, waar de
serristenvilla's doen terugdenken aan de
bloeiperiode van de druiventeelt. Tenslotte
wordt Jezus-Eik bezocht, een oude
bedevaartplaats.
Wijnkelder en druivenserres.
De bezoeker krijgt uitleg over de
wijnbereiding en over de teelt van druiven
onder glas. Hij krijgt er ook een glas wijn
aangeboden.

Afscheidsmenu in Limburg
Thuiskomst ± 21.30 uur.Opstapplaatsen Kerkrade, Rodahal, 7.30 uur

en t'Jden: Heerlen, voorzijde NS-station, 7.45 uur
Geleen, ABN-Rijksweg-C, 8.00 uur
Sittard, NS-station, 8.15 uur
Susteren, Garage Schmitz, 8.00 uurBoeken: Vanaf vandaag bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de WV-Vaals.

Fc —
HOMBURGER LANDCHEN/

WIEHL/ NÜMBRECHT
Het „Homburger Lendenen is een schitterend natuurgebied tuss*
Wiehl en Nümbrecht. We bereiken onze bestemmingsplaats na &
busrit van ± 2 uur. In Nümbrecht drinken we eerst koffie (voor ei^rekening) waarna we onder leiding van een plaatselijke gids een
bezoek brengen aan SCHLOSS HOMBURG. Na de lunchpauze g**
we op weg naar de druipsteengrot in WIEHL en aansluitend rijd*1
we - nog steeds in begeleiding van onze gids - door het
schitterende natuurgebied en genieten van de omgeving. Terug"
Limburg gebruiken we gezamenlijk een afscheidsmenu.

I INFO
Datum: woensdag 28 juni
Prijs: ’ 50- p.p.
Inclusief: * Entree Schloss Homburg

* Entree druipsteengrot
* Rondrit 0.1.v. gids in het Homburger

Landchen
* Afscheidsmenu in Limburg

Opstapplaatsen Susteren, Garage Schmitz, 7.30 uuren tijden: Sittard, NS-station, 7.45 uur
Geleen, ABN-Rijksweg-C, 8.00 uur
Heerlen, voorzijde NS-station, 8.15 uur
Kerkrade, Rodahal, 8.30 uur

Thuiskomst: ±21.30 uur
Boeken: Vanaf vandaag bij alle kantoren van het

Limburgs Dagblad en de VVV-Vaals.

-*

Op reis met uw krant!

Limburgs Dagblad



Rede
„In de voorstellen van Bush en de
NAVO zit nog veel van de doelstel-
lingen en benaderingsmethoden uit
de periode van de confrontatie,
maar zij stemmen nu eindelijk in
met vermindering van ook Ameri-
kaanse troepen in Europa en met
vermindering van eigen offensieve
middelen, waaronder vliegtuigen,
zonder dit alleen van ons te eisen.
Wij waarderen ook dat men een deel
heeft overgenomen van ons voorstel
voor onderhandelen over kernwa-
pens voor de korte afstand in Euro-
pa, ofschoon voor het openen daar-
van nog al wat voorwaarden worden
gesteld. Over het geheel genomen
reageerde men op ons grote ontwa-
peningsinitiatief voor het eerst niet
met argwaan en automatische kri-
tiek, maar mèt een „antwoord dat
serieus en concreet" is, „zodat er nu
meer reden is om aan te nemen dat
er in Wenen snelleer een akkoord
kan worden bereikt dan eerst was
verwacht", aldus Gorbatsjov in zijn
rede.

„Wij zetten een streep onder de na-
oorlogseperiode en dat zal onze bei-
de landen in staat stellen een ver-
dere beslissende stap naar elkaar
toe te maken," zij hij sprekendeover
debetrekkingen tussen de Bondsre-
publiek en de Sovjetunie.

D66 wil belangrijke
oorzaak van breuk

pensioen wegnemen
ÖEn

an de redactie binnenland
i H^deri^"^0 ~ Mensen die door ver-

Sl°enaas ° verlies van werk pen-
FenoernH Pra en achterlaten, de zo-
l 'Jgen aCi "■, Pensioenbreukelingen,ooPkr_T,ti,ke rechten op jaarlijkse
f^i-deï, cntt°eslagen als gepensio-
n 8 Dit ll\ dezelfde pensioenrege-_p het V* .e kern van een wijziging

net Drr i?ltlatlef-wetsvoorstel van

** gistL amerlid Nypels, zoals hij
jj Steren heeft gepresenteerd.

C,e^de NTlatief"voorstel van de schei-
den.y?els stamt uit 1980 en is nu
rotl d ri«5 aan de ontwikkelingen

SlPenbreuk. 2oals die zichP^-Dart2 hebben voorgedaan. De
vOorsïpi mentarier denkt met zijn
%T*zkLeen van de belangrijkste
R^ken r,?an Pensioenbreuk te be-Dat ,£,°f weg te kunnen nemen.
„cherm r,

het ontbreken van be-S»- infw gen k°opkrachtverlies
*e<ï dio blj Pensioenaanspra-m,ensen achterlaten als zij

tP J: kiezen of op straat ko-Le staan.

Inventarisatie
06 hnLbeeft geïnventariseerd datv

t
rywillige in de pen.-

-hlaten, tegen pensioenbreukname h n°nen- De duPc z«n met
,staand« ongeveer 1,4 miljoen be-i°fwei-H pens»oenbreukslachtoffers
Vder ,Zogeheten oude gevallen).naar »ü u

y een optossingvoor de
PrOcent befekening ongeveer 25de werknemers die zijn

bil l?}?? by'Pensioenregelingen,
Pen ipf tydeüjk of definitief stop-en hl "erken in de toekomst

,ming kennen tegennbreuk (de zogenoemde
öerde Clrcuitverlaters).
Ngt inCKtetgone die beschermingW n het voorstel-Nypels zijn de

circa 25 procent werknemers die
zijn aangesloten bij pensioenrege-
lingen die bij wisseling van baan in
de toekomst geen of onvoldoende
bescherming kennen tegen pen-
sioenbreuk (de groep nieuwe geval-
len wisseling baan).

Sinds de indiening van zijn oor-
spronkelijke voorstel negen jaar ge-
leden hebben volgens Nypels be-
trokkenen door het achterwege la-
ten van de wettelijke verplichte toe-
slag, gelijk aan die voor gepensio-
neerden, in die periode in vele ge-
vallen een extra schade opgelopen
van zon 20 procent van hun 'slapen-
de' aanspraken.

Schadeclaims?
Veertien nabestaanden van slacht-
offers van de vliegramp hebben de
Surinaamse advocaat mr. Haakmat
ingeschakeld om hun belangen bij
de afwikkelingvan deverzekerings-
kwestie te behartigen. Het gaat hier-
bij om devaststelling wie ofwat ver-
antwoordelijk is voor het vliegtuig-
ongeluk. Haakmat gaat in de eerste
plaats onderzoeken of de voorge-
schreven apparatuur op het vlieg-
veld Zanderij tijdens het ongeval
aanwezig was en functioneerde.
Daarnaast wil hij duidelijkheidover
een eventuele relatie tussen de
ramp en de vertraging van zes uur
waarmee het toestel van Schiphol
vertrok.

Verder gaat hij uitzoeken waarom
hetramptoestel geen opdracht heeft
gekregen uit te wijken naar een van
de twee luchthavens in de omge-
ving: die in Frans-Guyana of Trini-
dad. Haakmat: „Ik heb begrepen
dat het ontbreken van radar op het
vliegveld Zanderij geen beletsel
vormde voor een landing. Maar er
ontbrak ook registratieapparatuur
waardoor gesprekken in de zwarte
doos niet volledig zijn opgenomen,"
zei hij gisterenvoor NCRV's Hier en
Nu.

Zijn onderzoek spitst zich ook toe
op de vraag of de vertraging van zes
uur, waarmee het toestel vorige
week vanaf Schiphol is vertrokken,
heeft meegespeeld bij het ongeluk.
„Dat zou erop kunnen wijzen dat de
bedrijfsvoering niet adequaat is.

Haakmat heeft de SLM schriftelijk
gevraagd antwoord te geven op
deze vragen Daarnaast wil hy een
kopie van het onderzoeksrapport
dat Amerikaanse deskundigen over
het vliegtuigongeluk maken. „Aan
de hand daarvan zal afhangen ofwe
de SLM of de Surinaamse staat aan-
sprakelijk kunnen stellen en of er
grond is voor scahdeclaims."

Veertien nabestaanden schakelen advocaat in

Weer twee gewonden
SLM-ramp overleden

AMSTERDAM - Het officiële do-
dental van de ramp met de DC-8 van
de Surinaamse Luchtvaart Maat-
schappij (SLM), vorige week woens-
dag, bedraagt nu 173. In Paramaribo
overleden gisteren nog twee gewon-
de inzittendenvan het verongelukte
toestel: Romeo Imanuel van de
amateurclub SV Bijlmer, die samen
met het Kleurrijk-elftal reisde, en de
agent van politie Raghubarsing.
Met Imanuel leek het aanvankelijk
goed te gaan. Pas later werd hij
overgebracht naar de intensive
care-afdeling. Er zijn nu nog elf
overlevenden, waarvan er zeven zijn
overgebracht naar ziekenhuizen in
Nederland. Tot dusver is het stoffe-
lijk overschot van 30 verongelukten
geïdentificeerd,
inzittendenoo
Vier overlevenden van de ramp
kwamen maandagmorgen op
Schiphol aan.Het waren de voetbal-
lers Radjin de Haan en Edu Nand-
lall van respectievelijkTelstar en Vi-
tesse en Floyd Vrede van de Draver
Boys, de vereniging die het voetbal-
toernooi organiseerde. De vierde is
het 6-jarige jongetje Dors. Allen
hebben ernstig rugletsel. Ze zijn op-
genomen in het ziekenhuis van de
Vrije Universteit in Amsterdam,
waar ook de drie eerder terugge-
keerde overlevenden liggen.

Nummer
Het ministerie van buitenlandse za-
ken in Den Haag heeft een speciaal
telefoonnummer ingesteld waar in-
formatie kan worden verkregen
over de vliegramp. Het nummer
(070-48 68 57) is er alleen voor direct
belanghebbenden: familie en verte-
genwoordigers van de slachtoffers.

Aanhoudende rellen
in Oezbekistan

Van de redactie buitenland
MOSKOU -De bloedige onlusten in
de Centraalaziatische Sovjetrepu-
bliek Oezbekistan hebben zich gis-
teren voortgezet. Ook in het noorde-
lijke district Namangan hebben
Oezbeken Turkse Mescheten aange-
vallen, aldus het Sovjetpersbureau
TASS. Inmiddels is premier Nikolai
Ryzjkov aangekomen in Fergana,
waar de onrust tien dagen geleden
begon.
Meer dan 2.000 jonge Oezbeken
hebben maandagnacht in Naman-
gan deelgenomen aan rellen, waar-
bij zij het station innamen en de po-
litie met stenen bekogelden. Er vie-
len geen doden, maar een onbekend
aantal politie-agenten en demon-
stranten werd gewond.
De toestand in Fergana is nog
steeds gespannen. In Margilan en
Kokand zijn twee Oezbeken omge-
komen, toen zij speciale troepen

van het ministerie van binnenland-
se zaken aanvielen.
NabijKokand raakte een groep van
400 Oezbeken, gewapend met auto-
matische wapens, verwikkeld in
een vuurgevecht met Sovjettroepen
toen zij een vluchtelingenkamp van
Mescheten wilde aanvallen. De sol-
daten doodden twee Oezbeken en
verwondden er vijf, aldus de Prav-
da.
De meeste Mescheten zijn naar
kampen bij Fergana en Kokand ge-
vlucht, terwijl 5.000 van hen naar de
naburige republiek Tadzjikistan
zijn overgebracht. Een woordvoer-
der van de Mescheten vroeg zon-
dagavond voor de Sovjettelevisie
vanuit het tentenkamp in Fergana
„om een spoedige evacuatie naar
om het even welk gebied in Rus-
land, mits niet in Centraal-Azië." In
Oezbekistan woonden voor de hui-
dige onrust circa 70.000 Mescheten.

binnen/buitenland

yovjetleider op staatsbezoek in West-Duitsland

Gorbatsjov positief
over plannen Bush

Rh t
~ SovJetleider Michailf-Jatsjov heeft op de eerste

jvan zijn bezoek aan Bonnteel6] eerst en Positief, ge-
Dr

m °P de voorstellen
conventionele wapenver-

drag die de Amerikaan-President, George Bush,
Ma n geleden deed op
iNAVO-top in Brussel.L]' v°orstellen kunnen er-

in* dat er in de Weense|^nonderhandelingen snel-
st

n alckoord tussen oost en; i wordt bereikt dan eerst
L aangenomen, zei Gor-
tede glsteravond in een ta-

*im °genblik bij de Westduit-
|kn'^ens Populaire Sovjetleider
Men kS anselier Helmut Kohl
fekinu Un eerdere eerste ge-
fa d

n °°nn ook direct de kwestie'den eling van Duitsland aan.
"Tin menen dat ontwikkelingen
[pp„ niet door destabiliserende
bracht 111, gevaar moeten worden
Jhi D| ■'aldus hun woordvoerders,

fvoor 'S av°nds in zijn tafelre-jor Hp^^'^iSe troepenreducties
hste Sovjetunie om een betere
Pdeli Seven aan de Weense onder-
ttvvar,ngen °ver conventionele
h (jf?mng en aan de oplossing
tor h ,estie van de kernwapens
fcardf orte afstand in Europa,
Lalt reageerde de SovjetleiderHaisnog niet op.

P het gt Gorbatsjovs bezoek
pen Vlndere Duitsland met argu-
ft hii I!ylaar niet te verwachten isMiino ageert °P de oproep om de
n le muur neer te halen.* die

r°fge R enkaanse ambtgenoot,
N tivi Usn' twee weken geleden
kekr s diens bezoek aan de
kaa iek' Zomin verwach-
fe_ta ar,nemers lÜdens net bezoek
Rinp re conventionele ontwa-
hh y Voorstellen van Gorbatsjov.
pis dccivaSte vriend en vijand tij-
fel^ NAVO-top in Brussel twee
borste]|geleden met verregaande
Metie t

n voor conventionele re-
fabetpïr een gelÜk laSer niveau,
Kee- h dat de SovJetunie ver-
-kgtn; e meeste troepen, tanks en

fn dat o vrees ondërbondgê^
Kelfc batsJ°v Poogt Bonn losKd ri Ult de NAVO werd ontze-
}icharfj00r de Westduitse president,
r°rbats VOn Weizsacker, door wieKvanpOV maandag eerst werd
[lijft v=n' De Bondsrepubliek
otiJ*stm de NAVO staan, zeiL

heer tleider maakt in Bonn. 7Usiasme los dan Bush
'Oen fi ■■ geleden vermocht te
Dv e"öV. aankomst kregen Gorbats-
an de IJn vrouw Raisa zelfs bijval
erklaarHrStnbune- De Sovjetleiderroe te hopen op een „toena-

dering van beide volken.". Kohl
sprak van de hoop op een „nieuw
hoofdstuk in de betrekkingen."

" Michail
Gorbatsjov is

uitermate
populair bij de
bevolking van

West-Duitsland.
Dat bleek

gisteren
overduidelijk,

toen de
Sovjetrussische

president en zijn
echtgenote Raisa
zich op de eerste

dag van
Gorbatsjovs
staatsbezoek

aan de
Bondsrepubliek

in Bonn in
gezelschap van

president
Richard von

Weizsacker
onder het

publiek begaven.
Er waren alleen
maar lachende

gezichten, en
iedereen had- zo
leek het wel- zn

fototoestel of
filmcamera op

zak.

NOS-Laat vijfmaal per week
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Maartje van Weegen en Charles Groenhuijsen gaan
het nieuwe tv-programma NOS-Laat presenteren. Van Weegen, die
nu nog bij het NOS-Journaal werkt, en Groenhuijsen, journaalcorres-
pondent in de VS,presenteren het programma om de week.
NOS-Laat wordt van maandag tot vrijdag uitgezonden van 22 tot
22.45 uur op Nederland 3. NOS-Laat, dat op maandag 2 oktober start,
wordt een informatief achtergrondprogramma, waarin ondermeer de
rubriek Den Haag Vandaag is opgenomen. Door het nieuwe program-
ma vervalt op Nederland 3 het journaalvan 22.30 uur.
Met de komst van NOS-Laat verdwijnen verschillende programma's
op Nederland 3. Zo behoren vanaf het nieuwe seizoen Panoramiek,
Horizon, Voor niets gaat de zon op, Uit de kunst en TV3 tot het verle-
den. Onderwerpen, die in deze programma's behandeld werden, ko-
men nu in NOS-Laat aan bod.

WIO mengt zich
in CAO-conflict

bejaardenoorden
UTRECHT- De actiegroep Verple-
genden en Verzorgenden in Op-
stand (WIO) gaat zich met haar
„zelfstandige onderdeel" ABIO (Ac-
tiegroep Bejaardenzorg in Opstand)
ook mengen in het vastgelopen
CAO-conflict in de bejaardenzorg.
De WIO die de aanzet heeft gege-
ven voor de looneis van 5 procent in
de gezondheidszorgvindt dat ook in
de bejaardenzorg de lonen 5 procent
omhoog moeten. Een, woordvoer-
ster heeft dit gisteren meegedeeld.
De ABIO zal zich vandaag presente-
ren met een actie bij het hoofdkan-
toor van de AbvaKabo in Zoeter-
meer. Daarmee wil ze protesteren
tegen de in haar ogen te slappe op-
stelling van de vakbonden in de
CAO-onderhandelingen voor de be-
jaardenoorden (70.000 werkne-
mers).
De bonden bereikten eind mei een
principe-akkoord met de werkge-
vers voor een nieuwe CAO, waarin
een loonsverhoging van 0,7 procent
werd overeengekomen naast herzie-
ning van de functiewaardering.
Kort daarnazegde de AbvaKabo de
principe-overeenkomst op, omdat
de bond bij nader inzien de loons-
verhoging te mager vond.
De ABIO verwijt de bonden echter
dat zij zich niet hard maken voor
een substantiële loonsverhoging.
Volgens de actiegroep moeten de lo-
nen in de bejaardenzorg ook met 5
procent omhoog.

Nieuwe partij
in Hongarije

BOEDAPEST - In de Hongaarse
hoofdstad Boedapest is gisteren de
Hongaarse Volkspartij opgericht.
De nieuwe partij zet zich in voor een
sociale markteconomie, hervor-
ming van het eigendomsrecht waar-
bij privé-eigendom moet worden
gewaarborgd en een herziening van
de onderwijspolitiek.
De afgelopen maanden is in Honga-
rije een hele reeks van oppositiepar-
tijen en -groeperingen opgericht.
Vertegenwoordigers daarvan zullen
vanafvandaag naar Pools voorbeeld
ronde-tafelbesprekingen beginnen
met de Hongaarse communistische
partij over de overgang naar een
meer-partijensysteem in het land.

Nijpels weer
binnenboord
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De kamercentrales
van de VVD hebben minister Nij-
pels weer binnenboord gehaald. Na-
dat de minister van milieubeheer
vorige maand op de advieslijsten
van de VVD-gewesten een flinke
duikeling maakte, kan hij volgens
officieuze cijfers nu rekenen op de
vijfde plaats op de landelijke VVD-
lijst voor de Tweede-Kamerverkie-
zingen.
De VVD-afdelingen vergaderden
het afgelopen weekeinde elk apart
over de samenstellling van hun lijst.
Behalve Voorhoeve, die lijsttrekker
wordt, staan ook de kamerleden
Hermans en Terpstra en demissio-
nair minister van defensie Bolke-
stein bij de eerste vijf. Minister De
Korte (economische zaken) krijgt
niet meer dan een twaalfde plek toe-
bedeeld.
De come-back van Nijpels blijkt
duidelijk uit de lijst van de kamer-
centrale Utrecht. De voorzitter van
dat gewest heeft zich in het verleden
sterk gemaakt om Nijpels te wip-
pen, maar hij werd door zijn leden
terecht gewezen: in vergelijking
met afgelopen maand steeg Nijpels
van de 16de naar de vijfde plaats op
de 'Utrechtse' lijst.

Verstoord
Tsjechoslowaakse functiona-
rissen hebben in Bratislava een
concert verstoord van de Ame-
rikaanse folk-zangeres Joan
Baez, omdat zij liedjes opdroeg
aan mensenrechtenactivisten
en opriep tot vrijlatingvan poli-
tieke gevangenen. Dit is giste-
ren vernomen in kringen van
Tsjechoslowaakse dissidenten.

Aanslag
Bij de ontploffing van een
krachtige bom in het belang-
rijkste station van de Indische
hoofdstad New Delhi zijn giste-
ren zeker vijf mensen omgeko-
men en hebben talloze anderen
verwondingen opgelopen. De
politie in New Delhi tast nog in
het duister over de daders van
de aanslag. Vorige week deed
zij een waarschuwing uitgaan
voor aanslagen door militante
Sikhs, die in de deelstaat Pun-
jab strijden voor een onafhan-
kelijke natie.

Naar huis
Van het vliegveld van de Zam-
biaanse hoofdstad Lusaka zijn
gisteren de eerste van ruim
40.000 Namibische vluchtelin-
gen uit Zambia en Angola naar
huis teruggekeerd. Daarmee is
een begin gemaakt met een zes
weken durende luchtbrug van-
uit Lusaka en de Angolese stad
Lubango, die is georganiseerd
door het Hoge Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de
VN.

Palme
In Stockholm is gisteren het
proces van start gegaan tegen
Hans Holmer, de voormalige
politiecommissaris van die
stad. Holmer staat terecht om-
dat hij geheime informatie zou
hebben onthuld inzake het on-
derzoek naar de moord op pre-
mier Olof Palme.Holmer, die
nu werkzaam is bij een interna-
tionale drugbestrijdingsorgani-
satie in Wenen, hangt een maxi-
mumstraf van een jaar cel bo-
ven het hoofd.

Alliantie
De Libische leider Gaddafi
heeft in een toespraak gezegd
dat Libië en Egypte een bond-
genootschap moeten vormen.
In dezelfde rede zei Gaddafi
ook dat de unie tussen Algerije
en Libië voorgelegd moet wor-
den aan een volksreferendum
in beide landen. De Libische
leider zei een bondgenootschap
met Egypte te zien als een stap
in het proces om de betrekkin-
gen tussen zijn land en Egypte
te normaliseren.

Rakowski
Premier Mieczyslaw Rakowski
van Polen heeft gisteren teken-
nen gegevendat hij niet langer
beschikbaar is voor een zetel in
het parlement, maar wel kandi-
daat blijft voor de post van pre-
mier. Dit is bekendgemaakt
door het Poolse persbureau
PAP.

'Sleutel'
Politieke partijen maken herstel
van de koppeling in hun program
ma's afhankelijk van de ontwikke
ling van de lonen in de marktsector
Volgens Stekelenburg hebben dt
werkgevers daarmee de sleutel ir
handen om dit probleem op te los
sen. De vakbeweging zal zich in zijr
looneisen gematigd opstellen, mit;
de werkgevers bereid zijn geld U
steken in scholing, atv en werkgele
genheidsmaatregelen. Om hen U
dwingen dat echt te doen, moet ei
volgens Stekelenburg een boete- o
beloningssysteem komen, waarbi,
werkgevers die concrete maatrege
len nemen, minder sociale premie;
hoeven te betalen. De FNV-voorzit
ter waarschuwde dat de vakbewe
ging in ieder geval niet bereid i:
loonruimte bij de bedrijven te latei
zitten.

punt
uit

Oort
Vanaf half juni zullen op post-
kantoren en bij openbare bi-
bliotheken brochures liggen
met informatie over de loon- en
inkomstenbelasting vanaf 1 ja-
nuari 1990. Er zijnvier verschil-
lende brochures, voor respec-
tievelijk werknemers, 65-plus-
sers, (kleine) zelfstandigen en
werkgevers.

FNV 'gematigd'
in looneisen

Vervolg van pagina 1
AMSTERDAM - De FNV gaat er in
haar arbeidsvoorwaardenbeleid
vanuit dat de koppeling tussen de
lonen in het bedrijfsleven, de amb-
tenaren en het bedrijfsleven weer
wordt hersteld. Bovendien moet er
een herstelbeleid komen om de op-
gelopen achterstand in de collectie-
ve sector weg te werken. Alleen her-
stel van de koppeling vindt de FNV
'onvoldoende.
Bij eventuele centrale onderhande-
lingen met werkgevers en werkne-
mers is herstel van de koppeling
voor Stekelenburg een absolute
voorwaarde om tot een aceoord te
komen. Stekelenburg wilde er niet
op ingaan of de vakbeweging ko-
mend najaar aan zulke centrale on-
derhandelingen zal deelnemen.
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Pvang
Êutye*i merrjij om de opvang van
h b het aanbieden
L faciliteiten, mogelijkheden

g' uitbreiding van
lver L eSenheid op lagere niveauslid v

etering van de toegankelijk-
er a j] bedrijven en instellingensWrd C tonen-Dit vergt volgens
tig v een gezamenlijke inspan-
iochto° overneid, sociale partners,
!telii nnen' onderwijs- en andere

n v?** constateert, dat het heb-
Werk een wezenlijke voor-

waarde is voor een succesvol inte-
gratiebeleid. Daarom moeten er ba-
nenplannen komen voor langdurig
werkloze allochtonen. De bepleite
Wet Bevordering Arbeidskansen
moet de werkgevers verplichten
jaarlijks een plan op te stellen om
een evenredige vertegenwoordiging
van allochtonen en eventueel ande-
re groepen in het personeel te berei-
ken. Ook zijn de werkgevers jaar-
lijks verplicht te rapporteren over
de bereikte resultaten. Doen zij dat
niet, dan moeten ze een boete beta-
len.

Onderwijs
In het onderwijs moeten betere
voorzieningen komen voor de op-
vang van niet-Nederlandstalige kin-
deren. Voor leerlingen die op latere
leeftijd naar ons land komen, moe-
ten opvangklassen worden inge-
voerd waar zij zo snel mogelijk Ne-
derlands leren. Ook moeten er
taaiklassen komen voor buitenland-
se kleuters die slecht Nederlands
spreken. De leerplicht moet zowel
door jongensals door meisjes strikt
worden nageleefd.

Voor volwassen buitenlanders moet
een leerrecht worden ingevoerd, ten
minste voor een basiscursus Neder-
lands en een cursus oriëntatie op de
Nederlandse samenleving. Pas
wanneer hieraan aandacht is gege-
ven, zou de basisleerplicht moeten
worden ingevoerd voor migranten
die nog maarkort in ons land zijn en
ten laste van de overheid komen,
met uitzondering van asielzoekers.

Toelatingsbeleid
Het huidige toelatingsbeleid kan
volgens de WRR gehandhaafd blij-
ven. Wel moet de arbeidsmigratie
van laag geschoolden van buiten de
EG zoveel mogelijk worden tegen-
gegaan. Nederland zou in Europees
verband moeten bevorderen dat
mensen van buiten de EG na vijf
jaar ingezetenschap dezelfde rech-
ten hebben wat betreft het vrije ver-
keer als staatsburgers van een van
de lid-staten.

Asielzoekers zouden vanaf onge-
veer twee maanden na hun komst
naar Nederland het recht moeten
hebben om onder bepaalde voor-
waarden te gaan werken. De WRR
pleit voor een legitimatieplicht voor
Nederlanders en niet-Nederlanders
bij het gebruik van bepaalde over-
heidsdienstenen bij het aanvaarden
van werk. Zo kunnen oneigenlijk
gebruik van overheidsvoorzienin-
gen en illegale tewerkstelling wor-
den tegengegaan.

De WRR meent ook dat de procedu-
res om het Nederlanderschap te ver-
krijgen moeten worden versneld.
De kosten van dit nieuwe beleid zul-
len naar schatting enkele honder-
den miljoenen guldens extra per
jaar gaan kosten. Wordt dit geld niet
beschikbaar gesteld, dan kost het
niet voeren van een beleid volgens
de WRR ook extra geld, „namelijk
de prijs die verbonden is aan een
verdere ontwikkeling naar een et-
nisch subproletariaat."

De Landelijke Samenwerking van
Organisaties van Buitenlandse Ar-
beiders (LSOBA) vindt het WRR-
rapport redelijk positief. Zij is blij
met de uitgangspunten die zijn ge-
formuleerd en het feit dat de WRR
het volwaardig burgerschap als ba-
sisvoorwaarde noemtvoor een goed
allochtonenbeleid. Wel wijst LSO-
BA devoorgestelde algemene legiti-
matieplicht en de educatieplicht
volstrekt van de hand.

Rafsanjani
herkozen

IT ,~ voorzitter van het
ar h ement ' hojatoleslam Ali

*» Vor.?3 cmi Rafsanjani, is giste-re _ eenjaar herkozen. Het offi-
-0 van H

eaU Irna meldde dat
'entsipfj 241 aanwezige parle-
afsani?en voor het aanblijven van
laakte i stemden. Rafsanjani
atldir!_ t

gel°Pen donderdag zijn
U
t
ur bekend voor de in

'e*'lee houden presidentsver-

_ 44g?ns wilde Ahmad Chomeini,
'eek „nge zoon van de vorigean Ira^erl?den geestelijke leider
'°rden W 1vanaf 1981 PresidentStaf!', }X heeft zi Jn zus Zahra
h°r3 (48> verklaard.
*>n " Wllde echter niet dat zijn
l6irii,l?f,dent werd zolang Cho-*e« leefde.

Sar v^rf I>s d°chter zei verder dater in de tien dagen na zijn
ü°r VfP mei werd getroffen
W, ] hartaanvallen. Hij had
l6i(s«.anker. Aan het graf van Cho-
'euw ev°nden zich zondag op-
»ü\vcridenkeie honderdduizenden

' eZ% raniers, van wie er tweesearang omkwamen.

Bezwaren
De lijsttrekker van de Regenboogfractie
heeft grote bedenkingentegen de Europe-
se integratie. De vrije markt wordt naar
zijn oordeel een gevecht van allen tegen
allen. De versnelde groei waar de voor-
standers veel nadruk op leggen, maakt

naar zijn mening het risico van een econo-
mische stagnatie, die veel groter in om-
vang kan worden dan tot dusver gedacht.
Sterke groei staat naar zijn oordeel ook
haaks op herstel van het milieu.

Hoewel Verbeek een generalist is, be-
moeit hij zich intensief met agrarische za-
ken. Naast zijn werk als parlementariër
legt hij veel kilometers af om spreekbeur-
ten te houden en in boerenkringen is hij
een alom bekend tegenstander van het be-
leid van minister Braks. Hij vindt dat
Braks zich laat meesleuren door de profe-
ten voor de vrije markt.

Een hard punt voor zijn fractie, die zeer
gereserveerd staat tegenover de Euro-
euforie, is dat ministers een mandaat van
de Tweede Kamer moeten hebben als ze
op Europees niveau besluiten moeten ne-
men. Zolang het Europees Parlement de
bewindslieden niet kan corrigeren, moe-
ten de nationale parlementen volgens
hem de bevoegdheid hebben om aan te
geven hoever een minister in Europees
verband kan gaan.

" VAN DER WAAL:
...geen euforie...

Ondergedoken Chinese studentenleider:

'Wij zetten onze strijd
voor democratie voort'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - „Nu moet ik vluch-
ten, maar wij hebben een dure eed
gezworen: eens komen wij terug op
het plein van de Hemelse Vrede om
de komst van de democratie te vie-
ren". Dit verklaarde een van de lei-
ders van het Chinese studentenpro-
test gistermorgen vlak voor zijn on-
derduiken in een telefonisch vraag-
gesprek vanuit Peking.

De veiligheidspolitie maakt mo-
menteel jachtop studenten en ande-
re leiders van de democratischepro-
testen. Daarbij zijn de wijkhoofden
ingeschakeld. Deze studentenleider
vertelt: „De leiders van buurtcomi-
tés kregen de opdracht studenten,
intellectuelen en arbeiders die be-
trokken waren de protesten in Pe-
king bij de politie aan te geven.
Wijkhoofden die niet meewerken
worden als contra-revolutionair ge-
brandmerkt en opgepakt". In Pe-
king zijn volgens verschillende

bronnen minstens 500 mensen op
gepakt

" Soldaten voeren twee ge-
boeide jongeren af die gis-
teren bij het treinstation
van Peking werden aange-
houden. Zij worden ver-
dacht van betrokkenheid
bij het studentenprotest.
Een van de soldaten
draagt de gitaar van een
van de jongeren. De Chine-
se autoriteiten controleren
iedere reiziger die zich op
het treinstation laat zien.
Veel studenten proberen
Peking te verlaten om aan
arrestatie te ontkomen.

Gedood
De student, die anoniem moet blij-
ven, was lid van het organisatieco-
mité, dat wekenlang het protest op
het Plein van de Hemelse Vrede
leidde. Hij vertelde dat „zeker de
helft" van zijn collega's in het comi-
té zijn omgekomen bij het bloedbad
dat het Volksbevrijdingsleger in de
nacht van 3 op 4 juniop het Tianan-
menplein heeft aangericht.

„Ik heb gezien hoe soldaten in koe-
len bloede tientallen vrienden dood-
schoten. Het waren geen gewone
kogels, het waren kogels die krater-
achtige wonden maken in het li-
chaam".Hij zelf wist te ontsnappen:
„Na een nieuw salvo geweervuur
deed ik alsof ik dood was. Burgers
hebben mij van het plein wegge-
sleept, vlak voordat de tanks over

het plein rolden en alles platwal
sten".

„Ik heb nog geen contact gehad met
andere overlevende collega's. Ik
weet alleen dat Chai Ling (een van
de vrouwelijke studentenleiders)
ook kans heeft gezien te ontsnap-
pen".

Vlucht
„Ik probeer nu Peking uitte komen,
maar ik weet nog niet precies waar
naartoe. Mijn familie woont in de
stad. Andere collega's zijn de pro-
vincie ingevlucht. Als ik in Peking
blijf, komt mijn familie in gevaar".
Op de vraag of de democratische be-
weging nu voorgoed dood is, ant-
woordt hij: „Wij allen hebben een
bloedeed gedaan. Wij zullen de de-
mocratische strijd ondergronds
voortzetten". „De regering kan ons
lichamelijk kapot maken, maar
onze geest, de ziel van de studenten,
kan zij niet vernietigen".

Lijsttrekker klein links vreest de vrije markt

Verbeek predikt de
nadelen van Europa
GRONINGEN - PPR-lid Herman
Verbeek is lijsttrekker van de Re-
genboog-fractie, waarin PPR, CPN
en PSP samenwerken bij de Euro-
verkiezingen. Verbeek is 53 jaar en
is sinds 1977 politiek in touw. In dat
jaar werd hij voorzitter van dePPR,
in 1981 werd hij in die functie her-
kozen en in 1984 maakte hij de over-
stap naar het Europees Parlement,
waar hij na 2,5 jaar zijn zetel opgaf
voor Nel van Dijk van de CPN.

Verbeek is ook bij de komende EP-verkie-
zingen niet zeker van een permanente ze-
tel. Als de Regenboogfractie een of twee
zetels haalt, zal hij maar een halve periode
Europarlementariër zijn, omdat in het eer-
ste geval de CPN-afgevaardigde hem op-
volgt en bij twee zetels zal de PSP afge-
vaardigde ook een halve periode zitting
nemen, terwijl de CPN dan de rit uitzit.

De Groninger Herman Verbeek belandde
in de politiek nadat hij in de stad Gronin-
gen jarenlang als pastor actief was ge-
weest met jongerengroepen.Sinds zijn ze-
tel in het EP vult hij het grootste deel van
zijn tijd met politiek, maar daarnaast
schrijft hij veel.

binnen/buitenland

WRR bepleit drastische maatregelen voor minderheden

Bedrijven straffen die
buitenlanders weren'

! an onze parlementsredactie

J5 HAAG - Werkgeversten worden verplicht bui->~"}dse werknemers ingi^1 te nemen. Alleen die
die serieus probe-gf °uitenlanders in dienst te

ietlt^n nte houden, mogen in
,»„ erking komen voor rege-

Bedrijven
ü ifP

een allocntonen in dienst
let n moeten worden be-
ti w m te Dereiken moet
Lj\et Bevordering Gelijke
Lriukansen worden inge-"pa. Dit schrijft de Weten-yppelijke Raad voor hetjs^rigsbeleid in een nota
% , "et allochtonenbeleidf de regering.

Ishp^? constateert dat de werk-jea onder buitenlanders de af-
gen u??n Jaar dramatisch is ge-
ruim an sommige groepen zelfs

v °lkrn procent van de beroeps-
elen onder drastische maat-
len :ls de situatie van de minder-
de WR°ns land uitzichtloos, al-
3ns

,WRR. Het aantal allochtonen
'der nd zal in de komende jaren
tand e'en" e dansen voor bui-
d.erj er^ om deel te nemen aan de
fkufi 1, 6 samenleving moeten«Worden verbeterd.

Communisme maakt
zware tijden door

NEW VORK - Het communisme
maakt zware tijden door. De
ideologie die ooit miljoenen
mensen inspireerde staat in
1989 onder zware druk en
wordt volgens sommige wes-
terse deskundigen ontmaskerd
als een God die heeft gefaald.
Op Pekings plein van de He-
melse Vrede schieten Chinese
militairen gericht op demon-
stranten en in de Tsjechoslo-
waakse hoofdstad Praag slaan
politiemannen met knuppels
protestbijeenkomsten uiteen.
De Sovjetunie wordt geteis-
terd door etnisch en nationalis-
tisch geweld terwijl het parle-
ment in Moskou te horen krijgt
dat het land afstevent op een
economische ineenstorting. En
in Roemenië vult een op leef-
tijd rakende autocraat de land-
kaart opnieuw in, waarbij hele
dorpen worden weggevaagd
en het centrum van Budapest
verdwijnt.

Daarnaast bedreigen geweldda-
dige confrontaties tussen de
volken van de verschillende
deelrepublieken het voortbe-
staan van Joegoslavië, slagen
Poolse partijkandidaten er
zelfs zonder tegenstanders niet
in een parlementszetel te ver-
werven en wordt in Hongarije
Imre Nagy, de geëxecuteerde
leider van een opstand tegen
het communisme, als een held
vereerd.

„Als Karl Marx vandaag zou le-
ven, zou hij waarschijnlijk als
student stenen staan gooien
naar de troepen op het Tianan-
menplein", zo filosofeert Ri-
chard Pipes, Sovjetdeskundi-
gevan de Universiteit van Har-
vard en adviseur van het Witte
Huis onder Ronald Reagan.
Zbigniew Brzezinski, de bui-
tenlandspolitieke adviseur van
president Jimmy Carter, voegt
daaraan toe dat het communis-
me een „historische aftocht
blaast".

Zellinooid
Volgens deskundigen is de crisis

nergens zo duidelijk als in de
twee belangrijkste communis-
tische landen, de Sovjetunie enChina. Zij vermoeden zelfs dat
de problemen in deze twee lan-
den zo groot zijn dat zij moge-
lijk niet meer kunnen worden
opgelost.

China probeert het tij weliswaar
te keren met tanks, troepen,
geweld en arrestaties en Mos-
kou met beperkte democrati-
sche hervormingen, maar de
deskundigen menen dat geen
van deze methodes de redding
van het systeem tot gevolg zal
hebben. Volgens hen leidt de
repressie in China uiteindelijk
tot een guerrillastrijd en een
versplintering van het land en
zal de gedeeltelijke democrati-
sering in de Sovjetunie resulte-
ren in een vernieuwde stagna-

tic of zelfs een staatsgreep van
het leger of de KGB.

Drville Shell, een Amerikaanse
China-expert, vindt dat de Chi-
nese partij sinds de jaren '50
~stukje bij beetje" zelfmoord
aan het plegen is. „Eerst was er
de klopjacht op de aanhangers
van de naar Taiwan uitgewe-
ken nationalistische leider
Tsjang Kai-shek, daarna de
culturele revolutie en nu deze
uiting van waanzin", zei hij.
Volgens Shell kan een wanho-
pig communistisch regime zo-
veel mensen arresteren en ver-
moorden als het wil, maar zal
de onderdrukking op de lange
termijn toch falen.

De sinoloog vermoedt dat we
binnenkort een 'puinhoop'
kunnen verwachten in China.
„De treinen staan stil, de we-
gen zijn opgebroken en de fa-
brieken liggen plat. Door de
toenemende onenigheid heb-
ben de huidige leiders niets te
verliezen als zij iedereen af-
slachten. En daarin schuilt het
grootste gevaar. Het is bijna zo-
als aan het eind van het nazi-
tijdperk: vernietig jezelfofblijf
vechten".

Klein rechts
Ook ir Leen van der Waal (60) deelt niet in
deeuforie rond 1992. In de naderendever-
kiezingscampagne voor het Europees Par-
lement zal de SGP/GPV/RPF-lijsttrekker
letterlijk pal blijven staan voor God en Va-
derland.
Het merendeel van de 518 europarlemen-
tariërs heeft zich georganiseerd langs de
klassieke scheidslijnen van het socialis-
me, liberalisme en christen-democratie.
Van der Waal is geen lid van zon fractie.

Samen met veertien andere eenlingen,
waaronder de markante lerse dominee
lan Paisley, behoort hij tot de groep van
de 'niet-ingeschrevenen': vijftien gideons-
bendes van eenzame strijders voor eigen
idealen.
Vijf jaar geleden debuteerde de uit Rid-
derkerk afkomstige Leen van der Waal in
de politiek, toen hij zijn entree maakte in
het Europees Parlement (EP). Zijn confes-
sionele achtergrond getrouw, geeft Van
derWaal altijd acte de présence bij levens-
beschouwelijke onderwerpen (als geneti-
sche manipulatie) op de agenda van het
EP. Daarnaast is hij een vaste bezoeker
van de debatten over 'institutionele'
kwesties: hoe ver moet de Europese een-
wording doorzetten, en hoeveel macht
moeten de Brusselse en Straatsburgse in-
stituten naar zich toe trekken.

Van der Waal toont zich daarbij niet geïm-
poneerd door het magische 1992-project.
Maar hij weigert zich te laten indelen bij
de (merendeels uit Denen bestaande) anti-
Europese stroming in het parlement: „Wij
accepteren de politieke realiteit van Euro-
pese verdragen."

De combinatie van kleine christelijke par-
tijen voelt zich „door de reformatie extra
betrokken bij de wordingsgeschiedenis
van Nederland". De samenwerking van
de twaalf EG-landen moet niet leiden tot
een Europese Politieke Unie, maar dient
beperkt te bJijven tot een „veel lichtere
constructie van samenwerking tussen
SLUvereine lidstaten". Van der Waal zal
daarom de komende weken in de campag-
ne als enige niet pleiten voor uitbreiding
van de macht van zijn eigen parlement.

LU\mmmW_^^^^

Crisis
Ook de voormalige topfunctio-

naris van de Joegoslavische
partij Milovan Djilas isvan me-
ning dat het communisme in
een crisis verkeert. „We zijn
momenteel getuige van het
einde van het klassieke socia-
lisme", aldus de man die jaren
in de gevangenis doorbracht
omdat hij vond dat het com-
munisme een nieuwe klasse
bureaucraten creëerde, die de
samenleving onderdrukte.

Volgens Djilas hebben de com-
munisten in. China de strijd
verloren en breken ook voor de
machthebbers in andere lan-
den steeds moeilijker tijden
aan. „Overal duiken democra-
tische krachten op, die een uit-
weg zoeken uit de bestaande
crisis", aldus Djilas. „Honga-
rije zal zeker een democratie
worden, evenals Polen. Deze
landen, maar ook Joegoslavië,
bevinden zich op een kruis-
punt van wegen. Zij zijn niet
langer klassieke communisti-
sche staten, maar veranderen
langzaamaan in iets anders".

De Amerikaanse Sovjetexpert
Pipes voegt daaraan dat toe
ook in deSovjetunie een wijzi-
ging is waar te nemen in de
houding van bij voorbeeld re-
geringsfunctionarissen, jour-
nalistenen academici. „Zij vra-
gen voortaan om advies en zien
alle voorgaande zeventig jaren
van het communisme als een
grote vergissing", zegt hij. Vol-
gens hem bewonderen de Sov-
jets het Amerikaanse rege-
ringssysteem dat is gebaseerd
op consensus. „Zij vinden dat
ze ons systeem moeten nastre-
ven".
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exciting sales
°Pportunity for an excitingsales person. ,

II you're an exceptionally talented, ambitious salesman, justwaiting for the right opportunity to prove your real worth insales management, wed like to hear from you.
I' you can convince vs that you could make a valuablecontnbution to a progressive, sales orientated company withyour impressive sales ability, management and motivational«w"8, you'll be given the chance of attaining managementstatus in the shortest possible time.
You'de be expected to prove your selling talent initially in asnort but succesful trial period in the field, after which youwouid assume full managerial responsibility with your ownsales division.
This is a highly rewarding opportunity both professionally andrinancially and only the very best of candidates can beconsidered. lf you consider yourself to be the very bestPlease ring between 9.00 and 17.00 hrs.Akerstraat 62, 6411 HC Heerlen, tel. 045-718815.
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Proficiat Pap en Mam
met jullie 25-jarig huwelijk.

Roland, Robby, Anita en julliekleinkind Amarw

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

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

JLimburgs Dagblad
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

CO2 lassers en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Ristorante Da Filippina
vraagt voor 3 dagen p.week

Restaurant medewerk(st)ers
Inl. en sollicitaties na 14.00 uur. 045-211531. Hoensbroek.

UITGEVERIJ REMEIJ B.V.
zoekt met spoed

Advertentieverkopers M/V
Voor de binnendienst.

Voor de juiste vakman/vrouw hebben wij een interessant
bladenpakket met uitstekende toekomstmogelijkheden. Wij
bieden een naar prestatiegericht uitstekende salaris- en
onkostenvergoeding. Interesse? Schrijf uw sollicitatiebrief

met uitvoerig persoonlijk profiel aan:
ReMeij B.V.

Postbus 1002, 6436 ZG AMSTENRADE
Telefonische inlichtingen: 04492-3600.

Te k. weg. omstandigh. Tal-
bot SAMBA LS, bwj.'B3, km.
st. 72.000, vr.pr. ’3.250,-
Navolaan 148, Heerlen, tel.
045-228332.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’ 1.000,- tot
’lB.OOO,- o.a. Opel Corsa
'85 zeer mooi ’ 13.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84
’12.500,-; Ford Fiesta 1e
eigen. '84 ’ 9.950,-; Toyota
Tercel zeer mooi 68.000 km.
'84 ’ 9.900,-; 2X Ford Siërra
1600 5-drs. '83 v.a.
’9.250,-; Suzuki jeep SJ
410 soft-top '83 ’8.750,-;
Ford Taunus stationcar LPG
'82 ’ 6.750,-; 2X BMW 520
6-cyl. zeer mooi '80 v.a.
’3.250,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Te k. SUBARU mini jumbo
bwj '84, 96.000 km., pr.
’4.750,-. Tulpstr.2o, Vaes-
rade Nuth 045-242398.
Te k. GOLF, bwj.'79, APK 6-
90. vr.pr. ’1.900,-: Rum-
penerstr.ll6, Brunssum.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346. ■
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTÓ's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081

,l ... ... .. . . . ". ....... ■ '!!

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
in alle uitvoer. Merc. 207 D,

Merc. 208, Merc. 307 D,
Merc. 407D, Merc. 407DTN
Merc. 508 D, Merc. 809 D,
Merc. 813 D, Merc. 814 D,
Merc.l4l7D, VWLT3S D,

Citroen C 25 D,
W. Feijts, auto's

Vaesrade 61, Vaesrade
045-243317.

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

_ —'t LimburgsDagblad

ïïpiccolo's
045-719966

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

I Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden

J 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

E krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.001 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' ’ 1,40per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’.1,50 per millimeter *
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatstover 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.

r 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.
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Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15.599

Mededelingen

j Voor eenheid en vrede in Europa
bid en stem

! Lijst 9
God, met ons

lijsttrekker Drs. Hendriks, historcus,Nijmegen.
Inl. tel. 080-556213.

Zegt het voort! Zeg het aan familie en bekenden.
Stem God met ons

Er is Een oog
dat alles ziet

Ook hoe u stemt
STEM: GOD MET ONS
Dan is die nooit verloren

God zal u lonen!

Winkel & Kantoor

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

Autronic 04492-3888.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

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

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beige, '88;
Siërra 2.0 CL sedan '88; HondaAccord 2.0 sedan '87; Opel

Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback '87-2X; Ascona 1.6 diesel
5-drs. '86; Opel Corsa 1.0S, 3-drs. '85; Honda Prelude 2.0
i '87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, LPG '86;

Escort 1.6 SL Bravo '87; Escort 1.6L, 5-drs., '83;
Escort 1.6 L, 5-drs., schade '83; Toyota Starlet DX '83

Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6Laser 5-drs. '84;
Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S '86; Kadett

1.3 S, LPG '86; Kadett 1.2 S '84 en '82; Granada 2.3 L
combi; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude EX '83;

Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 2X '85 en '84;
VW Golf 1.6 C '86; Daihatsu Charade diesel '85; Subaru
1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo '87; Mazda 626 2.0

GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL '83;
Mitsubishi Saporro GL '81; Honda Quintet autom. '82; Audi
100CC 5-cyl. '83; Mini Metro '83; BMW 324 B veel acc'B6.

Bedrijfsauto's
Toyota Hi-ace lang D 2X '85; VW transp. dubb.cab.

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

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

’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 2X '81 '77; Civic
'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel '80; Citroen GSA

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

STRANDVAKANTIE?!
een stacaravan aan A
se kust (Walch.) Vrij
22-7 en vanaf 12-1
01181-1882. I
Te huur in bosachtig*
4-6 pers. ZOMERHU'
en stacarvans. Vrij f
den en zwemmen.
05246-1229, GramsW
Overijssel. I
SPANJE jongeren c3t
reizen, surf-fietsbus.
v.a. ’ 160,-. Inl. tel.
618811.

Laatste kans op een bunga-
low bij Center Parcs in julien
augustus. Boek nu! Bel gra-
tis 06-0300 of ga langs bij
Rabobank, ANWB, Holland
International reisburo of
VVV-i kantoor.

Te k. CHALETS en stacara-
vans met grondstuk v.a.

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaar geopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar/Dilsen. Info 09-32.
11.755911 bgg 045-458242

Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
en Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04498-99425.
Part-time taxichauffeurs en
CENTRALIST, voor dag- en
nachtdienst. H. Gielkens,
Julianastr. 6 Brunssum.
Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.

Ervaren BABYSITTER gevr.
(niet rookster) voor de geh.
week. Kennis engelse taal
vereist evt. huish. werkz.
heden (2 honden aanw.)
Tel. 09-49-2451-45794.
Privéhuis MICHELLE zoekt
leuk meisje. Tel. 045-
-228481.
TEGELZETTER gevraagd.
Tel. 045-224614.
Suppers verspreidingen
Hulsberg vraagt wegens uit-
breiding BEZORGERS voor
Aarveld, Heerlen-Noord e.o.
Zeswegen, Douve Weyen,
Voerendaal, gem. Valken-
burg, Vilt, Berg en Terblijt,
gem. Meerssen. Inl. na
15.00 uur. Tel. 04405-3702.
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
Gobo Houthandel, Dorpstr.
27 Jabeek. Inl. na 18.00 uur.
Tel. 04492-1550.

Caravans/Kamperen

VLAAMS Belgisch bedrijf in
onderhouds- en reinigings-
produkten zoekt voor haar
verkoop aan particulieren
bedrijven/scholen enz. voor
onmiddellijke indiensttredjng
welbespraakte personen
met doorzettingsvermogen.
Gratis vervoer vanuit Ned.
Limburg. Goed salaris, aan-
gename werksfeer, oplei-
ding in bedrijf. Ook geschikt
voor part-time of studenten.
Tevens 3 dames gevraagd
met kennis van de Duitse
taal, wonende in de omge-
ving Maastricht-Vaals voor
verkoop in duitstalig gedeel-
te van België. Telefonische
reacties tijdens kantooruren
op 09-3211227567.
Gevraagd CO2-LASSERS
en constryctiebankwerkers
met ervaring. Tel. ml.
04754-86745. .
ENBO Landelijk Bemidde-
lings Bureau zoekt met
spoed voor gezin in Den
Haag int. kindermeisje/
OPAIR 03440-23434/23433
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor de zaterdag
( 5 uur) Br.o.nr. 81091, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Huishoudelijke HULP gevr.
voor woensdag- en vrijdag-
morgen, 9 uur p.wk., geen
zwart-werk. Br.o.nr. B-1092
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
POMPBEDIENDE gezocht,
full-time, geen vakantie-
werk.Tel. 045-715198.
Stichting Maria Auxiliatrix
Kloosterbejaardenoord te
Kerkrade vraagt een full-
time ZIEKENVERZOR-
GENDE/bejaardenverzor-
gende voor alle diensten.
Schriftelijke sollicitaties voor
26 juni te richten aan: Direk-
tie Stichting Maria Auxiliatrix
Holzstraat 15, 6461 HK
Kerkrade.

Te k. CHALETS'en stacara-
vans met grondstuk v.a.

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaar geopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar/Dilsen. Info 09-32.
11.755911.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te koop VOUWWAGEN
(Paradiso) mcl. buitentent, 4
a 5 pers. 04490-32661.

Kopers en verkopers!!
len: 2 TRIGANO V
vouww. m. vast wit o
tentz. o.a. bruin-oran^
die leidt tot terugv. wC"
loond Tel. 045-21107J
Te k. WOONBOOT, ij
Ind. o.a. douche m-
badk. meubels m. v
slpks, woonk. 8.20 *grenen hoekkeuk. cv*
vele extra's, (weiland.
vr.pr. ’ 90.000,-.
04498-57191, na 17_J

Kontakten/Klubs
——i i-*^

Babbelbox
Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert na*1 1avontuurtje. 50 ct./ p.m.

06-320.330.02 J: (

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03 J
Sex-avontuurtjes voor

boven de 18...
Eroslijn 06-320.321.22

' 50 c/m |

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts^
Gezellig flirten met zn TIENEN!!

Flirtbox 06-320.330.0t
Privéhuis Michelle

The best there is
Melanie, Mariska, Connie, Angela, Corina,

Debbie en Rowana
en nieuw

Jill, die weet wat ze wil
Tel. 045-228481/ 229680^

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hot*

Tel. 045-311895.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te k. Opel KADETT, 12 S
HB, bwj. '82, ’ 5.750,- apart
mooi, 045-725703.
Te k. Opel KADETT, 12 S
HB, bwj. '82, ’ 5.750,- apart
mooi, 045-725703.
Te k. zeer zuinige Opel KA-
DETT aut. 4-drs. APK 2-6-
-'9O, vr.pr ’1.250,- i.z.g.st.
Haessenstr 44 Schaesberg.
PEUGEOT J9, bedijfsauto,
bwj. '81, LPG en APK. vr.pr.

’ 3.250,-Tel. 045-415181.
Te k. RENAULT 11 TL bwj.
'85 kleur wit, 5-drs., onderh.
rapp. ter inz., pr. ’8.500,-.
Te bevr. 04490-13472.
RENAULT 5 TL '80, leuke
auto, APK 3-90, ’1.350,-.
04490-10246.
Te k. weg. aanschaf Diesel.
Seat Ronda 1,5 GLX 1986,
goudmetallic, km.st. 35.000,
met alle extra's. Auto is als
nieuw, t.e.a.b. 045-242713.
Suzuki Jeep SJ 413 L CA-
BRIOLET, nw. m. '88, kl. wit,
28.000 km, Iste eigen,
schadevrij verk. abs. als nw.
’16.750,-. 045-423265.
TALBOT Solara 1.6 GTL
(nw. mod.) 5-bak '80 APK 4-
90 ’ 2.250,-. 04490-23619.
Te k. VW POLO Boulevard
wit, bwj. '85. ’10.500,-
Eemstraat 25, Beersdal,
Heerlen.
Te k. VW GOLF MXtype '80
i.z.g.st., ’ 2.150.-.045-
-210435.
Te k. VOLVO, bwj. '78, LPG,
verkeert i.nw.st., pr.
■’2.100,-. Tel. 045-319521.
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.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
KADETT. 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S 84, 83; Kadett 12
GLS '84 3x; Kadert 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82;
Fiesta 1.0 '83. Automobiel-
bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Ford Scorpio 2 ltr. GLI '85;
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Fiat Uno 45 26.000
km '85; Citroen BK 19 GT
'85; Ford Sierra 1600 LPG
'85; BMW 316 4-drs., s-
versn. '86; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 ltr. '80 ;
Fiat Ritmo '83 ’4.750,-;
Opel Kadett stationcar

’ 1.000,-.Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan. WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.

Te h. 1 pers. APPARTE-
MENT all in ’ 450,- p.mnd.
Tel. 045-725595.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.

Exclusieve KAMERS te huur
met video. Tel. 045-229680.
Te huur aang. mooi HUIS in
Landgraaf huur ’ 725,-. p.
m. excl. service-kosten. Inl.
na 19 u. 045-257090.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te k. in KERKRADE huis
met gr. tuin voorz. van rollui-
ken woonk. met open haard,
open keuk. met bar, 3 slpkrs
badk. met ligb, douche, 2e
toil., en bidet, 045-461880.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HULSBERG te k. half. vrijst.
woonh. met garage en tuin,
bwj.'B3. Benedenverd:
dubb. beglazing, L-vormige
woonk. met open keuken.
Boven: 3 slpk., luxe badk.
(2e toilet).Rolluiken. Zolder.
Premie-overname

’ 10.500,-. Prijs ’ 142.500,-
-k.k. Achter de Hegge 29.

Kamers aangeboden/gevraagd

Dinsdag 13 juni INFORMA-
TIEBUÈENKOMST over de
huurverhoging '89/'9O. U
kunt terecht voor alles wat te
maken heeft met huurver-
hoging, service- en stook-
kosten, individ. huursubsidie
enz. Deskundigen zijn aan-
wezig. Aanv. 20.00 u. Pa-
tronaat Bleyerheide, toe-
gang vrij. Organisatie: de
Kerkraadse Huurdersbe-

slangenorganisatie "de Koe-
lper.

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

Te huur gevraagd
Jong werkend stel vraagt
WOONRUIMTE in of omgev
Maastricht. Tel. 040-836780

r Personeel aangeboden
*GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-

-1 ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
ir. schrift, garantie. Stralen
t/an meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.
Administrateurs hebben nog
tijd voor ADMINISTRATIES
van midden- en kleinbedrij-
ven. Voll. verzorging van
laarstukken. Redelijke tarie-
ven. Br.o.nr. 81041. L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
SCHILDER kan nog schil-
derswerkzaamheden aan-
nemen. Tel. 045-271739.

Gem. KAMER te huur met
centr. verw. en huiselijk ver-
keer te Valkenburg, ook
voor oudere heer of dame.
04406-12875.
Gem. KAMERS te huur te
Valkenburg. Tel. 04406-
-12875.
KAMERS te huur met of
zonder pension. Huurpr.
’9B,- p.wk. Tel. 04406-
-15786.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.

Gemeub. kamer met gebruik
van badk. en toilet in HEER-
LERHEIDE, Info. na 18.00
uur. 045-221832.
PENSION de Hees heeft
nog 'n kamer vrij voor wer-
kend persoon. 045-416005.
Heerlen Centrum. Kamers in
studentenhuis. HTS-THW-
MHS. Tel. 045-455755. All.
stud.
HEERLEN-N, ruime kamer
in vrij huis te huur, gestoft.,
gemeub., huur ’ 350,- p.
mnd. Inl. 04459-1305.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel

35 m2’999,-
U heeft keus uit vele soorten, meerdere kleuren en maten.

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

Personeel gevraagd

Golden Tulip Hotel Zuid Limburg
vraagt voor de periode van

juli tot en met oktober
Vakantie en weekendhulp

als
Restaurantmedewerker

of
Kamermeisje
Leeftijd van 18 -21 jaar

Inlichtingen en sollicitatie bij de direktie

**** *j(f?k Golden Tulip Zuid Limburg
( VStJ' J_l,_nasir__t 23a. 6285 AHEpen (L) Tel 04455 1818. telex 56731

i

LIMBURGS DAGBLAD
vraagt

Bezorgers m/v. Voor bezorgwerkzaamheden tussen 6en 7 uur in de
ochtend in Sittard.

Inl. Baandert 16, Sittard. Tel. 04490-15577.
Tussen 8.30 en 17.00 uur.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15x2 cm.
geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.

Transacties
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.

Direct snel sexconta g
(50 et p/m) Jnj

LI.V.E. Afspreek Ul"' a,

06-320.320Ji%
Wil jij ondeft ü

liggen? t
üErotifoonji
06-320.320.1^

50 ct/min. _^ l
Thai Privé \

Voor sport-, Franse- cAe A \
ginele Thaise bodyma*; ,
Ma.-vrij. 11.0010124.0"

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966^JZoekt U een beetje yefj
Kom dan naar hie'jJ

Rosy en 4 spontaner^Jiverwennen u graag me
plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Gf

Tel. 04490-4581 *j.
Tev. meisje gevraag

Donna
Christien J

met haar 7 vriendin^Nieuw Monica en Mj>. I
045-227734 / 2287jy|

Mindy's
MasturbatieliJH

gratis kado *06-320.320.66 ( 50_g<J^
Mark en B<^j

privé en escort. Tel- fi
223850, na 14^00^
06-06-06-06;

320.320.05....P°ur.bi ;
320.320.28.... Le=V

328 320.320.68..5tan« ê
320.322.30....Hea1'320.324.00....Pe^320.324.01....50
320.324.02..""Pot p
320.324.03.-LO320.324.05....Live.
320.325.02... Hey

320.325.03....Mac^V50 et. p.m. Pb 15JjJ>^
Voor Piccolo's .

zie verder pagina

Te k. weg. ziekte MAZDA
626 GLX 2 ltr. diesel, ca 8
mnd. oud, pr. ’34.000,-,
nw. mod. tel. 04498-55299.
Mitsubishi COLT GLX, 3-
drs., '79, met veel ace, i.z.g.
st., APK, slechts ’3.750,-.
Tel. 045-422891.
Te k. MITSUBISHI Galant
bwj. '78, APK gek., vr.pr.

’ 550,-. Tel. 045-426584.
Datsun CHERRY 1300, bwj.
82, APK, km.st. 52.000,

’ 3.750,-. 045-720951.
Opel KADETT 1.3 G.S. 11,
bwj. 4-'B7, 27.000 km., sign.
rood. Tel. 04490-15492.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
Opel CORSA 12 STR, i.z.g.
St., bwj. '86, ’ 11.750,-. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Opel KADETT GSI 1.8, nov.
'86, antrac, get. glas, veel
access. Tel. 045-224541.
AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t.'Bs sportvelgen
’3.900,-. Mercedes 200 W
124, t.'B6, verl. sportvelgen,
alle extra's. BMW 520 i t'B3
m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
'78, '79 va ’1.000,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '84 ’ 4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. t.
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel
Manta i 200 uitv. t.'79

’ 5.900,-. Ford Escort 2000
RS bwj, '81, geh. uitgeb.
’5.900,- Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’ 2.900,-. Zasta-
va Yugo t. '84 ’ 2.900,-. 2x
Datsun Cherry fBl, '82 v.a.
’2.700,-. 2x Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo '82 v.a.
’2.900,-. Mazda 626 t.'Bl
v. a. ’2.700,-. Ford Escort
2000 RS t.'79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiesta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’2.100,-. Simca
1307 t.'Bo ’1.200,-. Allegro
t.'77 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’ 1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’2.100,-. Renault
18 TL LPG t.82 ’2.900,-.
Opel Ascona 1.2 t.'79
’2.600,-. Div. goedk. inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Geop. ma t/m vr. 10-19.00u.
Zaterdag tot 17.00 uur. Inr.
en financiering.

Auto onderdelen en accessoires

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

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

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

\(Q3> B.V,

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

NIEUW NIEUW NIEUW

Carshop auto-materialen
Pieterstr. 6 6372 AS Landgraaf. Tel. 045-326148

Wij leveren alle autolak in spuitbus
Dag, geopend, ma t/m vrijd. 9-18 uur za. 9-17 uur.

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

Te k. 2 AANHANGWA-
GENS 1.1Om x 1.95 men
1.20mx 2.00 m ’ 400,- per
st. 045-312189.

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

(Bromfietsen: : — -

HONDA
De machine voor mannen van zestien is leverbaar in

racing red en night blue.

Willy Rekers
Fiets- en schaatssport

Rumpernerstr. 40 A, Brunssum. Tel. 045-252361.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Kinderfietsen va.
8 jr. ’40,-. Tev. kinder-,
omafietsjes, als nieuw. An-
jerstr. 8, Schinveld. 045-
-256719.

Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie, fa. H.
PLAS & Zn., Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum, Mau-
ritsweg 52, Stem.

Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsenjongens
/meisjesfiets. 045-257371.
Te koop YAMAHA DT 50, kl.
rood, bwj. '86, i.g.st., verz.
tot mei '90. Tel. 04499-2337
Te koop RACEFIETS Union,

’ 300,-, kleur beige, i.z.g.st.
Tel. 045-226193, (tussen
18.00-20.00 uur).

Sport & Spel

Fitness
Ijzersterke aanbiedingen

Roeier Accord van ’ 349,50 voor ’ 275,-
Roeier Oxford van ’ 231,00v00r ’ 180,-
Hometrainer Alpha van ’ 255,00 voor ’ 199,-
Hometrainer Cornet van ’ 399,00 voor ’ 323,-
Hometrainer Saturm van ’ 724,00voor ’ 565,-
Fitness-Station 2000van ’ 834,00 voor ’ 651 ,-
Fitness-Station 3000 van ’ 1118,00 voor ’ 899,-
Fitness Station 4000 van ’ 1599,00v00r ’ 1.199,-
Gebogen Halterstang van ’ 54,00 voor ’ 42,-

-y Smash
SPORT ***** SPORTSPECIAALZAAK

Theaterpassage 122, 6466 DX Kerkrade. Tel. 045-459230.

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

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.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.

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.

Landbouw en Veeteelt

Opel Kadett
bwj. mei '83, z.g. onderh.
extra's, sportv., schuifdak,
S.R. dashboard, tel. 045--O

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
FORD Escort 1600 L '85;
VW Passat turbo diesel s-
drs. '87; Opel Manta CC 2.0
L '80. Math. Bruis auto's
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
045-227395/04459-1665.
Te k. PEUGEOT 305. LPG,
bwj. '80, APK mrt.-'9O, pr.n.
o.t.k. Provincialeweg-Zuid
61, Oirsbeek. ■
Direktie-auto te k. BMW 520
i bwj. '82, i.st.v.nw. ledere
keuring toegestaan. Vr.pr.
’11.950,-. Inr. mogl. 045-
-324763.
Te k. BMW 320/4, bwj. '76,
voor onderdelen, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-271844.
Fiat PANDA 1000 CL, zwart,
1987. 04498-56588.
Ford TAUNUS Ghia 2000
LPG, bwj. '79, APK '90,
mooie auto, 045-218601.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. prachtige Ford ES-
CORT KR 3i, bwj. 83, RDW
APK. Tel. 04492-5473.
Te koop Ford FIËSTA, wit,
bwj. '80, APK 6-'9O, pr.
’3.250,-. Tel. 04490-18713
Ford ESCORT 1.1 Laser,
'84, blauwmet., 5-bak,
61.000 km, ’8.500,-. Tel.
045-416908.
KOOPJE! Honda Prelude
'83, nw. mod., ’ 10.950,-.
045-316940 na 16.00 uur.
Te k. HONDA Civic station
car bwj. '81, ’3.000,- 045-
-440258.
Te k. HONDA Civic station
car bwj. '81, ’3.000,- 045-
-440258.
Te k. KADETT 1200 S bwj.
'81, APK '90. Kasteelln. 2A
Meezenbroek-Heerlen.
Te k. VW GOLF GTi bwj.
'78, vele extra's. Vr. pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-420393.
VW GOLF aut., bwj. '77,
APK, ’1.150,-. 045-720951
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rPDrTT nClale Elektriciteits-Maat-[extr , mburg verwacht ook ditr e ov osten te moeten makenPut<»ememmg van gemeentelij-
Ëvor° orzieningen. Of die ook,
*in<st I^Jaar' ineens ten laste van
ik *' worden gebracht, is afhan-an de financiële situatie.
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g*atle met het elektriciteits-

te eri
ari Brunssum verliep 'op

versi Ptezierige wijze', meldt het
:ie m ag,°P 1 juni jl. is de inte-
*W elektriciteitsbedrijven

ome*rade en Tegelen tot stand
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IJ van Venlo over, maar
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Üjkp dergebracht in een afzon-, h « aochter-NV, in afwachting
lega amengaan van Plem en de11 de gasbrancheLimagas.

schrijving
latwr
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S
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over 1988 zijn enigszins
1. oD .d °m verschillende rede-
»fSchr e eerste plaats is een ande-
vord "JVlngsmethode van kracht
bütiPhn'0fn met alle andere dis-
pas °edriJven in Nederland in
Igen w 6 °pen- Sommige investe-
U dan- en nu sneller afgeschre-
stW Jarenlang is gebeurd, of
de n fZamer- Per saldo beteken-
-1 stijpUWe afschrijvingsmethode
4 miifmg van het resultaat met"'Joen.

'Ue stp gsten uit de stroomdistri-
ri efsVp vn m 1988 vooral door eenernogmg die al het jaar daar-

voor was ingevoerd. Van de andere
kant waren overigens de opbreng-
sten lager omdat grootverbruikers
(chemie, papierindustrie) door een
beter beleid op de inkoop van
stroom konden bezuinigen.

Verder is door de reeds in de boe-
ken verwerkte overname van
'Brunssum' de positie van de Plem
op andere gebieden verbeterd. Zo is
het aantal klanten in verhouding tot
andere jaren behoorlijk gestegen,
van 257.000 naar 274.000 gebruikers.

Verbruik
Hoewel de stroomprijzen het laag-
ste niveau sinds jaren bereikten, is
het verbruik vorig jaar nauwelijks
gestegen. De verkoop aan kleinver-
bruikers (de gezinnen) nam toe met
3,2 procent, maar het aantal aanslui-
tingen was ook gestegen, met 2,3
procent. De Limburgse industrie
nam 6,2 procent meer stroom af dan
het voorgaande jaar en daaruit
blijkt, aldus de Plem, opnieuw hoe
sterk de groei van de economie is.

overzicht
Vriendelijk
< ffe cteni AM ~ De Amsterdamse
"! llet on, GUrs toonde maandag een
i e« de _riende 'ijk gezicht, al gle-
y Nerjpersen in het laatste uur
XallSt^V!oed van de daling op
(fm niet lets af- Handelaren wa-
P matt °nverdeeld tevreden met
r aaf ripV mminS- waarbij welis-N lieL ersen redelijk goed ble-"fndeTL ' maar gezien de meeval-

\Wn !f Va" Waü Street Vrl>
at hoé verwachtingen toch!temmir, " gesPannen geweest. De"^t hr,„ lndex sloot een halven°ger op 186,70.

ueBitlg° 'lgatiemarkt lag er in navol-
r *?., de Verenigde Staten,va« eer, u g ondanks indicaties

P°ede nki°gere inflatie verrassendSamp gatiek°ersen uit de bus
»elanSri^ Zfer vriendelijk bij. De, erden staatsleningen no-
«et w" zon drie dubbeltjes hoger.
!»et EP„ °ok de obligatiemarkt die'^üwp", °mzet van 960 miljoen hetom2et ,ccl leverde van de totaleetV£»n f 1,58 miljard.

nrs Kainndelenhoek Wol-P eeers^ er,en Hagemeyer eruit., * f 181 L Verllet de markt f 4 hoger
f 18^'r,".3 op een hoogste punt

?ever ;„uU te z'Jn geweest. Hage-
hloO. BiÜ100,1 f 7omhoog naar
*e versr.v, noofdaandelen waren?iet gron,Ul^ngen in het algemeen
°-20 h° Koninklijke Olie slootn°ger op f 138,20.
°cd 11 0,7q vf g Hoogovens die de markt

de 0m
oger verliet op f 109,60. Op

drukst beurs was Hoogovens het
Nral Ve,rhandelde fonds, waarbij
«Up ', call opties in de belangstel-
den den' Volgens handelaren
W v. geanticipeerd op deze weeksteel eren clJfers van British
Weiij', de staalfondsen
k-rij„ l een duw omhoog zoudenduhl ,;.DAF en DSM lieten enkele*DeUjes liggen.

Irj j

Grifte ale hoek wist °tra in def7 40 ni113"van een biedprijs van
Ba an ,ar een biedprijs van f755 te
frij s' z°nder dat iemand op dezecroWn

Van z «n stukken af wilde.
<te«" on fViaonc Gelder werd f6duur-
tleer „ en voor BAM werd f 8f 2,70 n6gevfn OD f48- HBG zakte
Verloor ra,r/ 222 en Volker Stevinuor' 1,50 op f66,50.

Urenco bouwt in
Verenigde Staten
verrijkingsfabriek
NEW ORLEANS - Urenco, de ura-
niumverrijkingsfabriek van Ultra
Centrifuge Nederland, is partner in
een groep bedrijven die in Louisia-
na een verrijkingsfabriek gaat bou-
wen voor 750 miljoen dollar, zo
heeft een medewerker van de Ame-
rikaanse senator J. Bennet Johnson
gezegd. De bouw van de fabriek kan
in 1992 beginnen en zal in 1996 zijn
voltooid.
Vorige week donderdag, bij de pre-
sentatie van het jaarverslag, ver-klaarde directievoorzitter Tieleman
van UCN dat de besprekingen over
de fabriek in een vergevorderd sta-
dium waren. De produktie van de
verrijkingsfabriek is voldoende
voor vijftien procent van het ver-
rijkte uranium dat wordt gebruikt
in de 110 kerncentrales in de Ver-
enigde Staten. Er staan op het ogen-
blik twee verrijkingsfabrieken in de
VS.
Behalve Urenco zitten in het con-
sortium Louisiana Power and
Light, onderdeel van Entergy Cor-
poration, Graystone Corporation,
onderdeel van Northern States Po-
wer Company, Duke Power en
Fluor-Daniel.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. _Jt
AEGON 99,10 99,90
Ahold 121,70 121,20
Akzo 150,50 150,50
A.B.N. 42,50 42,60
Alrenta 162.60 162,70
Amev 52,30 52,60
Amro-Bank 83,10 82,50
Bols 145,30 145,20
Borsumij W. 150,00 152,30
Bührm.Tet. 69,60 69,70
C.S.M.eert. 66.90 67,10
DAF 57.30 57,00
Dordtsche P. 254,50 255,50
DSM 137,80 137,40
Elsevier 73,30 73,20
Fokker eert. 42,10 41,80
Gist-Broc. c. 34.60 34.70
Heineken 114,30 115,30
Hoogovens 108,90 109,60
Hunter Dougl. 117.00 117,50
Int.Mu.ller 94,50 95,30
KBB eert. 76,50 78,50
KLM 48,90 49.00
Kon.Ned.Pap. 60,70 60,50
Kon. Olie 138,00 138,20
Nat. Nederl. 64,30 64,80
N.M.B. 236,50 235,00 e
Nedlloyd Gr. 439,00 438,50
Nijv. Cate 95,50 95,50
Océ-v.d.Gr. 318,00 315,00
Pakhoed Hold. 136.20 137,30
Philips 39,00 39,00
Robeco 106,50 106,30
Rodamco 165,20 165,60
Rolinco 104,60 105,00
Rorento 61,70 61,80
Stork VMF 38,00 37,60
Unilever 139,40 140,10
Ver.Bezit VNU 110,80 110,50
VOC 46,90 46,30
Wessanen 90,00 91,60
Wolt Kluwer 177,50 181,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,50 45,00
ACF-Holding 51,50 50,70
AhrendGr. c 291,00 290,00Alg.Bank.Ned 42,30 42,50
Asd Opt. Tr. 25,40 25,30
Asd Rubber 8,10 7,90Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 88,00 90,00Aut.lnd.R'dam 77,50 79,00
BAM-Holding 477,00 485100
Batenburg 89,00 90,00
Beers 135,00 135.00
Begemann 108,00 109,00
Belindo 372,00 373,00
Berkei's P. 5,05 5,10
Blyd.-Will. 23,10 23.60
Boer De, Kon. 450,00 451,00
de Boer Winkelbedr. 59,30 59,00
Boskalis W. 17,00 17,20
Boskalis pr 14,60 14,70
Braatßouw 1055,00' 1062,00
Burgman-H. 3280.00 3300.00
Calvé-Delft c 905,00 909.00
Calvépref.c 5025,00 5025,00

Center Parcs 78.00 78,00
Centr.Suiker 65,80 66,00
ChamotteUnie 11,90 11,9»
Chamotte div.B9 11,00 11,10
Cindu-Key 117,00 119,00
Claimindo 361,00 362,00
Content Beheer 25,70 25,70
Cred.LßN 83.40 84,00
Crown v.G.c 129,00 135.00
Desseaux 212,00 214,00
Dordtsche pr. 253,50 254,00
Dorp-Groep 57,00 56,00
Econosto 238,00 238 30
EMBA 130,00 130,00
Enraf-N.c. 54,20 55,00
Eriks hold. 360,50 362,00
Frans Maas c. 76.00 75.20
Furness 141,00 142,00
Gamma Holding 84,00 84,00
Gamma pref 5,80 6,00
Getronics 26,00 26,20
Geveke 38,50 38,80
Giessen-de N. 263,00 272,00
Goudsmit Ed. 328.00 332,00
Grasso'sKon. 90,80 90,40
Grolsch 131.20 131,80
GTI-Holding 188.00 d 188,00
Hagemeyer 93,00 100,00
H.B.G. 224,70 222,00
HCS Techn 15,80 15,10
Hein Hold 98,50 99,00
Hoek's Mach. 194.00 194,00
Holdoh Hout 705.00 705,00
Holec 28,20 28.60
H.A.L.Tr. b 1715,00 1750,00
Holl.Am.Line 1720,00 1745,00
Heineken Hld 98.50 99,00
Holl.Sea S. 1,58 153
Holl. Kloos 450,00 475,00 d
Hoop en Co 12.00 11,90
Hunter D.pr. 6,40 6,35
ICA Holding 17.00 17,00
IGB Holding 62.50 63,00
IHC Caland 33,50 33,10
Industr. My 209,00 209,00
Ing.Bur.Kondor 530.00 530.00
Kas-Ass. 41,00 41,00
Kempen Holding 14.20 14,20
Kiene's Suik. 1310,00 1315,00
KBB 78.50 79.90
Kon.Sphinx 110,00 111,00
Koppelpoort H. 277,50 278.50
Krasnapolskv 198.00 198,00
Landré & Gl. 56.70 58,00
Macintosh 50.80 51,00 e
Maxwell Petr. 685,00 688.00Medicopharma 74,00 74,50
Melia Int. 7,00 7 00
MHVAmsterdam 26,00 25^90Moeara Enim 1170,00 1175,00
M.Enim 08-cert 15500.00 15500 00MoolenenCo 31.80 31.70
Mulder Bosk. 63.00 65,00
Multihouse 10.80 10,80
Mynbouwk. W. 447.50 448 00
Naeff 225.00NAGRON 50.60 50 60
NIB 561.00 561,00
NBM-Amstelland 20,60 2040NEDAP 327.50 33100

NKFHold.cert. 366.50 366,00
Ned.Part.Mij 37,80 38,30
Ned.Springst. 9730,00 9730,00
Norit 862.00 865.00
Nutricia 238,00 240,00
Omnium Europe 16.00 a 14.50 a
Orco Bank c. 79,30 78,70
OTRA 730.00 b 755,00b
Palthe 140,50 142,50
Polynorm 105,00 106,00
Porcel. Fles 141,00 141,00
Ravast 55,00 55.00
Reesink 71,00 71,50
Riva 55,80 55,80
Riva (eert.) 54,50 55.00
Samas Groep 79,00 e 80,50
Sanders Beh. 97,00 97,00
Sarakreek 27,60 27,90
Schuitema 1500,00e 1505,00
Schuttersv. 128.00 126.40
Smit Intern. 45,90 45,30
St.Bankiers c. 26,00 25.50
Stad Rotterdam 151,00 151,00
Telegraaf De 470,50 471,00
Text.Twenthe 264,90 268,00 a
Tulip Comp. 60,20 60,30
Tw.Kabel Hold 147,00 147,00
Übbink 114,50 113,50
Union Fiets. 16,45 16,45
Ver.Glasfabr. 292,00 293,00
Verto 70,10 70,00
Volker Stev. 68,00 66,50
Volmac Softw. 62,00 62,10
Vredestein 19.00 19.10
VRG-Groep 65,60 67.00
Wegener Tyl 203,50 205,50
West Invest 31,30 31,30
Wolters Kluwer 178,50 181,00
Wyers 49,00 49,00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35.60
ABNAand.f. 74,10 74.50
ABN Beleg.f. 56,30 56,60
ALBEFO 53.20 53,20
AldollarßFS 21.20 21.30
Alg.Fondsenb. 244,00 244,00
AllianceFd 11,60 12,20
Amba 45,70 46,30
America Fund 324,00 333.00
AmroA.inF. 93.10 93.30
Amro Neth.F. 75.80 76.10
Amro Eur.F. 69.50 70.20
Amro Obl.Gr. 150.70 150.90
Amvabel 96.40 99.00
AsianTigersFd 57.60 60,00
Bemco Austr. 62.70 62.80
Berendaal 115,50 116.30
Bever Belegg. 23.50 24.20
BOGAMIJ 106,50 106.00
Buizerdlaan 41,00 41.00
Delta Lluvd 40.30 40.30
DPAm. Gr.F. 25,00 25.50
Dp Energv.Res. 35.60 36.00
Eng-H011.8.T.1 9.80 9.80
EMF rentefonds 65.20 65.40
Eunnvest(l) 110,00 110.00
Eur.Ass. Tr. 6.80 6.80
EurGrFund 56.80 57.00
Hend.Eur.Gr.F. 194,80 195.30

Henderson Spirit 76,50 77.00
Holland Fund 73,30 74,00
Holl.Obl.Fonds 121,00 121,30
Holl.Pac.F. 110.00 109,20
Interbonds 567,00 567,00
Intereff.soo 41,20 41,50
Intereff.Warr. 293,00 293,00
Japan Fund 37,30 37.6(1
MX Int.Vent. 62,00 63,00
Nat.Res.Fund 1490.00 1510.00
NMB Dutch Fund 37,80 38,00
NMB Obhg.F. 36.50 36.60
NMBRente F. 102.70 102,70
NMB Vast Goed 40,60 40,70
Obam. Belegg. 215.50 218,00
OAMFRentef. 14.15 14,15
Orcur.Ned.p. 49,10 49.10
Pac.Prop.Sec.f. 46,50 46,40
Rabo Obl.inv.f. 75.20 75.20
Rabo Obl.div.f. 50,20 50,20
Rentalent Bel. 1345.40 1345.40
Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolinco cum.p 106.50 106,50
SciTech 18,25 18.40
TechnologyF. 15.60 15.90
Tokyo Pac. H. 248.00 247.50
Trans Eur.F. 74.50 74,90
Transpac.F. 570.00 565.00
Um-Invest 116,00 117.00
Unico Inv.F. 85.20 85.20
Unifonds 29,70 29,40
Vast Ned 119.30 119,40
Venture F.N. 43.00 48.50
VIB NV 86.20 86.40
WBO Int. 76,90 76.90
Wereldhave NV 210,50 210.50
Buitenlandse obligaties
Bi4EEGB4(I)8i4EEG84(l) 102.50 102.50
3Va EngWarL 36,00 35.50
s'j EIB 65 99.10 99,10
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35.00 34.50
Amer. Brands 69,00 71,30
Amer. Expres 34.50 34.00
Am.Tel.& Tel. 36.20 36.10
Ameritech 60,50 60.50
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28.80 28.80
Atl. Richf. 91,50 91.30
BAT Industr. 6,30 6,30
Bell Atlantic 91.00 90.60
BellCanEnterpr 39.80 d 39.60
BellRes.Adlr 1.05 1.05
Bell South 50.50 50.30
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23.20 23.40
Boeing Comp. 77.30
Chevron Corp. 54.70
Chrvsler 24.20 25.50
Citicorp. 33.80 33.80
Colgate-Palm. 51.00 51.00
Comm. Edison 37.70 37.70
Comp.Gen.El. 460.00 450.00
Control Data 20.00 20.20
Dai-IchiYen 3320.00 3330.00
Dow Chemical 92.00 92.00
Du Pont 112.00 111.00

Eastman Kodak 50,60 50,20
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 43,75 43.75
First Paclnt 1,64a
Fluor Corp. 30,25

' Ford Motor 48.50 48,50
k Gen. Electric 54,50 54,50

Gen. Motors 41,25 41,30
Gillette 41.50 41.50
Goodyear 57,00 56,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 75,60 75,50
Int.Bus.Mach. 109,10 108.00
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47.60
ITTCorp. 59,30 59.30
K.Benson ® 5000,00
Litton Ind. 80,20 80,00
Lockheed 48,80 49.00
Minnesota Mining 74,00 73,00
Mobil Oil 50,30 50,00
News CorpAus$ 16,00 15.30
Nynex 83,50 83.30
Occ.Petr.Corp 28.70 28.50
Pac.Telesis 41.70 41.30
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 53,50 53.50
Philip Morris C. 142.20d 140.80
Phill. Petr. 23.20 22,90
Polaroid 39,70 39,30
Privatb Dkr 266,90 270.30
QuakerOats 61.50 61.70
St.Gob.in Fl'r 625,00
Saralee 55,00 56.60
Schlumbereer 40.10 39.60

Sears Roebuck 47,20 47,20
Sony (yen)
Southw. Bell 53,20 53.50
Suzuki (yen) 933,00 928,00
Tandy Corp. 45.90 46,30
Texaco 49,50 49,25
Texas lnstr. 43.60 43.50
T.I.P Eur. 1.65 1,65
ToshibaCorp. 1410.00 1400,00
Union Carbide 28,00
Union Paciflc 72,20 72,20
Unisvs 27.50 27.30
USXCorp 36.75 37,75
US West 71,00 70.70
Wamer Lamb. 89.75
Westinghouse 65.00 64.70
Woolworth 53.50 55,00
Xerox Corp. 64.60 63,30

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56.00 56.50
Am. Home Prod. 210.00
ATT Nedam 79,00 81.50
ASARCO Ine. 54.00 55.00
Atl. Richt 209.00d 207.00
Boeing Corp. 171.00 174.00
Can. Pacific 40.50 41,00
Chevron Corp. 119.00
Chrvsler 50.00 55.00
Citicorp. 73.50 75.00
Colgate-Palm. 112.00 114,50
Control Data 40,00 41.00
Dow Chemical 203.50 208,50

Eastman Kodak 114.50 114.50
Exxon Corp. 96,00 98,50
Fluor Corp. 65.50
Gen. Electric 119.50 123.00
Gen. Motors 184,50 189.00
Gillette 90,00 92.00
Goodyear 124.00 126.00
Inco 63.00 65.00
1.8.M. 242.50 244,00
Int. Flavors 122.00 f
ITT Corp. 130,00 133,50
Kroger 29,50 29.50
Lockheed 109.00 109,00
Merck & Co. 156.50 160.50
Minn. Min. 162,00 165,00
PepsiCo. 120.00b 120.00
Philip Morris C. 319,50 323.00
Phill.Petr. 49,50 50,00
Polaroid 80.50 82.00
Procter & G. 229.50
Quaker Oats 131,00
Schlumberger 87.50 89.50
Sears Roebuck 104,00 106.00
Shell Canada 80.00 81,00
Tandy Corp. 100.00 104,00
Texas Instr. 95.00 97.00
Union Pacific 160,00 165,00
Unisvs Corp 58,50 60,00
USX Corp 80.50 85.00
Vanty Corp 5.00 a
Westinghouse 143.50 146,00
Woolworth 118.50 125,00
Xerox Corp. 134,00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 560,00 560,00
Dresdner B. 325.00 325.00
Hitachi (5001 1450.00
Hoechst 304.00 304,00
Mits.EÜsoo) 700.00
Nestlé 7450.00
Siemens 550.00 555,00

Warrants
Akzo 38.70 38,80
AMROwarr. 1.35 1.45
Bogamij 5.50 4.90
Falcons Sec. 18.60 18.50
Honda motor co. 2140.00 2150.00
K.L.M. 85-92 170.00 169.50
Philips 85-89 4.80 4.80
St.Bankiersa 0.95 0.95
St.Bankiers b 2.251' 2,20

Euro-obligaties & conv.
104 Aegon 85 100.50 100.50
Aegon warr 12.50 12.50
10» 2 ABN 87 96.00 96.00
13Amev 85 97.40 97,40
13Amev 85 94.50 94.50
10Amev85 101.25 102.25
HAmevB6 95.75 95.75
14'<Amro87 9675 96.75
13 Amro-BankB2 100,70 100.70

10% Amro 86 96.25 96,25
10Amro 87 95,60 95,60

5:,4 Amro 86 96.00 96.00
Amro Bank wr 23.80 24.30
Amrozw 86 68.80 70.25
9 BMH ecu 85-92 99.10 9875
7 BMH 87 95.00 95.00
10''.EEG-ecu84 100.25 100.25
93jE18-ecuBs 101,00 101,00
I.V. HIAirl.F 92.25 9125
12 NIBlB) 85-90 101,00 101.00
ll'-iNGUB3 101.00 101.00
10 NGU 83 100,25 100.25
2' 4 NMB 86 85.00 85.20
NMB warrant. 67,75 67.50
8' jPhil. 86 96.50 97.75
6*i Phil.B3 96.50 96.50
11 Rabo 83 101,00 101.00
9Rabo 85 102,50 102,50
7 Rabo 84 101,50 102.00
12' -i Unil. 100.00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,50 b 6,00
Bredero eert. 5.50 7,00
11 Bredero 7.50 e 11.50

Breev. aand. 24.80 28.00
Breev. eert. 24.50 26.50
LTV Corp. 2.25 2,20
Rademakers 27.00 27,00
RSV. eert 1.27 1,00
7* RSV 69 92.00 a 92.00 a

Parallelmarkt
Alanhen 24.00 24,00
Bergh uizer 68.40 68.00
Besouw Van c. 49.60 49.60
Comm.Obl.F.l 99.60 99.60
Comm.Obl.F.2 99.20 99.20
Comm.Obl.F.3 99.50 99,50
De Drie Electr. 28.00 2840
Dico Intern. 117.50 117.90
DOCdata 32.10 31.30
Geld.Pap.c. 97.00 98.00
Gouda Vuurv c 87.20 88.00 e
Groenendijk 43.00 42.80
Grontmij c. 149.80 150.00
Hes Beheer 277.00 274.00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.10 4.20
Infotheek Gr 27.80 27,70
Interview Eur. 7.50 7.50
lnv. Mij Ned. 60.70 60.50
KLM Kleding 34.10 34.50
Kuehne+Heitz 35.70 37.00
LCI Comp.Gi. 48.00 47.50
Melle 266.00 264.80
Nedschroel 116.00 115.50
NewavsElec. 10.10 11.00
NOG Bel.fonds 28.80
Pie Med. 10.90 12.001
Poolgarant 10.30 10.30
Simac Tech. 19.50 18.70 d
TextLite 6.80 6,60

Verkade Kon. 263.00 267.00
VHS Onr. Goed 20.40 20,30
Weweler 114.70 d 115.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45.00 296 0.60 0.50
abn c okt 45.00 316 1,30 1.30 -abn p jul 40.00 1205 0.30 0.30 l
aegn c okt 100.00 350 5.00 5.50 .
akzo c jul 150,00 322 4.20 3.60
d'fl c jun 225.00 560 1.60 320d'fl c jun 230.00 369 0.50
dsm c okt 150.00 269 2.60 2.80
els c jul 75.00 300 1.40 1.50
coc c jun 290.00 325 16.30 18.00
coc c jun 300,00 509 7,00 7.60
coc c jun 305.00 923 3.50
coc c jun 310.00 786 1,00
coc c jul 300,00 822 10.50 11.70
coc c jul 310.00 509 5.50
coc p jun 285.00 970 0.10 0.10 j
coc p jun 290.00 910 0.20 a 0.10
coc p jun 300.00 345 1.00 0.50 -coc p jun 305.00 1461 2.20 1.50coc p jun 310.00 273 5.30 a 3.90
coc p jun 315.00 460 8.30 b 7.50
coc p jul 275.00 775 0.70 a 0.50
coc p jul 300.00 326 3.60 3.20hoog c jul 95.00 650 15.00 16.00hoog c jul 100.00 682 10.20b 11,50
hoog c jul 105.00 1243 7.10 7.70
hoog c jul 115.00 338 2.40 2.60 a
hoog c okt 100.00 590 14.50 15.70
hoog c okt 105.00 305 11.90 12,00
hoog e okt 110.00 379 9.00 9.50
hoog c okt 115,00 729 7.20 7.80hoog p jul 105.00 318 2.50 2.00
hoog p jul 110.00 981 4.40 3.90
hoog p okt 120.00 530 - 12.00bnedl c jul 430.00 271 22.50 23.10
nip p feb 100,00 1000 2,20 a 2.00
natn c jul 60,00 539 4.90 5.40
natn c jul 65.00 495 1.70 1.80
natn c okt 60.00 492 5.70 6.40
natn c okt 65.00 582 3.00 3.20
natn c okt 70.00 456 1.20 1.40
obl p mei 95.00 500 0.50
phU c jul 35.00 277 4.60 4.60a «
phil c jul 40.00 1042 1.00 110 "phil c okt 40.00 331 2.60 2.80 -phil c jan 40.00 640 3.80 380
ohe c 093 115,00 272 31,50 32 50
olie p okt 130.00 355 2.40 230
unil c jul 140.00 523 2.50 2.80

a=laten g=bieden+_x-div.
b=bieden h= laten -ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividen. I=gedaan+g
e=gedaan -bieden vk slotkoers vorige dag
l=gedaan +laten sk-slotkoers gisteren

Nettowinst over 1988fors gedrukt

Plem legde 20 min
bij op overnames
, Van onze verslaggever
)evSTRICHT ~De Plem heeft vorig Jaar biJna 20 milJ°en uit"
t^n a^n zogenoemde desintegratiekosten, nodig om over-
ig6l"l energiebedrijven los te maken van net gemeentelijk
Puf»' Deze buitengewone lasten hebben de netto-winst, 9°B fors gedrukt; die kwam uit op ’ 9,8 miljoen gulden,, nng altijd ruim boven het niveau van 1987 (’ 1,3 miljoen).
!etSere winst werd behaald ondanks een verlaging van de

t^'nte gratiekosten' hebben be-
ïari °5, drie bedrijven, die van
'nam TeSelen en Venlo. Daar-
lekt Plem het gemeentelij-
ovp teitsbedri Jf van Bruns-

!en len betaalde daarvoor bij-
fotot milJ°en gulden good-
will was met overnames en
cc! een bedrag van 135 mil-

'Hersens te huur
voor bedenken

nieuwe produkten'
APELDOORN - Nieuw móet. Of
je nu fabrikant van tuinstoelen,
organisator van braderieën of
eigenaar van een pretpark bent,
het regelmatig aanpassen van je
produkt aan de. veranderende
smaak of technische ontwikke-
lingen wordt een keiharde nood-
zaak. Het is de enige manier om
te overleven in een maatschappij
die beheerst wordt door techni-
sche innovatie, kortstondige ra-
ges en grillen. Maar soms zitten
ondernemers met hun neus zo
dicht op hun eigen produkt, dat
ze een nieuwe toepassing ge-
woon niet zien. Of het oude arti-
kel loopt nog te goed om aan iets
nieuws te hoeven denken. Sinds
kort kunnen die ondernemers
„hulp" van buitenaf krijgen.
„Rent- a-Bram" heet de nieuwe
activiteit van het Apeldoomse
ID Marketing. Dat bureau heeft
al tientallen panklare ideeën
voor nieuwe produkten op de
plank liggen en denkt meer
ideeën tekunnen verzinnen voor
bedrijven die hun verkoopcurve
zien afbuigen.

Wat kan er eigenlijk nog uitge-

vonden worden in een overvolle
consumptie-maatschappij, waar
uitgekookte marketinglieden
alle gaatjes in de markt gevuld
lijken te hebben? De mensen van
ID Marketing glimlachen veel-
zeggend maar weinig zeggend.
Niet zo verwonderlijk, want ze
willen hun vondsten natuurlijk
niet zomaar prijsgeven aan de
buitenwereld.

De ruim zestig bedachte nieu-
wigheden bestrijken een breed
terrein. Ze kunnen worden ge-
bruikt in uiteenlopende bran-
ches als de boekhandel, kappers-
bedrijven, het uitzendwezen, de
tabaksindustrie, garagebedrij-
ven, scooterimporteurs en reis-
organisaties. Het gaat niet altijd
om echt nieuwe produkten, legt
Klomp uit, het kan ook een voor
die branche nieuwe toepassing
zijnvan een bestaand idee of arti-
kel. Patenten of octrooien heb-
ben ze er niet voor aangevraagd,
want meestal bestaan de ideeën
alleen maar op een stukje papier
of in de bovenkamers van de
mensen bij ID Marketing.
Hoe komen ze aan al die vond-

sten? Soms ontstaan ze in con-
tact met klanten, vertelt ze, ande-
re zijn ontstaan in „brain-storm-
sessies" of komen van de marke-
tingman Eugene van Herpen, die
aan het bureau gelieerd is. Bisse-
link vult aan dat de mensen van
zijn bureau allemaal ervaring in
het bedrijfsleven hebben en zich
dus kunnen verplaatsen „naar de
andere kant van de toonbank".
ID Marketing legt zich toe op
„direct marketing". Dat omvat
zaken als het verzorgen van gea-
dresseerd drukwerk en telefoni-
sche verkoop voor bedrijven.
Als Bisselink en de zijnen geen
panklaar idee van de plank kun-
nen grijpen, wordt er met de
klant naar gezocht. „We duiken
het bedrijfin, kijken welke nieu-
we toepassingen er te vinden
zijn, zetten brain-stormsessies
met mensen van het bedrijfop en
kijken of er iets is dat aansluit bij
de produktie en de cultuur van
zon bedrijf.

Volgens Bisselink kan een bui-
tenstaander juist door deafstand
die hij heeft tot het bedrijf, iets
ontdekken wat de ondernemer
zelf niet ziet. Of wat deze niet uit
zijn werknemers krijgt, omdat
die zich niet belachelijk of onge-
loofwaardig durven te maken.
Bisselink is wel zo slim dat hij
zegt dat niet iedere buitenstaan-
der over die gave beschikt. Wat
ID Marketing nu precies heeft,
wordt echter niet geheel duide-
lijk. Maar dan besluit Gea
Klomp: „Komt een ondernemer
er zelf niet meer uit, dan leveren
wij hem een tweede stel her-
sens".

economie

Raffinaderij
op Aruba nog
niet gesloopt

OUWERKERK AAN DEN IJSSEL- De Lago-raffinaderij op Aruba
gaat voorlopig niet onder de slo-
pershamer. Het Nieuwerkerkse
sloopbedrijf Schotte, dat de oude
olie-raffinaderij op Aruba volledig
zou ontmantelen, denkt de raffina-
derij te kunnen verkopen aan de
Amerikaanse oliemaatschappij
Coastal Petroleum. Deze maat-
schappij heeft al eerder zes oude
raffinaderijen in Amerika opge-
kocht en weer aan de praat ge-
bracht.
In maart dit jaar begon Schotte, sa-
men met de Stork-dochter Wes/;on
in Woerden, met de sloop van sterk
verouderde, waardeloze onderde-
len. Schotte hoopte toen al op ver-
koop van de nog goede onderdelen.
Coastal Petroleum is de eerste gega-
digde. De oliemaatschappij krijgt
de Lago-raffinaderij niet cadeau.
Schotte moest vijf miljoen gulden
investeren in speciale sloop-appara-
tuur en tien mensen als uitzend-
kracht op Aruba stationeren. Als de
verkoop doorgaat, komen deze
mensen in vaste dienst bij Schotte
in Nieuwerkerk, zegt directeur Stij-
nus Schotte jr.

Als Coastal Petroleum de Lago-raf-
finaderij op Aruba wil laten draaien,
moet de maatschappij ook nog on-
derhandelen met Esso en de rege-
ring van de Antillen over een olie-
verontreiniging die Esso in de bo-
dem heeft achtergelaten.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-07-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 26.150-/ 26.650;
vorige ’ 26.450-/ 27.950; bewerkt ver-
koop ’ 27.950; vorige ’ 28.250 laten.
Zilver: onbewerkt /345'f415 vorige

’ 355-j' 425; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,22 2,34
Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1,84 1,96
Duitse markU00) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. ven (10.000) 151,50 156,50
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31.90 34,40
Zwits. Fr (100) 127,50 132,00
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,90 32,40
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,68 16,28
Spaanse pes.OOO) 1,68 1,83
Griekse dr. (100) 1.20 1,40
Finse mark (100) 49,00 52,00
Joeg. dinar (100) 0.01 0.03

Wisselmarkt Arasterdam
Amer. dollar 2,28525-28775
Brits pond 3,4955-5005 ■Duitse mark 112.610-660
Franse franc 33.230-33,280
Belg. franc 5.3755-3805
Zwits. franc 129.820-9.870
Japanse yen 153.40-153,50
Ital. lire 15.595-645
Zweedse kroon 33.490-33.540
Deense kroon 28,935-28.985
Noorse kroon 31,185-31,235
Canad. dollar 1.90125-90375
Oost. schill 15,999-16.009
lers pond 3.0040-0140
Spaanse pes 1.7450-7550
Gr. drachme 1.2700-3700
Austr.dollar 1.6865-6965
Hongk.dollar 29,25-29.50
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,2650-2950
Surin. gulden 1.2650-3050
Saudische rial 60.80-61.05
Ecu gulden 2.3355-3405

BNG boekc
hogere winst

DEN HAAG - De Bank voor Neder-
landse Gemeenten (BNG) heeft
over 1988 een winst gemaakt van f
241 miljoen, ruim f 16,5 miljoen
meer dan over 1987. Voorgesteld
wordt de aandeelhouders (staat, ge-
meenten en enkele openbare licha-
men) een onveranderd contant divi-
dend van 15 procent uit te keren.
Bovendien wordt ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan 15 procent
extra contant dividend uitgekeerd
in plaats van de gebruikelijke 5 pro-
cent-bonusuitkering in aandelen.
De BNG verwacht dit jaar op een la-
gere winst te zullen uitkomen. De
rentemarge staat onder druk en ook
de kosten verbonden aan leningen
nemen toe. De vraag naar financie-
ringsmiddelen van de belangrijkste
klanten van de bank zal naar ver-
wachting niet sterk afwijken van
vorig jaar en het omzetniveau zal
waarschijnlijk worden geëvenaard.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=1001
algemeen 192.90 193.30
id excl.kon.olie 188.30 188.80
internationals 191.40 191,80
lokale ondernem. 190.90 197.40
id financieel 140.70 141.10
id niet-financ. 252.40 252.90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 247.70 248.20
id excl.kon.olie 231.40 232.00
internationals 254.00 254,60
lokale ondernem. 240.70 241.30
id financieel 179.40 179.90
id niet-financ. 299.70 300.40
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 180.20 186.70
internation 190.80 191 30
lokaal 185.40 185,80
fm.instell 148.20 148.40alg. banken 146.20 145,70
verzekering 149.10 150.20niet-financ 197.40 197,90
industrie 186.20 186.40
transp. opsl 234.30 234 00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van die
zelfde dag):
Akzo 150,70-151,00(150,50)
Kon. Olie 137.90-138,30(138.20)
Philips 38.90-39.10 (39,00)
Unilever 140.00-140.40 (140.10)
KLM 48.80-49,00 (49.00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Duw Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 2(1
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2505.78 1146.83 206.50 954 78
Hoogst 2528.17 1158.31 207.15 962 81
Laagst 2484.70 1137.29 205.07 946.99
Slot 2518.84 1154.59 206.50 959.47
W,,;st +5.42 +6.30 +0.06 +2 66verlies
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"Dr. G. Brakenhoff ontving
gisteren uit handen van
demissionair minister van
Onderwijs Deelman de Jacob
Kistenmakerprijs. Deze prijs
bekroont Nederlands werk op
het gebied van natuurkunde
dat het meest dienstbaar is
aan andere wetenschappen, de
techniek, de industrie of de
samenleving. Brakenhoff
krijgt de prijs voor zijn werk
aan de ontwikkeling en
constructie van de eerste
optische confocale
rastermicroscoop.

(ADVERTENTIE)

Automatiseren
zonder

investeren?
Bij Miniware Rentware ■huurt u al voor minder

dan f. 10,-per dag
hardware, software,

service en onderhoud.

Bel de huurlijn:

04951-77777

ümburgs dagblad |
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Voor Bi, SM Paren & Trio's

Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Lichaaamssexm. ’ 50,- v.
Monique, trio, lesbisch mog.
Dntv. in lingerie v. mooie se-
xy meisjes ma-zat 11-23 u.
zon 15-23 u. 045-425100

Dp zoek naar 'n lekkere gay

Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50 et p/m)

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
ekkere meiden!! (50 et p/m)

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora& Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre Livesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
328.30 Casanova
321.25 Vrouw beltVrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 .... Mimi Kok 65+Sex
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster
321.17 Seventeen
321.61 Chick
330.63 Chick Contact

NIEUWEPORNO-LIJNEN
321.05 Sex Contact Club
321.50 Diana deKoning
325.51 José& Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
323.03 Dolf Brouwers
321.02 . Spaan & Vermeegen

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toetsof draai je eigen

sexverhaal!

NIEUW:
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Metéén de beste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators.

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De tweegrootste
gayboxen!

PARTY-LINE
06-320.330.10
Méér info in de

nieuwste Gouden Gids! £

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

uur

Club
2000

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

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

elkaar. Heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
320.324.90 (50 et. p/m)
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

.raten...Misschien over een
ekker soort huiswerk en het

06-320.322.22 (50 et. p/m)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die

geraffineerd weinig mooier
/inden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een

gezellig stel.
06-320.326.27 (50 et. p/m)

40-Plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. ook het Sexlevenü

Dntdek de rijpere partner bij
de 40-plus box. Strikt voor

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

De cheffin wordt heet
verliefd, als Marja die

Sexlingerie
showt. Kan ze haar handen

bedwingen??
06-320.323.84 (50 et.p/m)
'Makkelijk zon elastisch
slipje" zei de man achter

hem. Sidderend onderging
hij die

Brutale handen
06-320.323.86 (50 ct.pm)

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Buro Elvira
Adres v. dames en paren.
Ook privé mog. va. 17u.

Tel. 045-419384.

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

Geleen, 04490-48448.

’ 50,- all-in
045-423608

Escort Marli
Charmant en discreet,

maakt u dag geheel
compleet.

045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

Videoclub
1. ’ 20,-. Kijkotheek. Leu-

-3 meisjes aanw. Tel. 045-
-18067.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Jong meisje. Moeder en

dochter, Vanessa type en
nog vele andere mooie

meisjes privé in
Club Exclusief

Trio, lesbisch, escort, privé-
taxi mogl. ma-za. v. 11-23

u. Zond. 14-21 u. Industrie-
str. 13, Kerkrade-W. Tel.

045-423634.
Diana Escortservice
045-215113

Privéhuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Marella
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent van
harte welkom!

** 06-320.321.03 ""
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

"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 Ct p/m
met zn tienen of apart!!

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 Ct p/m
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

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

Escortservice all-in
045-326191

Voor 'n echte live gesprek
bel je de

Peepbox
06-320.325.14- 50 c.p./m

Harde sex gesprekken alles
mag, alles kan!! Lekkere

meiden.
Sexcomputers?! ha, ha, ha!!
dat doerje toch niet per com-
puter!!. Als je jonge domme

blondjes zoekt? Bel
Callcutta

06-320.320.13- 50 c.p/m.
Al spreekt ze 'n taal
die je niet begrijpt,

sex echte sex daar heb je
geen taal bij nodig!!
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 C. p/m.
Wil iedereen op zn beurt

wachten! Ik raakte "over m'n
toeren en gleed van mijn

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

de Beurtlijn
Sexy Brunette

en blondine v.a. 10 uur. Ook
Zat, en zond. 045-721759.
Sex, drugs en rock 'n roll,
das normaal!!! Sex, hard,

harder, hardst, das
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et p/m

Verboden
te bellen

06-320.322.77 - 50 et p/m
Niet doen!! de gevolgen zijn
niet te overzien. Evt. kunt u

daarna de div. stichtingen in
Nood bellen.

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

’ 100.- all-in.
06521-27896
Speciaal voor dames...

Sex contact lijn
Bel 06-320.320.33 (50 cpm)

Contactbureau

Yvonne
Bemid. en privé. Spaans

meisje aanw. 04490-23203
Sittard.

Anita Monika
Escort 045-726740.

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
Vera

privé tel. 04754-85818.

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06- '320*325*45

Beken je
rijk!!

Het beste sexverhaal wint.
Spreek in op 010-4297085.

Luister naar de betere
verhalen op 06-320.323.55.

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Hollands heetste meiden

bellen de
Sabbelbox
Hier geen bandjes.

06-320.325.69
Live sex! 50 et p/m

Echte mannen gevraagd??

Peggy
en vriendinnen ma-vr. 11 tot

19 u. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Boys
voor heren

Tel. 045-728326.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

Geleen, tel. 04490-50921.
Moderne man voor dame

of echtpaar
tel. 045-318413
7 Summer Girls

Bij Madame Butterfly.
Open vanaf 17.00 uur.

Leuk buffetmeisje gevr.
Hommert 24, Vaesrade.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. YORKS-TERRIER 6
mnd oud met pap. weg. om-
St. ’ 375,-. Tel. 045-326308
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Inr.
tamme sprekende ook mo-
gelijk. Worden afgehaald.
Tel. 043-214305.
Te k. MECHELSE Herder, 1
jr. oud, teef, tev. te k. Hon-
denwagen voor 2 honden.
Kakertsweg 126Landgraaf.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.

Goed tehuis gezocht voor
poesje van 6 wkn. Tel.
04459-1819.
Te k. wegens omstandigh.
BOUVIER, 8 mnd oud, teef,
045-419712.
BOEMERTJES, Yorkshire
en foxterr., tekkels ruwh.
Walem 11A, Schin op Geul.
04459-1237, tev. honden-
kapsalon, 04459-1816.
Weg. omst. goed tehuis gez.
voor 2 abricot POEDELS.
Tel. 045-321475.

In/om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
(TUIN)HOUTHANDEL lm-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
Tuintafels en barbeque. Go-
buton BV, Einderstraat 13,
Schinveld. Tel. 045-252570.
GRASZODEN ’ 3,50 per
m2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-317627.

Rijles
Hoera geslaagd de eerste
keer dankzij autorijschool
"MIRIAM" Landgraaf. 045-
-317344.

Huw. Kennism.
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.
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Hen-
ny Lubbers, tel. 045-252304
Jonge vrouw, 43 jr. met 1
kind z.k.m. MAN. Brieven
met foto o.nr. B-1094, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Bei de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk rr%t garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijl
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Voor al- uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
TV DEFECT? Wij bieden U:
"Gratis halen en brengen
"Gratis leentoestel 'Prijsop-
gave vooraf. Audio Video
Centr. Heerlen. Tel. 728130.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Prijsopgave tuinaanleg 045-
-423699.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

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

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

Te koop
Bankstellen
Steeds op voorraad

leverbaar.

Zwaar eik. BANKSTEL vp.

’ 1.075, eik.- salontafel vp.
’325,-, praet. eik. eethoek
vp. ’875,-, zwaar eik.
broodkast vp. ’ 1.375,- iets
moois. 045-323830.

Weg. verhuizing te k. sjiek
2-3 zits BANKSTEL Lode-
wijk XV stylemet bijp. salon-
tafel, nw gekocht in '86, bij-
na niet gebr., nw. pr.

’ 6.606,- nu te koop voor
halve prijs, moet weg! Tel.
045-255360, na 18.00 uur.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop NOTEN kast, kl.
donker bruin, vr.pr. ’ 250,-.
045-721086.
2 ZIEKENHUISBEDDEN
compl. verstelb. z.g.a.n.
AAA Winkel Rumpenerstr.
116, Brunssum.

Radio e.d.
Te k. gebr. TUNER va.

’ 45,-; tunerverst. 2 x 20 W
’45,-, 2x 30W7 75,-, 2 x
45W ’ 95,-; cass.dek
’50,-, ’95,-, ’125,-,

’ 175,-. S. Meyer, Verzetstr.
15, Heerlen. 417651.

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.

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
STEREOTOREN te koop en
video VHS. Tel. 045-727669

Kunst en Antiek
Pracht, wortelnoten POR-
CELEINVITRINE/buffetkast
eenmalig vp. ’ 2.250,-, wor-
telnoten eethoek vp. ’ 875,
als nw. 045-323830.
Te k. SLAAPKAMER, kast,
friese staartklok, dekenkisl
en opa- en omastoel. Tel.
045-226811
Te k. oude SOFA oma-styl,
nw. gestoft., met goblin stof,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-324879

Limburgs Dagblad
Kontakten/Klubs
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Wereld Om de nieUWSte mode in te kopen. Dat tueren. J_^^^"^kC MAT, jj Van de 75 Hans Anders vestigingen zijn deze dien*'
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bewijs vindt vin onze zaken. Er is altijd een Hans / Kt>q-t-.- ■^^Jm sittard, Begijnenhofstraat 3a, tei. 04490-27298
I P ROERMOND, Hamstraat 42, tel. 04750-16258.
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deze inkopers namens Nederlands grootste bij overleggingvan een oogartsrecept.
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Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
ZANKER wascomb. 2 jr.
oud, met 6 mnd. garantie,

’ 350,- AEG turnamat was-
comb. 3 jr. oud ’250,-,
wasdroger 5 kg. electro-
nisch met alarm ’ 300,- met
6 mnd. garantie Miele cen-
trifuge ’ 75,-. 045-271036.

Kachels/Verwarming
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT te
koop, eiken, op maat ge-
zaagd, tel. 045-316564.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Wij kopen GOUD enz. teger
kontant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666. '

Te koop gevr. Camping IJS-
KASTJE 12/220 V. Tel. 045-
-314959.

Muziek
"Maytree Blues Band" zoekt
met spoed erv. DRUMMER
en toetsenist, tel. 045-
-351433 Frans.
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.

Literatuur
Te k. 1e jaars SCHOOL-
BOEKEN M.D.G.O. VZ EN 2
schorten mt. 46. Koelmoer
65, Landgraaf 045-318040.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

Te koop PORNOVIDEO-
CASSETTES v.a. ’ 22,50 of
5 voor ’lOO,-, videotheek
"Eroland", Stationsstraat 31,
Sittard en Brusselse Poort,
Maastricht.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.

Nu vol airconditioning en
enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u t
blijft komen. 045-353489. I
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

~~1 LimburgsDagblad g .piccolo i
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Nederland 1
Lil 05 Nieuws voor doven en**nthorencten.

I |f| James- Herriot. Engelse serie.
I ies pc* chaP,er- De hond van Ja-
I ens ÏL n krii9t een beroerte tij-

"Werk verhuizin9 naar een nieuw

TaoJJ"^Ja' natuurlijk. Gevarieerd
ent» mf over flora en fauna = gePre-

eerrj rJoo,. Karin de Groo{ {her|__j■J! fumaal.iram" a) de glorie. Samenzangpro-
b (hg v̂anuit de Grote Kerk in Bre--samNa,m

Na,i°nale Jeugdvoetbaldag.
OnVattln9 van de op 10 juni ge-lden manifestatie.
Ms. ena en de zeehond- En-
boek Serie naar net gelijknamige
nard van Rowena Farre. Afl. 5: Ber-
naarr eft Des|oten terug te gaan

I "erk n nada' Rowena zet alles in het
laten u nem op zijn besluit terug te
Ms A?men-
-9.00 i *" Tekenfilmserie.
9.i8 f-mrnaal-
klever pad- Serie van negen
*en nr!]9en over de erfenis van eeu-
land v dienst-Afl- 4: Naar he< wijde
9.40 7 Voorne en Putten.
9ramm° vader zo zoon- Spelpro-
»an ril 9ePresenteerd door Gerard
a.12 *n .Ber9-
comoH difterent world. Amerikaanse
D WavnSerie- AfL: ll's greek t0me-
den l en Ron wil|en graag lid wor-
hen lp een studentenclub. Er wacht

0.38 r ZWare ontgroeningstijd.
2ieks'lna en Nikos op Cortu. Mu-
en ni?6cial met zangeres Tina SeliniPlamst Nikos Ignatiadis.

21.07 (TT)Ja, natuurlijk extra. Van-
daag: De puntlipneushoorn.

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

gen. Vandaag: mevr. Ds. N.J. de
Jong-Dorland uit Oostvoorne over
Paulus.

22.30 Journaal.
22.40-23.10 Ander nieuws. Grensge-

val, documentaire met impressies
van de wereldzendingsconferentie in
San Antonio, Texas.

" Henry Fonda en Joanne Woodward in 'Laat mij maar
gaan. (Nederland 2 - 16.00 uur)

Duitsland 1
sen *RD-SPort extra: W.K. Bok-
Ra v , uPermiddengewicht. Sugar
2eridineonard_Thomas Hearns. Uit-

S.45 'n 9 vanuit Las Vegas.

° Verbraucher. Consu-
kerinn ,!ps- Vandaag: Woningverze-
0.00 V-'^ens vakatieperiodes.
0-03 fi!Ute-
-0.50 n?P°rter. Serie. Afl.: Baby Joe.
Ser ia/u andere Halfte. Frauen die--6.e.Vherh)- '(herh) n9en ist die Antwort.
IJle '_''
9azin-, ,_" Mona Lisa. Vrouwenma-

'2.Ss p (herh.).
'3.00 versoverzicht.
'«40 ?e,Ute-
's.oQ .;eletekstoverzicht.
'5.05 ia9esschau.
"es S, a Mo^ca - Die Tochter
Sehp )?klavenhalters. Braziliaanse

'S-30 w U2-
*»erke|c.anlbekanntschaften- De
2orQp ?e' de schrijver, de dierenver-
]MI cLßeportage.
'6,1 S r; '"ckfilmschau.
ProQra ass am Dienstag. Kinder-,Goof j e

a met Alias, de hofnar,

I^s Ja9esschau
diek=.as Nest- Serie. Afl.: Alles für

1? Sn at2-
-'B.OO u?,9el in Weiss.
iDe frfthr ub " nicnt nach Katalog.
8.26 "2"ch-fromme Ochsentour.'8.30'8,5 a <?!er und Heute. Actualiteiten.
.Kemp, 'm°n & Simon. Serie. Afl.:
9.58 u hnunh von den Ahnen.to.oo £«*? im Ersten.
Partp ' ,Ta9esschau. Aansl.: Die!o.i s%e" zur Europawahl.
gramm ,pP den Trend. Spelpro-
9aste'a.met Jörg Bombach en zijn
,Pa*ahi ansL: Die Parteien zur Euro-

Aansl nPOrt' Actueel magazine.
1.55 r.aj'ie Parteien zur Europawahl.
BarKa

a as- Amerikaanse serie met
L 'n_= o

Bel Geddes, Patrick Duffy,
2.40 T

ay ca- AfL: Betrug!.u "agesthemen.

23.10 Kulturwelt. Schauplatz der Ge-
schichte: Chicago, filmportret.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

4 Vt<ann_lplA|-a°onnees:4 analer, zie schema exploitant

*" = art wit programma
oo - stereo geluidsweergave
Tt weetaijg bij stereo-app.

'eietekst ondertiteling
TELEVISIE

k»5'nd 1:5.26.29.46.51. 53 en 57
11.

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

België/TV 1
/ie Afi''!?!?er' Amerikaanse jeugdse-
>.?S ; 73: Moeilijke beslissing.
'».30 iUke B°x.

y

%. A«no7
ld- Amerikaanse jeugdse-

schan *__ Het geheime genoot-
Tian T^et Conrad Bain, Gary Cole-
de vJoi. Brid9es ca Arnold is in
te vvot-rt als zi'n kandidatuur om lid
ciubjp, n van een exclusief school-
Schan h°rdt aanvaard. Dat lidmaat-
9en il i? echter serieuze gevol-
rnoet W-- ben- Want als invitatierite
(herh) 'J een ech,e misdaad begaan.

He^ Tak' Animatieserie. Afl. 199.

6e n^et gebeurde hier. Vandaag:
verteit Ses van Vix- David Davidse
echt nifn verhaal da« naar met zegt,
*emm ,

u
eurd kan zin. ergens bij de

B.IS e berg-(herh-)-
Popofi arlos en Co- Magazine waarin
Weten,,vertel|en wat kinderen willen
zijn-w ; andaa9: Seizoenen.-Een do-
zijn Z ls een skelet?-Een gros-Wat
6.3os^°enen?-Liedjes: Seizoenen.an zonder Vrees. 8-delige te-
Janonr\ene van Jef Cassiers. Afl. 7.
*Oek n bekken door het bos op
van "aar Kludde. Dokus besterft hetKlurtJr schnk- Opeens verschijnt
rn e joi_f.en Jan en Dokus horen een
B-40 nkrlL sen- (herh>-

UP hetterras. Seniorenmaqazi-

illllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111l

ne. Presentatie: Connie Neefs en Jan
Borms.

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

19.25 Extra Politieke Tribune. VU.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Afl. 122. Des toont zijn bezorgdheid
voor Daphne. Jim tracht Danny tot
rede te brengen.

20.25 Argus. Praatprogramma waarin
Jan van Rompaay demedia doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.40 50 Prijzen van Jos Ghijsen.
Spelprogramma waarin drie duo's
spelen rond 26 letters van het alfabet.
Presentatie: Jos Ghijsen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 World Cup Acro-Rock. Repor-

tage van de Wereldbeker Acrobatiek
Rockdansen die op 3 juni jl. plaatshad
in de Grenslandhallen in Hasselt.
Presentatie: Luc Appermont en Alie
Vandael.

23.20-23.25 Coda. Schotse dansen,van Beethoven, uitgevoerd door Phili-bert Mees, piano.

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Verbraucher. Van-

daag: Wohnungssicherung im Ur-
laub.

10.00 Heute.
10.03 (TT)Reporter. Tv-serie. Afl. 9:
Baby Joe.

10.50 Die andere Halfte. Frauen die-
ser Welt: Vier Frauen in Japan.

11.35 ""Singen ist die Antwort.
(herh.).

12.15 ML - Mona Lisa. (herh.).
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.15 Neues Denken - alte Geister.

Documentaire serie. Afl. 5: Kaliforni-
sche Visionen. (herh.).

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

sich aus in diesem Haus? Spelprogr-
mamma.

15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Der Rat der blauen Rau-
Pc.

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

deroman van Peter Conradi. Afl.: Aus
für Walter. Met: Tommi Ohrner, Heide
Keiler, Klaus Kindier e.a.

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

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

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

18.25 Ein Heim für Tiere. Afl.: Der
Affe Benjamin. (2).

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

Europawahl.
19.35 Die Reportage. Vandaag: Gol-

drausch in Amazonien - Rüdiger Neh-
berg op het spoor van indianen-
moord.

20.15 Traume zerinnen wie Sand.
Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Richard C. Sarafian, met Melissa Gil-
bert, Cyril O'Reilly, Ned Beatty e.a.

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

22.20 Aus unseren Ateliers. Repor-
tage over actuele film- en tv-produk-
ties. Presentatie: sabrina Lorenz.

22.50 Heimat, die ich meine...(l).
2-delige tv-film van Peter Beauvais,
met Ruth Hoffmann, Arthur Jaschke,
Maria Wachowiak e.a. (herh.). Zomer
1978.

00.15-00.20 Heute.

" Scène uit de serie Kulturwelt 'Schauplatz der Geschichte: Chicago'. (Duitsland 1 -23.10 uur)

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
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl
761: Alison stelt geschokt vast datWayne de sleutel voor haar vrijheid inhanden heeft.

19.23 Superkat en supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 2.

lIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIi umi»

19.30 Nieuws.
20.00 Een week vakantie. Franse

speelfilm uit 1080 van Bertrand Ta-
vernier, met Nathalie Baye, Gerard
Lanvin, Michel Galabru, Flore Fitzge-
rald e.a. De lerares Laurence ziet het
op school niet meer zitten en krijgt
een week ziekteverlof. Een ontmoe-
ting met andere mensen helpt haar er
weer bovenop en zij keert met nieuwe
ideeën terug naar school. Aansl.: Ver-
keerstip: op vakantie met een aan-
hangwagen.

21.50 Thuiszorg. 5-delige serie die de
verschillende mogelijkheden voor de
thuisverzorging van bejaarden, ge-
handicapten en zieken belicht. Afl. 5:
Noodzakelijke samenwerking, m.m.v.
Kathy Lindekens.

22.20-23.00 So what? Fragmenten uit
het festival Jazz Middelheim 1987.
Vandaag: überation Music Orche-.
stra.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images, tekenfilms met o.a. Jimbo
Jet, Madame peppernote, Les Tripodes
en Ziek Zack. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Elections
européenes: Tribune. Vandaag: PRL.
20.05 Elections européenes: Debat.
Vandaag: Ecolo. 20.25 Contacts, ver-
keerstips. 20.30 Les sentiers du mon-
de. Vandaag: Inan des papous. 21.35Services secrètes, 6-delige serie over
spionage. Presentatie: Omar Sharif.

Afl. 2: Des yeux et des oreilles. 22.301
Laatste nieuws en weerbericht. 23.05- j
23.55 Ciné-Club de minuit: Cinéma!
Beige: Le professeur Taranne, Belgi-j
sche speelfilm uit 1987 van Raoul Luiz. j
Met: Patrick Beckers, jacqueline 801-1
len, Marie-Luce Bonfanti c.a. De ijdele!
universiteitsprofessor Taranne hoort j
dat er over hem de wildste geruchten!
de ronde doen: hij zou naakt hebben!
rondgelopen, een plaats hebben gere-!
serveerd op een boot enz. Langzamer-!
hand gaat hij aan zichzelf twijfelen. j

- :

programma
’s

dinsdag

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 TROS Dinsdagmatinee. Laat

mij maar gaan! Amerikaanse speel-
film uit 1966 van Fielder Cook, met

Henry Fonda, Joanne Woodward, Ja-
son Robards e.a. Door een hartaan-
val wordt een verwoed gokker bij het
jaarlijkse grote pokerfestival aan de
speeltafel uitgeschakeld. Hij vraagt
zijn vrouw Mary, die niets van poke-
ren weet, het spel uit te spelen want
volgens hem had hij de kans van zijn
leven.

17.36 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Spinnen.

18.00 (TT)Eten uit eigen tuin. Infor-
matieve serie. Afl. 4: Gewasbescher-
ming en kruiden uit de kruidentuin.
Presentatie: Wim Oudshoorn en Mi-
reille Bekooij. (herh.)

18.25 TROS sport. Ronde van Texel,
catamaranrace

18.57 De eerste de beste. Program-
ma waarin mensen in het World Gui-
ness Book of Records proberen te ko-
men. Presentatie: Joost Cohensius.

19.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Wie
van de Twee? Omdat Alf rommelt met

een telefonische boodschap blijkt
Lynn zowel metRandy als metDanny
een dansafspraak te heben.

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

Afl.: Het spel is uit. Juwelier Horst-
mann krijgt opdracht om zijn meest
kostbare juwelen in een hotel te ko-
men tonen...

21.40 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.10 (TT)De fabriek. Serie. Afl. 11:
De overloper. De politie vindt in het
onderzoek naar de oorzaak van de
brand aanwijzingen en arresteert een
oude bekende. Zowel de verzekering
als de bank weigeren verdere finan-
ciële medewerking aan de fabriek en
ontslag voor iederen dreigt, (herh.)

23.16-23.21 Journaal.

Nederland 3
NOS I
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Boekenbuis. Les 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalla-t.v.. Geakunde.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Chiado. Documentaire over de

gelijknamige wijk in het centrum van
Lissabon die in 1988 voor een groot
deel door brand werd verwoest,
(herh.).

18.30 De twaalf provincies. Afl. 11:
Noord-Brabant

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken in

de poparchieven van de jaren '60 en
'70. Deel1.

7.0.00 Journaal.
20.20 P.P.. Uitzending van Initiatief;

voor Europese Democratie. (IDE). ;
20.27 Van Gewest tot Gewest. Re-j

gionaal magazine. 1. Kalverschetser;
(rundverbetering). 2. Sport en studie;
op Groninger Universiteit.

21.09 *«En de winnaar was... Isabel-j
le van Keulen, terugblik naar de Euro-!
visiewedstrijdenvoor jonge musici, j

21.34 De Afrikaaanse jacht. Russi-j
sche documentaire over het tragische!
lot van de dichter Goemiljov.

22.17 Spotje Open Universiteit.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-j

taire rubriek.
22.55 Studio Sport. Hockey: cham-i

pions Trophy te Berlijn.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en;

slechthorenden.

" Isabelle van Keulen, win-\
nares Eurovisiewedstrijden\
voor jonge musici in 'En de\
winnaar was...'(Nederland 3\
-21.09 uur) \

België/Tele 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling:
in gebarentaal en weerbericht, (onder j
voorbehoud). 20.00 Elections bruxelloi-:
ses, debat. 20.45-21.05 Elections:
Européenes: Debat. Vandaag: Ecolo.:
(herh.).

TV5
16.05 Brèves. 16.10 La Porteuse de:
Pain. 16.30 Les Six de Bourgogne. =16.45Récréation. 17.30 Des Chiffres et

_
des Lettres. 17.55 Brèves et Météo.
Européene. 18.00 Raspail ou la Pas-1
sion de la République. 19.30 Papier!
Glacé. 20.00 Ciel mon Mardi. 21.30 La =chance aux chansons. 22.00 Journal =Télévisé. 22.30 Météo Européene. =22.35 Ciné Club. 00.10-01.00 France =Panorama.

Radio 1
radio

(Elk heel uur nws.) 7.04 Echo-Ma-
gazine. 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws. 7.33 Echo-Magazine.
8.45 Kruispunt. 9.06 Even bijko-
men. 10.06 M/V-Magazine. 11.06
Echo-Magazine. 12.06 KRO's
Schone Kunsten. 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb. 13.09 Echo-
Magazine. 14.06 Veronica Nieuws-
radio 19.03 Veronica nieuwsradio
extra. 20.03 BORAT, gespeld 8.0-
R.A. accent aigu T. 21.03 De ra-
diovereniging. 22.03 De Vlaamse
connectie. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Nagapen. 2 02 Mu-
ziek in de nacht. 5.02-7.00 VARA's
Ochtendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 AVRO's ra-
diojournaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13 30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.04 Gezicht op Groningen.
(16.04 Ischa). 19.03 Plantage ma-
gazine. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.00 VARAs
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 Hol-
land wordt wakker! 9.04 Rigter
11.04 Angelique. 12.04 VARA's
Steen & Been Show. 14.04 Twee
meter de lucht in. 16.04 De verruk-
kelijke vijftien. 18.04 Dnespoor
19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-

krant. 21.03 VARA's Vuurwerk
22.03 VARA's poppodium. 23.03-
-0.00 Tracks.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-gymnastik. (50).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg II. Cursus Duits. Les |

36. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg II. Cursus wiskunde!

Les 4. =18.60 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal:

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

20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche. Muziekprogram-ï

ma met Frank en Helga. Afl. 5.:
(herh.). :

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 4. Economisch magazine. I
22.15 Landesspiegel. Vandaag:!

Europa von unter - grenzüberschrei-!
tende Zusammenarbeit zwischen!
Ems und Rhein, documentaire.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Hans Bloemendal, voorzanger
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in
Adam. (8.00 NwsJ. 9.00 Continu
klassiek 11.00TROS Concertzaal:
Rotterdams Philharmonisch Orkest
0.1.v. Paul Daniël met Rafael
Olegg, viool. 12.30 Nieuwe klassie-
ke platen. 13.00 Nws. 13.02 De
klassieke top tien. 13.30 Belcanto-
rium: The Beatle.s Collection. Uitge-
voerd door het Metropole Orkest
0.1.v. Fernand Terby m.m.v.de
Swingle Singers. 16.00 Het Kunst-
bedrijf. 1700 In kleine bezetting:
conc. 18.00Nws. 18.02Lied van de
week. 18 15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd. 19 30
Kamermuziek uit de Barok. 20.00
Nws. 20.02 Holland Festival Jour-
naal. 20.10 Concert: Jard van Nes,
mezzosopraan en Gerard van
Blerk, piano en Schönbert Kwartet.
21.30 Literama. 22 30 Orgelcon-
cert: Jozef Sluys. 23.10-0.00 Mu-
ziek van deze eeuw.

Radio 5
630-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9 00
Nws 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9 30 Het bestel. 10 00
De wereld zingt Gods lof 1050
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
1200 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord 14.00 NCRV-Leerspiegel:
Leerhuis; 14.10 Dagvaardig. 14 30
Rechtswijzer. 15.00 Schone we-

reld. 16.00 Op de rand van het
recht 16.30 NOS Ombudsman
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.30Taal en teken. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voof buitenl
werknemers. 20.30 You're welco-
me. 21.00 Op zoek naar de Tro-
jaanse oorlog. 21 30 Van quantum
tot quark. 22.00-22.30 Andiamo.

televisie en radio

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet (7).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,!

Les 4. , !
09.00 Schooltelevisie.
16.20 Kunst II Perspektiven. Serie, !

Afl.: neue Dimensionen des Bildrau-!
mes.

16.50 ErdkundeZwischen Nordsee!
und Alpen. Serie. Afl.: Ein Landwirtj
im harzvorland.

17.10 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.;
Les 4. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-j

he. Afl.: Duikers in de bergbeek (1). i
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:;

Das Heimkino.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.!

Europabrücke.
19.30 Nach Strassburg ms Hohej

Haus. Reportage over de Europese;
verkiezingen.

20.15 Chronisten mit der Kamera.!
Serie. Afl. 2: Thomas Höpker - Die!
Sensation des Alltaglichen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn!
Neun.

21.15 Hitchcock-Reihe in Südwest!
3. Der falsche Mann, Amerikaanse!
speelfilm uit 1956 van Alfred Hitch-;
cock, met Henry Fonda, Vera Miles,;
Anthony Quayle e.a.

22.55 Die Kreuzzüge. Documentaire!
serie. Afl. 8: En Mann macht seineLe-!
gende: Richard Löwenherz.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Das falsche
Geschenk. 09.35 Pixi im Wolkenkuc-
kucksheim. Afl.: Daumelinchen, (3).
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Heathers neue Plane. 10.50
Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 ■ Fakerlied. Duitse liefdesfilm uit
1936 van E.W.Erna met Paul Hörbiger,
Gusti Huber, Franz Schafheitlin e.a.
Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Kimba, der weisse
Löwe. Afl.: Die Tierfanger. 14.30 ■
Lassie. Afl.: Der Grenzstein. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Getauschte Liebe. 15.50 Tele-
tip Natur. 16.00 ■ Pat und Patachon.
Afl.: Unruhiges Theaterblut/Schiffsreise
zum Ruhm. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Bens er-
ste Frau. Aansl. tekenfilms. 17.35 SAT
1 Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Space - der Mensch greift nach
den Sternen. Miniserie. Afl.lo. 18.45
SAT 1 Bliek 19.00 Glücksrad. 19.30
Cannon. Afl.: Peggy's letzte Party.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Special
Squad. Afl.: Der Apotheker. 21.25
SAT.I Bliek. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30
Die letzte Flut. Amerikaanse speelfilm
uit 1977 van Peter Weir met Richard
Chamberlain, Olivia Hamnet, David
Gulpilil e.a. 23.15 SAT.I Bliek. 23.25 ■Die dritte Dimension, Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1962 van Anatole Litvak
met Sophia Loren, Anthony Perkins,
Greg Young e.a. 01.15-01.25 Program-
ma-overzicht.

SSVC
12.30 For school. Videomaths.
12.45 For schools. Zig zag. Afl.: The
Persian Wars.

13.05 Children's SSVC. Playbus: The
Playgroup Stop.

13.30 Cricket. De vierde dag van de
First Cornhill Test in Headingley,
Australië.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Metroland. Gepresenteerd door

Sir John Betjeman.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Mr.

Berm.

15.55 Caterpillar Trail. Gepresen-
teerd door Stuart Bradley en Nick Da-
vies.

16.10 The Bubblegum Brigade. Se-
rie. Afl.: You're Never Fully Dressed
Without A Style.

16.40 Young Krypton. Een quiz voor
12- en 13-jarigen met als gast Ross

King.
17.00 Blue Peter. Serie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The Boon-

doogle.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Spelpro-

gramma met Sarah Kennedy.
19.20 Brush Strokes. Komische se-

rie.
20.35 Wildlife on one. Serie. Afl.: Je-

well in the Sun.
21.10 A Dangerous Life. Mini-serie.

Deel 2.
22.00 European1Election Broadcast.

The Concervative Party.
22.05 News and Weather.
22.35 A Dangerouw Life. Vervolg van

deel 2.
23.25 European Election Broadcast.

By Plaid Cymru.
23.35-00.05 Film '89. Filmrubriek.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast v.d Dag en Muziek.
8.05. 9.02. 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15 02
en 16.02Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17 05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders m Lim-
burg 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
6 00 Nws. 6 05 Sjapoo (6.30, 7.00
Nws , 7.30 Nws en RVA-ber) 8.00
Nws 8 10 Zonneslag. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips
12.00 Limburg 1989 13.00 Nws
13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge-
wapende man. 17 00 Focus. 17.10
Het Algemeen Belang 18.00
Nieuws. 18.10 Rock-ola. 20.00
Lukraak. 22 00 Nws. 22.05 Je weet
het maar nooit. 23.30-6.00 Nacht-
radio. (0 00, 5 00 en 5.30 Nws.)

satelliet
RTL Plus

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

08.30 California Clan. Serie. Herh.
09.10 Die Springfield Story. Serie.

Herh.
10.00 Reich und schön. Serie. Herh.
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
11.00 Baretta. Serie. Herh.
11.45 Der Chef. Serie. Herh.
12.30 Klassik am Mittag met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL-

Spiel, spelprogramma.
13.10 California Clan. Serie. Herh.
14.00 Soul Man. Serie.
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. Spelpro-

gramma.
17.45 Braut und Brautigam.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta. Serie. Afl.: Revolver

und Turnschuhe.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Knight Rider. Serie. Afl.: Eine

Musterstadt ohne Verbrechen.
(herh.).

20.15 Der Zufall und die Gewalt.
Frans-Italiaanse speelfilm uit 1974
van Philippe Labro met Yves Mon-
tand, Katherine Ross, Riccardo Cuc-
ciolla e.a.

21.45 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.30 RTLaktuell.
22.40 Eine Chance für die Liebe.

Persoonlijk advies.
23.15 Besessen von Damönen.

Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
James T. Flocker, met Matt Boston,
Arm Nelson, Jerry Jesnon e.a.
(herh.).

00.50-00.55 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

beelden met muziek.
14.55 As The World Turns. Drama-

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Komische se-

rie.
16.45 The Littles. Animatiereeks.
17.00 Countdown. Popmuziek.
18.00 Eurosport. Overzicht.
19.00 Eurosport - What a Week!
20.00 Voetbal. Overzicht Europees

seizoen.
22.00 Wielrennen. Ronde van Italië.
23.00 Hockey in Berlijn.
00.00 Rugby.
01.00 Eurosport. Overzicht.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsoverzichten.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Nino Firetto. Popmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The new music show. Actuele

popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Super Sports Night. NBA Bas-

ketball.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Super Sports Night. NBA Bas-

ketball.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Pop(nieuws).
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Kino. Filmrubnek.
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. The Police.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 European Top 20.
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstuck. 7 15Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch 12 15
Veranstaltungskaiender. 13.00 Fn-
schauf. 14.05 Schulfunk: Neues
aus Waldhagen. 'Eine Spende fur
das FFM . 14.20 Musikzeit heute:
Orchesterklange aus aller Welt.
15 00 Nachtmittagsstudio 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Musik-
journal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Treff nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva
16 00 Entenjagd. 17.00 Musikduell
17 50 Sportshop 18.00Musikduell
19 00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Rampenlicht; 20.00 Open house;
21 00 LP-Charts; 22.00-0.00 Musik
Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 2005 Zwischen
Broadway undKudamm 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4 05
Nachtexpress
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\ Banenmarkt Brunssum
\ woensdag 14 juni 1989

van 11.00 tot 19.00 uur

Y^^ d*r Brikke-Oave
MM_Ma_MN_a.M-B-MaH-Mi- —̂—————^———»"^■■■WM—m■aa"HMMM———**—■aHHBM""""—m%~****~*■"■"'■-■—"■"**"""«^"^^^^^"^^^^^""^"^^^^^^^^^^^"""^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^«*"^^^^^""""^^"~ m

Waar biedt Limburgs
grootste werkgever zoveel keuze

op technisch gebied?
In de DSM-stand natuurlijk.

Een groot concern als DSM heeft continu Dus kom op 14 juni naar de DSM-stand.

nieuwe mensen nodig. Goed opgeleide mannen èn Want voor u hetweetbent u een eind op weg naar
vrouwen die op uiteenlopende plaatsen in het een nieuwe baan.

bedrijf kunnen werken. Op heelveel verschillende Mocht uverhinderdzijn op deze dag, stuur

technische vakken en niveaus. Met even zoveel dan uw sollicitatie (met cv.) onder vermelding van

opleidings- en ervaringseisen. nr. 53/89 PVB naar DSM Limburg bv,
De DSM-stand op de banenmarkt in afdeling Personeelsvoorziening en Beheer,

Brunssum is een uitstekende gelegenheid om eens Mauritspark 1, 6163 HM Geleen.

nader kennis te maken. Bij de stand staan mensen
van het bedrijf die u alles kunnen vertellen over

functies, interne opleidingen, loopbaanmogelijk-

heden, leer/arbeidsovereenkomsten enz.

ledereen is welkom. Mensen met en zonder
werkervaring en met verschillende opleidings- r^ O IVil I !_N
niveaus. Loop even naar de stand en informeer naar

uw mogelijkheden. Onze mensen stóln ervoor. We hébben een oplossing ofwe vindener een.

mensen;
DIE WERK ZOEKEN MELDEN ZICH
igfV, NU BIJ START^-H

Als je niet meteen een vaste baan kunt vinden, hoef je niet bij de
pakken neer te zitten. Want Uitzendbureau Start heeft voor mensen die j

van aanpakken weten volop uitzendbanen in alle beroepsgroepen:
administratief, verzorgend, medisch, technisch en industrieel.

Je kunt er maar beter vroeg bij zijn.
■ini-fcj-i.i.iiiii.i*-iij

start
WERKT VOOR MENSEN DIE (VAST) WERK ZOEKEj

Brunssum Rumpenerstraat 15, tel. 045-256161
Heerlen Putgraaf 210, tel. 045-711320 Roermond Mariagardestraat 66, tel. 04750-19959
Kerkrade Poststraat 15, tel. 045-460847 Sittard Rijksweg-zuid 49a, tel. 04490-26910/27909
Maastricht 1 Het Bat 12a, tel. 043-252225 Valkenburg Stationstraat 17, tel. 04406-16525
Maastricht 2 Grote Gracht 35, tel. 043-25343Ö TOP-START MECC, tel. 043-617800/616510

BIJVERDIENEN? PART-TIME
WERKEN? VAKANTIEWERK?

a^^ hago nederland bv
m schoonmaakbedrijf

glazenwasserij
mmm*m^ zoekt

Schoonmaaksters
corveeërs
Kom voor meer informatie naar de banenmarkt in
Brunssum op 14 juni a.s.
Plaats: Brikke Oave van 11.00 tot 19.00 uur. 20073

1

I -1

Randstad mfSk
heeft volop ïB^^i
werk JIIjéJ
BANENMARKT IN BRUNSSUM
Tijdens de banenmarkt kunt u op onze vestiging
tot 19.00 uur terecht voor informatie en gratis
inschrijving.

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

-ir randstad uitzendbured'
1

Uitgeversmaatschappij Limburgs 'TT # "1 'i 'V f f
vjhet geüjknlm^e dagblad I .ITITIDUYCIS J—JCICIDICIO.en van Limburgs grootste v^"f v^ï
huis-aan-huisblad De
Trompetter

Voor deze uitgaven, alsmede MTS'eJS ltl/V Opgelet!
voor het drukken van andere
dag- en weekbladen. Ooit gedacht drukker te worden?
waaronder de Europese edities Wij willen je graag laten kennis maken met dit boeiende vak en
van .The Wall Street Jouxnai" en daarnaast de mogelijkheden aangeven die het Limburgs Dagblad je
de Japanse ..Nihon Keizai biec_ om dit al werkend te leren.
Slumbun", beschikt de <
onderneming over de meest £eR __^ VCOrwaarden: je dient bereid te zijn om in wisseldienst te
geavanceerde persen en , _ . . . l^ ,...
tekstverwerkingstechnieken. werken en 'e —** mdc omgeving van ons bedrijf te wonen

(Heerlen).
Een andere belangnjke activiteit
ten behoeve van derden, is de Wil )e meer weten, bel dan mevr. M. v. Niekerk, teL 045-739322, aan wie je
uiterst modem geoutilleerde ook je schriftelijke sollicitatie kunt richten,
offsetdrukkenj, Eidee Offset. Ons adres: Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad 8.V., t.a.v.
gespecialiseerd in mevr. M v. Niekerk, postbus 3100, 6401 DP Heerlea

> full-colour-drukwerk,
voornamelijk in grote oplagen. B
De onderneming is gevestigd in

j____^ |
Heerlen en er werken m totaal . . f _____■■ I ■ T
ca. 500 mensen. ff J| |- p| ""

Weer leren?
Cursussen en opleidingen in overvloed!

Welke keuze past bij mij?

; L // Regionaal /
/ / Educatief /\J Centrum *9^*-*r

\sm* Zuid-Limburg ÊwËZ%m*
/ jf geeft informatie en advies over

fj~_ / cursussen en opleidingen voor
C^ y*yJ volwassenen.

C (\\ Bel voor informatie of voor een
#Ay afspraak

(- Zuid-LimburgN <J 045-740677
—f^—*i^-Z> 045-622470

ARBEIDs£teIAREAUmifiiMiotumif* SCHOUW

— Oostelijke Mijnstreek-'
14 juni 1989

begin van een nieuwe carrière?

Meer dan

200 banen
in onze stand op de banenmarkt

Detailhandel, administratie, techniek, confectie, algemene funkties,
bouw...

...kom beslist kijken!
Ook als u vragen heeft over solliciteren, scholing, subsidieregelingen
enz. kunt u terecht op de banenmarkt of in het informatiecentrum van
het arbeidsbureau.

Arbeidsbureau Brunssum, rumpenerstraat 42-44. Tel. 045-252428.
Arbeidsbureau Heerlen, Putgraaf 210. Tel. 045-714845, vacaturelijn 718855.
Arbeidsbureau Kerkrade, Poststraat 15. Tel. 045-456341.

Voor GELEEN - BEEK - STEIN - SCHINNEN en bijbehorende ,
dorpen vragen wij

BEZORGERS M/V
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Ook als vakantiewerk. Melden: L.D. Geleen, Markt 3,
o»»» tel. 04490-46868 tussen 8.30-17.00 uur.

Limburgs Dagblad

**"?, LimburgsDagblad

<ipiccolo s

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

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

I Voor Wijnandsrade vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Geerstraat 5, Heerlen,

tel. 717719.

Limburgs Dagblad _

Limburgs Dagblad
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Bel volgende week voor slotaflevering

Uw mening over imago
HEERLEN - Nu de Imago-serie
haar einde nadert - deze week
komen ondermeer de Heerlense
politiecommissaris Berends en
burgemeester Van Zeil nog elk
apart op verhaal - is nog altijd
uw mening als lezer en inwoner
van deze streek niet gehoord.
Toch hechten wij eraan te verne-
men hoe u aankijkt tegen het
omstreden aanzien van deze re-
gio en van Heerlen in het bijzon-
der. Uw mening, hoe boud of
mild ook, mag bovendien best in
de krant.
Vandaar dat wij ter afsluiting
van deze, straks elf afleveringen
tellende Imago-serie uw stand-
punt en die van anderen verza-

melen voor de slot-aflevering
van volgende week woensdag 21
juni.
Op dinsdag 20 juni kunt u ons
bellen van 's morgens negen utar
tot 's middags half een. En dan
weer van twee uur tot half zes,
die dinsdagmiddag. Tel: 045-
-739284, 739282, 739283.
Uiteraard is schriftelijk reageren
ook mogelijk. Maar dan moet de
brief wel voor dinsdagmiddag
12.00 uur in ons bezit zijn. Adres:
LD, redactie oost, In de Cramer
37,6411 RS Heerlen.
Morgen de negende aflevering:
Politiecommissaris Berends
over de georganiseerde mis-
daad.

Geen fietsreis
jonge Polen

naar Kerkrade
KERKRADE - Een
groep Poolse jonge-
ren kan in juliniet
naar het esperanto
congres komen, dat
van 16 tot 23 juliin
Kerkrade wordt ge-
houden. Dit omdat
het niet is toegestaan
de grens van de
DDR met de Bonds-
republiek per fiets te
overschrijden.
De voorzitter van de
Warschause espe-

ranto-jeugd schreef
aan een Westduitse
correspondentie-vri
end dat de groep per
trein tot aan de
Duits-Duitse grens
wilde reizen. Dit om-
dat men voor dit
stuk in Oosteurope-
se valuta kon beta-
len. De rest van de
reis moest dan wel
wegens geldgebrek
per goedkope fiets
worden afgelegd.

Maar men kon niet
per trein naar West-
Duitsland, omdat de
vrachtwagon met
fietsen al in de Oost-
duitse grensplaats
Eisenach wordt los-
gekoppeld.En
moest daarom per
fiets de grens over.

Maar dat kan hele-
maal niet, verklaart
de DDR-ambassade
in Warschau.

Wettelijke beperkin-
gen zijn er zo debet
aan geworden dat de
Polen hun reis naar
het esperanto con-
gres in Kerkrade,
waaraan jongerenuit
de hele wereld mee
doen, hebben moe-
ten afblazen.

Kuipjes uit
VW gestolen

BRUNSSUM - De Brunssumse
eigenaar van een VW-golf ont-
dekte gistermorgen om acht uur
tot zijn grote verbazing dat alle
stoelen uit zijn auto waren ver-
dwenen. De vier sportieve kuip-
stoeltjes werden gestolen op de
parkeerplaats bij Langeberg.
De inbrekers die volgens de poli-
tie een tijd lang gesleuteld moe-
ten hebben om de stoelen los te
krijgen, namen ook het versnel-
lingspookje en een gereed-
schapskist mee.

Weinig verbalen
alcoholcontrole

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Bij een alcoholcon-
trole in de nacht van zaterdag op
zondag zijn in Brunssum vier auto-
mobilisten bekeurd. In totaal wer-
den door veertien politiemensen
400 bestuurders gecontroleerd. De
actie werd gehouden tussen 22.00
uur en 2.30 uur.
De politie stond steeds maximaal
een half uur op dezelfde plaats en
stond even lang op de grote door-
gaande wegen als op de zogenaam-
de sluipwegen als de Kruisberg en
de Vondelstraat. Twee van de vier
bekeurden werden op die 'sluipwe-
gen' aangehouden. Een van de auto-
mobilisten had zoveel aan Bacchus
geofferd dat hij zelfs niet in staat
bleek om in het ademanalyseappa-
raat te blazen. Hij mocht derhalve
de bloedproef ondergaan.

Bezwaren tegen
duivencentrum
zijn verworpen

Van onze correspondent
DEN HAAG/VOERENDAAL - De
door het gemeentebestuurvan Voe-
rendaal afgegeven hinderwetver-
gunning aan de BV Duivenkweek-
centrum Limburg nabij Termoors
in Ransdaal is definitief. De afde-
ling bestuursgeschillen van de Raad
van State in Den Haag heeft de be-
roepen, die door 35 omwonenden
waren ingesteld, verworpen. In het
bedrijf mogen maximaal 150 wed-
strrjdduiven en 800 kweekduiven
met jongenworden gehouden.
De omwonenden hadden geklaagd
over overlast, veroorzaakt door ex-
tra in de omgeving rondcirkellende
wilde duiven. Die zouden door de
wedstrijdduiven worden aangetrok-
ken. Voorts zou het vee van de om-
wonenden (vlak naast het centrum
is een varkenshouderij -red) makke-
lijker besmet kunnen raken met
ziekten, die door de duiven worden
overgebracht. Tot slot hebben de,
omwonenden de vrees uitgespro--
ken voor stankoverlast, veroorzaakt,
door de van de duiven afkomstige;
mest.

Geschillen
De geschillenafdeling veegt alle bc-;
zwaren van tafel. Volgens de afde--
ling zijn de voorschiften in de voor
het bedrijf afgegeven hinderwetver-"
gunning streng genoeg om de om-
wonenden te behoeden voor stank-
overlast. Zo is in de vergunning be-
paald dat de duiven slechts twee!
keer per dag mogen worden gelost:;
tussen 06.00 en 09.00 uur en tussen-
-16.30 en 18.30 uur. Daardoor zou het'
aantrekken van wilde duiven wei-
meevallen.
De vrees voor extra besmetting van'
het vee noemt de geschillenafdeling
denkbeeldig. Over de stankoverlast
merkt de afdeling op dat de mest
van de duiven dagelijks moet wor-
den afgevoerd. Daardoor zou het
met de stank ook wel loslopen. Tot
slot merkt de afdeling op dater ook'
nog een aanzienlijke afstand zit tus-
sen het dichtsbijzijndewoonhuis en
het bedrijf: 85 meter.

Inspecteur der Mijnen wil extra aandacht voor Kerkrade

Stijgen mijnwater gevaarlijk
Van onze verslaggever

KERKRADE - De Inspecteur-
Generaal der mijnen vindt dat
de afsluitingen van verschil-
lende oude mijnschachten in
Kerkrade in de toekomst extra
aandacht moet krijgen.

In het verleden zijn namelijk
meerdere 'schachtproppen' in
de diepte verdwenen. De si-
tuatie kan zelfs bijzonder kri-
tiek worden wanneer het stij-
gende mijnwater de veelal uit
leem en gruis bestaande
schachtvullingen bereikt. De
Inspecteur-Generaal schrijft
dit in zijn jaarverslag over
1987.

De vraag is overigens wie aange-
sproken moet worden om deugde-
lijke afsluitmaatregelen te nemen.
De voormalige mijnondernemingen
zijn wettelijk niet aansprakelijk.

Problemen
De schade door stijgend mijnwater
zal in de toekomst nog zeer inciden-
teel zijn volgens de Inspecteur. Wel
verwacht hij problemen, omdat ont-
ginningen uit de 18e en 19e eeuw
vaak niet zijn aangegeven in de offi-
ciële mijnplannen.

Ook is een gedeeltevan die aanteke-
ningen verloren gegaan. Deze vroe-
gere ontginningen, veelal niet ver-
der dan 60 meter onder maaiveld ge-
legen, bevinden zich ten dele in de
ontginningsgebieden van de Ddmi-
niale Mijn op Duits grondgebied.
Het andere deel is gelegen langs de
Nederlands/Duitse grens, in het ge-
bied Neuprick-Bleijerheide en on-
der het centrum van Kerkrade.

#De restauratie van het
Rolduc-complex zit er na
bijnatwintig jaarop. De 'fi-
nishing touch' verrichtte
minister Eelco Brinkman
van WVC gisteren hoogst-
persoonlijk. Met behulp van
een hoogwerker haalde hij
een bijzonder groot plastic
doek naar beneden, waar-
door zes prachtige beeldjes,
voorstellende allerlei heili-
gen, tevoorschijn kwamen.
De historie van Rolduc en
van de restauratie waren
daarvoor al uitgebreid be-
licht door de heer Offermans
van Leve Rolduc en direc-
teur Stassen van Centrum
Rolduc. Het prominente ge-
zelschap aanschouwde ver-
volgens het geheel verbeter-
de complex met eigen ogen.

Maaiveld
Overigens is demijnwaterstijgingin
de Limburgse mijnstreek nagenoeg
tot stilstand gekomen. Hoewel de
mijnwaterspiegel in de loop der ja-
ren wel gestegen is. Wanneer echter
gestopt wordt met het oppompen
van water zal het mijnwater in
Oostelijk Zuid-Limburg verder stij-
gen en naar verwachting 10 jaar na-
dien het maaiveld bereiken.

LANDGRAAF - Het ecologisch
tuinbouwbedrijf de Heihof in Nieu-
wenhagen houdt komende zondag
open huis. Het bijzondere aan dit
bedrijf is - behalve dat er zonder
chemie geteeld wordt- dat het vol-
ledig gerund wordt door afkickende
junks en alcoholisten.

Aardappelen, courgettes, bonen,
uien, winterpenen en ijsbergsla ge-
dijen er dan ook niet optimaal. Maar
toch lukt het elk jaarweer om voor

Maar liefst zeven hectare hebben ze
er onder de ploeg. Op een schitte-
rend plekje in de Oostelijke Mijn-
streek, alhoewel de zandige grond
aan de rand van de Brunssummer-
hei nu ook weer geen ideale stek is
voor tuinbouw.

Vlot

mijnrechtelijke regelingen ten aan-
zien van de ondernemingen maakt
een vlotte en bevredigende afhan-
deling onmogelijk, meent de In-

In '87 kwamen in totaal 46 klachten
binnen over mijnschade. Het over-
grote merendeel van particulieren.
De klachten werden behandeld
door de Beoordelingscommissie
Mijnschade en Staatstoezicht op de
Mijnen. Maar het ontbreken van

ervaring op, die hun later van pas
komt als ze een vaste baan krijgen".
De groenten en fruit groeiener zoals
gezegd ónder ecologische omstan-
digheden. Geen kunstmest en geen
chemische bestrijdingsmiddelen.
De magere grond wordt elk jaar
flink bemest met strorijk paarden-
mest van een manege op steenworp
afstand. De ecologisch gegroeide
produkten vinden gretig aftrek in
de direkte omgeving in Nieuwenha-
gen, delicattessenwinkels in de
Oostelijke Mijnstreek en in enkele
restaurants.
De open dag aanstaande zondag
duurtvan 10.00 tot 18.00uur. Bezoe-
kers krijgen danvan Verhees, Back-
bier en personeel van de Heihof
tekst en uitleg over de achtergron-
den van de ecologische tuinbouw.
Een alternatief voor de traditionele
chemisch-mechanische landbouw.

Afkicken tussen
de ijsbergsla

Open dag op ecologisch tuinbouwbedrijf

twintig, dertig mille groenten te
produceren. Een regeninstallatie
zou op de droge zandgrond beslist
een goede investering zijn.

(ADVERTENTIE)

Ideens dekbedsets.
Diverse moderne dessins. Strijkvrij.

1-pers. Van 79,-. Voor 59,95
2-pers. Van 119,95. Voor 99,95
litsj. Van 139,95. Voor 119,95

fFIfi 1Fm*/ *^
daar «rinkel je voor je plezier

Het succes is wisselend. Maar dat
was Backbier van meet af aan duf-
dehjk. De verwachtingen waren
nooit hooggespannen. De een houdt
het er maar een dag uit, de ander
een week of een maand. Sommigen
een halfjaar en er zijn er dieal twee
jaar schoffelen in de Heihof. Een en-
keling stroomt door naar een vaste
baan bij de ZOL-bedrijven.
Backbier is een vriendelijke hulp-
verlener. Eén ding tolereert hij ab-
soluut niet: dealen. „Als ik dat merk
of als iemand stoned of dronken op
het werk komt dan trap ik hem met-
een van het terrein af', zegt hy. „Het
is hier juist de bedoeling dat ze van
acht tot half vijf komen werken. In
een streng ritme. Zo doen ze werk-

Het project bestaat al negen jaaren
is opgezet door het Consultatieburo
voor Alcohol en Drugs (CAD) in
Heerlen. Jo Backbier, maatschap-
pelijk werker bij het CAD, trok in-
dertijd de kar. Hij ziet de zeven hec-
tare grote tuin als een resocialisatie-
project. Woninginrichting

Schinveld mag
niet uitbreiden

SCHINVELD - De woninginrich-
tingszaak van J. Stevens aan de
Brunssumerstraat in Schinveld
mag niet uitbreiden. De Kroon heeft
Stevens' beroep tegen het uitbrei-
dingsverbod van Gedeputeerde
Staten (GS) van Limburg afgewe-
zen.

Stevens wilde op het stuk grond
naast zijn bedrijf een toonzaal en
een fabricagehal bouwen. Het be-
stemmingsplan 'Kern Schinveld
1985' van de gemeente Onderban-
ken, waartoe Schinveld hoort, liet
die uitbreiding niet toe. Beroep bij
GS leverde Stevens niets op. Ook de
Kroon stelt Stevens nu in het onge-
lijk.

Op een tweede onderdeel van zijn
bezwaren krijgt Stevens echter ge-
lijk. Met hem vindt ook de Kroon
dat de gemeente meer detailhandel
dan alleen meubelbedrijven moet
toelaten in de kern van Schinveld.
De gemeente wilde de detailhandel
in niet-voedingswaren daar zoveel
mogelijk beperken. Volgens de
Kroon is de gemeente daarin te
strikt.

Vechtende
broers opgepakt
BOCHOLTZ - De rijkspolitie van
Simpelveld heeft in de nacht van
zondag op maandag twee broers uit
Bocholtz aangehouden die stampei
hadden gemaakt in 'Zum Weisen
Rössl'.
De broers zijn geen onbekenden
van de politie. Nadat ze door de uit-
bater op straat waren gezet kregen
ze een proces-verbaal wegens open-
bare dronkenschap.
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tCatharina' Heijnen, 78 jaar. Stationsstri
6071 KA Swalmen. De plechtige uitvaart

zal worden gehoudenop woensdag 14 junio» A
uur in de parochiekerk van de H. Lambe' [gj
Swalmen.

tAnny Schlicher, 62 jaar, weduwevan Sef k
sen. Hingenderstraat 66, 6111 AD St.-Jo« st

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden ol;
derdag 15 juni om 10.30uur in de parochieke ja
St.-Judocus te St.-Joost. .1

tjac Vossen, 52 jaar, echtgenootvan Gré V )r

gen. Schepen Cruysanckerstraat 9, 6(H
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
vinden op woensdag 14 juniom 11.00 uur in ?r
rochiekerk van de H. Laurentius te Maasni» ;
tJo Sanders, 37 jaar, echtgenoot van Mari< nl

ters. Bakkerstraat 15, 6101 GS Echt. DeP.i
ge uitvaartdienst zal worden gehouden op <*
dag 15 juni om 10.30 uur in de parochiekerk' k
H. Pius X te Echt.

t Willem Evers, 90 jaar, weduwnaarvan M' :tha Linssen en Maria Geerlings. Corr
Broekstraat 32, 6049 CJ Ooi-Herten. De pj? 'uitvaartdienst zal worden gehouden op vrij „
juniom 10.30 uur in de parochiekerk van de
chaël te Herten.

tLeo van Beers, 90 jaar, echtgenoot van
Buijs. Raadhuisplein 5, 6051 HV MaasbraC

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude
dag 16 juniom 11.00uur in deparochiekerk^*
Gertrudis te Maasbracht.

Enkele dagen voordat wij hem op een bijz'
wijze \yilden huldigen voor zijn verdienste
onze vereniging moesten wij afscheid nern'
ons erelid

Jacques Steinbusc
50 jaar geleden was Jacques een van de opf
van ons koor.
Gedurende vele jaren heeft hij als zanger
voorzitter zijn beste krachten aan onze verel
gegeven.

Mannenkoor Intern'
Schin op Geul, 9 juni 1989

Dankbetuiging
Uit de grond van mijn hart dank ik, ook tit
mijn kinderen en kleinkinderen, alle vriend
kennissen voor hun medeleven, betoond "overlijden van

Sikke Veenstra
Het w.s voor ons een grote steun.

Annie Veenstra-Foit'
Geleen, juni 1989

t
Dankbaar, datwij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, geven wij u met droefheid kennis dat
heden, toch nog onverwacht in zijn eigen vertrouw-
de omgeving, van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Peter Soetelmans
echtgenoot van

Tiny Lemmens
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 75-jarige leeftijd.

Geleen; Tiny Soetelmans-Lemmens
Geleen: Gerrit Soetelmans

Thea Driessen
Spaubeek: Tilly Bovy-Soetelmans

Harry Bovy
Elsloo: Jack Soetelmans

Ria Soetelmans-van Hoesel
Geleen: Marion Ariaans-Soetelmans

Harry Ariaans
en al zijn kleinkinderen
Familie Soetelmans
Familie Lemmens

6166 AC Geleen, 12 juni 1989
Beekhoverstraat 4a'
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 15 junia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus(paters Karmelieten) Rijks-
weg Noord te Geleen, waarna de begrafenis op het
parochiekerkhof van St.-Augustinus te Lutterade-
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 14 juni
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden, kennissen en buurtbe-
woners onze oprechte dank betuigen voor het me-
deleven en de belangstelling bij de begrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoeder, zuster, schoon-
zuster, groot- en overgrootmoeder

Maria
Ribbers-Schieveen

Een bijzonder woord van dank aan dr. van Ven-
rooy, Gezondheidscentrum Hoensbroek.

Familie Ribbers
Herman Schieveen

t
Met diepe droefheid geven wij kennis dat, na een
werkzaam levenvol zorg en toewijding, geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, in de leeftijd van 80 jaar, onze
dierbare vader, schoonvader, opa en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Frans Pernot
weduwnaar van

Maria S oeren
Zijn dierbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Familie Pernot
Familie Soeren

12 juni 1989
De Gijselaar 46, 6436 AZ Amstenrade
Corr.adres: Tiendstraat 32, 6181 GK Elsloo
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 15 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Amstenra-
de, waarna de begrafenis volgt op het r.-k. kerkhof
aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag om 18.30 uur in de r.-k. ka-
pel van huize Elvira te Amstenrade, De Gijselaar.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot
19.00 uur.
Wilt ü, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Bij deze geven wij kennis van het overlijden van
onze kolonel b.d.

Frans Pernot
Hij was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging en
begiftigd met de gouden medaille van het O.L.S.
De plechtige begrafenis met schutterseer vindt
plaats op donderdag 15 juni in de parochiekerk te
Amstenrade om 10.30 uur.

Bestuur en leden
schutterij St.-Gertrudis Amstenrade

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is zacht en kalm van
ons heengegaan, in de leeftijd van 67 jaar, mijn
dierbare vrouw, onze lievemoeder, schoonmoeder,
oma, schoonzus, tante en nicht

Johanna Camstra
echtgenote van

Lammert Oldekamp
Brunssum: Lammert Oldekamp

Kinderen en kleinkinderen
Familie Camstra
Familie Oldekamp

6441 EL Brunssum, 10 juni 1989
Vroedschapstraat 7
De crematiedienst zal gehouden worden op don-
derdag 15 juni om 14.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in het crematorium om 14.10 uur, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het St.-Gregoriusziekenhuis in Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, dezeaankondiging als zodanig beschou-
wen.

Wegens een sterfgeval is onze zaak

kapsalon Truus
donderdag 15 juni a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Truus Oldekamp

Maastrichterstraat 55 Brunssum

t
In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame, vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader, broer, zwager, oom en neef

Sjef Mulders
echtgenoot van

Jo Keulaerts
Hij overleed op de leeftijd van 71 jaar.

Weiten: J. Mulders-Keulaerts
Heerlen: Wiel Mulders

Annemie en Martin
Samantha

Richterich (D): Lily Mulders en Karel
Heerlen: Ton Mulders

Annemie Mulders-van Oosterom
Aaron, Kyra
Familie Mulders
Familie Keulaerts

11 juni 1989
Peter Peterstraat 6, 6419 CA Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 15 juni 1989 om 14.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Martinus te Weiten, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium te Imstenrade-
Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 13.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op woensdag 14 junias. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Heden overleed in het De Weverziekenhuis te
Heerlen op de leeftijd van 88 jaar

Margaretha Philippina
Ernestine Eich

weduwe van

, Gerhard van Ingen
Gosnells (Australië): G. van Ingen

K. van Ingen-Jansen
Gerry

Heerlen: J.J. Mentink
M.G. Mentink-Koopman

11 juni 1989
Corr.adres: Marconistraat 16, 6412 TP Heerlen
De dienstvan woord en gebed, voorgegaan doords.
van den End, zal gehouden worden op woensdag 14
juni 1989 om 14.00 uur in de Sionskerk aan de
Kampstraat te Heerlerheide, waarna aansluitend
begrafenis op de alg. begraafplaats aan de Kamp-
straat.

t
Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat,voorzien van het h. sacrament der
zieken, is overleden

Louis Hubert Hendrik
(Harry) Rij eken

echtgenootvan

Maria Andréa van Wieringen
* 1-11-1919 t 11-6-1989

Heerlen: M.A. Rijeken-van Wieringen
Amsterdam: Charles Rijeken

MargaRijcken-Schreuder
Arjan en Esther

Hendrik Ido
Ambacht: Charlotte Verschure-Rijcken

Bert Verschure
Maaike, Doortje en Femke

Rosmalen: Vincent Rijeken
Conny Rijeken-van Esch
Arme Yolijn

Maastricht: Angèle Rijeken
René Verheijden
Familie Rijeken
Familie Van Wieringen

11 juni 1989
Schandelerstraat 34, 6412 XN Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 15 junias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen, ge-
volgd door de begrafenis op der.-k.' begraafplaats,
Akerstraat te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Avondmis op woensdag 14 juni as. om 19.00 uur in
bovengenoemdeparochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Lindeman uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heer-
len; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dage-
lijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

! t
Na een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis
in Gulpen en de verpleegkliniek te Heerlen, over-
leed heden voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Mechtilda Loozen
echtgenote van wijlen

Alex Jaminon
in de leeftijd van 80 jaar.

De diepbedroefde familie:
Wijlre: Cisca en Hub Seroo-Jaminon

Bocholtz: Jo en Maria Jaminon-Andriolo
Treebeek: Maria en Jan v. Tongelen-Jaminon
Kerkrade: Johan en Tiny Jaminon-Huynen

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Loozen
Familie Jaminon

Heerlen, 11 juni 1989
Corr.adres: Beatrixstraat 16, 6351 GE Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 15 junia.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de

Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De avondmis ter harer intentie zal woensdag 14
junia.s. gelezen worden om 19.00uur in het Dr. Ac-
kenshuis te Gulpen.
De overledene ligt opgebaard in de chapelle arden-
te van de verpleegklinieken Heerlen.
Bezoekuren dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met verdriet heb ik na vele gelukkige jaren af-
scheid genomen van mijn lieve man

Johannes Mathias
van Dijck

weduwnaar van

Cornelia Elisabeth Maria
Jansen

echtgenoot van
Petronella Heeren

Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Sittard: P. van Dijck-Heeren
11 juni 1989
Dr. Nolenslaan 9, 6136 GE Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 14 juni as. om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Bernadette
aan de Baandert te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van heden, dinsdagavond
om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, hedenavond van
17.30 tot 19.00 uur.
Geen bezoek aan huis s.v.p.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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

Marga
Geene-Zandvoort

Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar, na een kort-
stondige ziekte.

Kerkrade: Annemiek
Roel en Paul

Geleen: Marga en Fon
Bram, Paul en Sanneke

Kerkrade: Ingrid en John
Ronald, Jacquelineen Caroline

Kerkrade: Eveline en Tim
Familie Zandvoort
Familie Geene

6464 BK Kerkrade, 10 juni 1989
Rembrandt van Rijnstraat 41
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
donderdag 15 juni as. om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het cremato-
rium om 13.15 uur.
Geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, geheel onverwacht,
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze dier-
bare zus, schoonzus, tante en nicht

Elly Camps
echtgenote van

Harry Reumkens
Zij overleed op 60-jarige leeftijd, in het St.-Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, gesterkt door het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Harry Reumkens
Familie Camps
Familie Reumkens

6371 LZ Landgraaf, 12 juni 1989
Hereweg 170
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 16 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Elly wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
donderdag 15 juniom 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van" het zo onverwachte overlijden van ons trouw
en voorbeeldigkoorlid

Elly
Reumkens-Camps

Haar inzet en dienstbaarheid zullen wij ons steeds
in dankbaarheid blijven herinneren.

Dirigent en leden
dameskoor „Jubilate"
parochie Nieuwenhagen

Diep getroffen zijn wij door het bericht van het
plotselinge overlijden van onze trouwe vriendin en
comité-lid

Elly
Reumkens-Camps

Elly wij zullen je missen.
Comité Kinderpostzegels, Nieuwenhagen

Landgraaf, 12 juni 1989

t~
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, dochter, schoon-
zuster, nicht en tante

Annie de Jong
echtgenotevan

Henk Snippe
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Waubach: H. Snippe
kinderen en kleinkinderen
Opa de Jong
Familie Roemgens
Familie de Jong
Familie Snippe

6374 TB Landgraaf, 11 juni 1989
Don Boscolaan 23
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 15 juni as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lau-
radorp-Landgraaf, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats te
Waubach.
Bijeenkomst in de kerk. geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 14 juni as. om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk. *
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.30 uur tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Zacht en kalm is van ons heengegaan, na een lief-
devolleverzorging in deVerpleegkliniekB te Heer-
len, gesterkt door de h. sacramenten, mijn dierbare
zus

Louise Francisca
(Wies) van Heeswijk

op de leeftijd van 81 jaar.
Paula van Heeswijk

12 juni 1989
van Weerden Poelmanstraat 152, 6417 ES Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op
vrijdag 16 junias. om 11.15 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te
Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk vanaf 11.00 uur.
Avondwake, donderdag 15 juni om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Wies is opgebaard in de rouwkapel van de Ver-
pleegklinieken te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 14.00 tot 16.00
uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze sport-
vriend

Marco Vigliaroni
Sportvrienden, bestuur en leden
boksclub De Amateur,
Munstergeleen

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker, de heer

H. Jansen
De heer Jansen was, tot aan zijn pensionering in
1983, 26 jaar werkzaam bij onze voormalige sector
Produktie.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 8 juni 1989

t
God is liefde

Vannacht is, na een leven van eenvoud enzorgzaamheid, 84 jaaroud. in de
vrede van zijn geloofvan ons heengegaan, onze lieveen overgetelijke va-
der, opa, broer en zwager, oom en neef

Jan Snijders
weduwnaar van

Bertha Bex
In dankbare herinnering:
mr. Wim J.J.M. Snijders
Joke J.M. Schrijvers
Eefje
Familie Snijders
Familie Bex

Zondag 11 juni 1989
Douvenrade 43, 6419 AA Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 15 juni
1989 om 11.00 uur in de St. Bernarduskerk te Übaehsberg, gevolgd door
de begrafenis op het daarbij gelegenkerkhof.
Vóór'aanvang van de dienst zal er gelegenheid zijn tot condoleren in ge-
noemde kerk.
Op woensdagavond 14 juniom kwart vóór zeven is er in dezelfdekerk een
gebedsdienst en eucharistieviering ter intentie van de overledene.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverzieken-
huis: bezoektijd aldaar dagelijks tussen 16.00 en 17.00uur.
Onze relaties die onverhoopt geen bijzondere kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

500bruidsjapon
en 200kostuW
6 fi Q t

__f . J,
BRUIDSHUIS PERKV,

HEERLEN^
Oranje Nassausl'^i

178750 tel. 045-7123;te
Bij beschikking vaj \rondissementsrech^ ;(
Roermond van 8 jll g.is onder curatele i .
Vincent Rogier l<ring, geboren te vj e
23 maart 1970, ver';
de in de Pepijnklin»
Echt, met benoem11*
Henriette Johanna
Kramer, wonende" \
10-Maasbree, BarO J
Erplaan 14,tot curi»
tot toeziend curator
Bekkering woneiT|
Baarlo-Maasbree, P
van Erplaan 14.
Procureur aarv.
Mr. H.G.M. HilkeO*_ _i,

Ra.indra, de grootste en verreweg be-mmm> kwaamste en enige telepaath en helderzien-
—Y cle van Europa, met 43-jarige praktijk en

duizenden persverslagen en dankbetuigin-
li 'mnm 9en ee,t as vr'idag 16 juni spreekuur

R WivÈ van 10 00"18 00 uur m hotel De proosd|i'
EL /■"■ Beekstraat 52 te Meerssen. En zaterdag 17
H| f-4» fjMj iuni van 10 00-18 00 uur in Hotel Holiday
13l '<3I !■ 'nn bl' net statlon te Eindhoven Rabmdra,

mw m Èm% H ool< van zijn talrijke juiste voorspel-
mw »~* lin9en en aanwi|zingen van vermiste perso-
I mÊk I nen. door politie-autonteiten zwart op wit

bevestigd. Rabmdra zegt u op elk gebied
alles wat u weten wilt en helpt u met al uw

BBBBBeHe-M-WII problemen

£MJ Provincie
jfjl Limburg

mededeling Gedeputeerde Staten
*» 104/21-83 maken bekend, dat op 30 mei 1989bij hen is

binnengekomende aanvraag d.d. 11 mei
1989 (ingeschreven onder nr. Bs 53520) van
WBM Betonindustrie B.V. omrevisievergun-
ningen ingevolge deHinderwet en de Wet ge-
luidhindervoor haar inrichting ten behoeve
van hetvervaardigenvan betonproducten ge-
legen Industrieterrein "Boshoverheide/Lozer-
weg" in de gemeenteWeert. De aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter in-
zage van 14 juni 1989tot 15 juli 1989 en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren;- in het ge-
meentehuis van Weerttijdens de werkuren en
bovendien 's maandagsvan 17.00tot 20.00
uur, alsmedetijdens dewerkuren na laatstge-
noemde datumop deze plaatsen tot het einde
van determijn waarbinnen beroep kan wor-
den ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag. Tot uiterlijk 8 juli 1989bestaat de
gelegenheid gemotiveerdebezwaren tegen
het gevenvan de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een
gedachtenwisselingkan plaatshebben waar-
bij ook de aanvrager aanwezig kan zijn; daar-
toe dienttijdig (eventueel telefonisch:
043-897528) een verzoek bij Gedeputeerde
Staten te zijn ontvangen. Tot uiterlijk 15 juli
1989kunnen tegen het gevenvan de aange-

vraagde beschikking schriftelijk gemoti-
veerde bezwarenworden ingediend bij Gede-
puteerdeStaten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht, onder vermelding van het num-
mervan de aanvrage. Degene dieeen be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend té maken. Al-
leendegenen, die bezwaren hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven en
een ieder dieaantoont, dat hij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat is geweest,kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tot het instellen van beroep
gerechtigd.
Maastricht, 13 juli 1989.

4
Mm^mfiTÏÏWm~,l*mW,ffW—MTi

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht li
08-06-1989 zijn de volgende faillissementen
A. UITGESPROKEN
1. V.o.f. Las- en Elektrotechnisch Bureau r»T

Lage Frontweg 22, 6219 PD Maastricht,!
mede de vennoten: J.A.M. Schrijnem*»
en A.M.M. Gobbels e.v. SchrijnemakerS,*
jelierenstraat23, 6214 SW Maastricht.
Rechter-Commissaris: Mr. J.W. Swane. J
Curator: Mr. E.J.J.M. Kneepkens, Alex- P?
talaan 40, 6221 CE Maastricht, tel. 043-25011
(flnr. 13660).

2. a. Huwi HoldingBV (Onr. 13661)
b. Art Center Designs BV (flnr. 13662) I
c. Litho Internatinal Holland BV

(flnr. 13663) I
alle gevestigd Ampèrestraat 12, 63721
Landgraaf

Rechter-Commissaris: Mr. J.W. Swane - I
Curator: Mr. A.J.C. Linssen, EmmaS"!
218, 6411 XC Heerlen, tel. 045-711238. 1

3. H.A.M. Habets, Frankenstraat 5, 6226 1
Maastricht, h.o.d.n. H. Habets.
Rechter-Commissaris: Mr. J.W. Swane. J
Curator: Mr. H.E. Menger, Minderbroe*.
berg 5, 6211 LX Maastricht, tel. 043-21 9]
(flnr. 13664).

4. J. Bakker, Marktstraat 134, 6431 LS H<n
broek.
Rechter-Commissaris: Mr. J.W. Swane. .
Curator: Mr. J.0.1. Leliveld, Valkenburg
weg 54, 6419 AV Heerlen, tel. 045-711999 |
(Onr. 13665).

5. Suno - BV, Burg.Lemmensstraat 125 F, "j
JD Geleen.
Rechter-Commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: Mr. H.G.M, van Meel, Maurit'1
41, 6161 HR Geleen, tel. 04490-55993
(flnr. 13666).

B. OPGEHEVEN
6. W.S.P. Göbbels, Burg. Coonenlaan 52, L*s

graaf, h.o.d.n. Wégé Meubel, Buizerd^"
Landgraaf (flnr. 13369).

C. SURSÉANCES
Bij beschikking van de rechtbank te MaasWJd.d. 08-06-1989 is voorlopig surséance van "'ling verleend aan:
RP AcoustiCS B.V. en RP Acoustics Geluid»,
latie 8.V., Wilhelminasingel 118, 6221 BL W
tricht.
Rechter-Commissaris: Mr. J.W. Swane. J
Bewindvoerder: Mr. H.A.J. Stollenwerck, l4
gersestraat 43, 6211 LM. Maastricht, tel- ,
254766.
De crediteurenvergaderingen worden £ej
den op 7 september 1989 te 10.45 uur in *H
noemde rechtbank.
Bij de verzoekschriften is geen ontwCPT
koorcl gevoegd. (Rep.nrs. 5704/89 en 5705/B="'
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De gemeente-polltie
van Maastricht tast in
het duister rond het mo-
tief van de mishande-
ling. Zij sluit niet uit dat
er sprake is van poging
tot diefstal van de auto
ofvan goederen die zich
daarin bevonden. De
dader was van forse ge-
stalte, 1.90 meter, ge-
kleed in een leren jasen
hoge zwarte laarzen. Hij
sprak Maastrichts dia-
lect. Zijn gezelschap
was geheel in het wit
gekleed.

Dinsdag 13 juni 1989 " 13

de erepenning van de provincie
Limburg mogen ontvangen. Dat
gebeurdebij gelegenheid van de
officiële afsluiting van de restau-
ratie van Rolduc.

# Gouverneur J. Kremers overhandigt de provinciale ere-
penning aan directeur J. Stassen (rechts) van Centrum Rol-
duc. Foto: FRANS RADE

Limburgse douane vreest
Europa zonder grenzen

Massaal banenverlies en groeiende onveiligheid verwacht

KERKRADE - Directeur J. Stas-
sen van Centrum Rolduc in
Kerkrade heeft gisteren uit han-
den van gouverneur J. Kremers

Van onze verslaggever

Kremers roemde Stassens bezie-
lenderol daarbij, maar vermeld-
detevens de inzetvan Stassen op
velerlei andere fronten. De gou-
verneur somde een indrukwek-
kende lijst van (voormalige) acti-
viteiten op, om tot slot te betwij-
felen of deze opsomming wel
volledig was.

Erepenning
provincie

voor Stassen

Meer loon voor
FNV-personeel

K Van onze verslaggever

jn p N- De Limburgse douane staat niet echt te wachten
d. ro.P a zonder (binnen)grenzen. Dat bleek gisteren nog

sr>U J^ toen de PvdA een werkbezoek bracht aan dePost Heerlen-Bocholtz. De socialisten, onder wie Kok,
eri°prZiUer Smt' de Tweede Kamerleden Wöltjgens, Hum-
fen n^ en de Europarlementariërs Visser en Woltjer,
imtyan verontruste douaniers te horen dat na 1992 alleen alDurg achthonderd banen dreigen te verdwijnen.

nenverlies misschien tot een mini-
mum beperkt worden ", zei hij.
Het werkbezoek van de PvdA viel
overigens samert"mct een gezamen-
lijke pamflettenactie van de douane
in Nederland, West-ELuitsland, Bel-
gië en Luxemburg. Douaniers deel-
den aan de grensovergangen pam-
fletten uit om de passanten ook eens
te wijzen op de negatieve gevolgen
van de Europese eenwording, in de
vorm van internationaal terrorisme
en zware criminaliteit:.

" Een douaniar drukt
PvdA-voorman Wim Kok
één van de pamfletten in
de handen, die gisteren op
grote schaal werden ver-
spreid. Geheel rechts het
Kerkraadse Tweede Ka-
merlid Thijs Wöltgens.

Foto: FRANS RADE

-Rllen 1S het Sevolg van het

!; aDit Van de controle op perso-
'Uan'' goederen en diensten,
i v ers vi nden echter dat ook
; e„ erenigd Europa grenscon-
nd v Overbodige luxe is. In dat
n w ei'WlJ2er> zij. naar de smok-
lip,,apens en drugs, terrorismeUeuwetgeving.

> d3dat de doua-
Unr-t- gebled ook na 1992 nog
C moet hebben. Maar hethem" arbeidsplaatsen is vol-
)ntsj onafwendbaar. Gedwon-
'errn >nen moeten daarbij wor-''niet6 in' maar aan overplaat-
eg'i s kaaltjes meel, maar in
3men omscholing valt niet te

Kste!rentariër Visser zaë de
F «lOßpuii,2onniger in- HiJ wees
ontr^i yke oprichting van een!houdIedlenst die zich bezig|in o" n. met fraudebestrijding
k hatn ter stadium - met de
st wor?011'53116- Dat moet een
'e bev met grensoverschrij-
?r e oeSdheden, waar volgens:kan groot aantal douaniers."vinden. „Zo kan het ba-

maken en via computertechnieken
het verloop van het vernauwings-
proces te volgen.

HEERLEN - Het personeel op het
Limburgse districtkantoor van de
FNV in Heerlen is opgelucht dat de
onderhandelingen over hun eigen
CAO goed zijn afgelopen. „Het is
nooit prettig als dit soort conflicten
zich verder aanscherpt in eigen
huis," reageert secretaris Math
Janssen op het nieuws dat de FNV
heeft ingestemd met een salarisver-
hoging van in totaal 3 procent dit
jaar.

Verdere acties bij de vakcentrale
zijn nu van de baan. De onderhan-
delingen over de nieuwe CAO lie-
pen vorige week stuk op de looneis
die de Dienstenbond FNV namens
het FNV-personeel had gesteld.
Vorige week stelde het personeel
het bestuur van de FNV een ultima-
tum tot gisterenochtend elf uur.Toen dat afliep, bleek er enig schot
in de zaak te zitten in zoverre dat de

FNV opnieuw met de Diensten-
bond wilde praten. Maar de eis van
drie procent was nog niet ingewil-
ligd. Daarop legde het FNV-perso-
neel, dat uit alle districtskantoren
naar het hoofdkantoor in Amster-
dam was afgereisd, het werk stil.
Vanuit Limburg reisden overigens
slechts twee werknemers naar Am-
sterdam.
Anderhalf uur later bleken bond en
bestuur toch tot overeenstemming
te zijn gekomen. Het FNV-perso-
neel krijgt nu per 1 juli 2,5 procent
en per 31 december nog eens een
half procent. Daarnaast wordt een-
malig drie maal honderd gulden be-
lastingvrij uitgekeerd. Eerder was al
overeengekomen dat de FNV twee
procent zou uittrekken voor extra
werkgelegenheid. Verder zijn er af-
spraken over ouderschapsverlof ge-
maakt, die ook voor mannen zullen
gaan gelden.

Onderzoek naar
effect verlaging

cholesterolgehalte

Opruimen afvalberg
DSM kost miljoenen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het verplaat-
sen van de zogeheten zuurteer-
vijver van DSM in Geleen, een
vergaarbak van allerlei chemi-
sche afvalstoffen, kost een half
tot één miljard gulden. Voor die
bedragen kan de inhoud, vijf'mil-
joen ton steenslik, naar een bui-
tenlandse opslagplaats gebracht
worden. Transport van melami-
neslik, een chemische afvalstof
die DSM in de jaren '70 en (be-
gin) '80 opsloeg op de voormalige
mijn Maurits, op langere afstand
is echter niet haalbaar.

Een en ander bleek gisteren tij-
dens een rechtszaak tegen DSM.
Volgens directeur ir J.Geerards
is nooit geëxperimenteerd met
het transport van melamineslik
over langere afstanden omdat

zich bij korte stukjes al proble-
men voordeden. Geerards zei dit
naar aanleiding van de eis van
twee miljoen gulden die geba-
seerd was op de kosten als mela-
mineslik naar de afvalverwer-
kingscentrale in Rijnmond
(AVR) vervoerd was.

In 1983 is overigens met het stor-
ten van melamineslik (75 procent
water, 25 procent melamine-sili-
caat) in de zuurteervijver ge-
stopt. Door centrifugeren kan
het afval ingedikt worden tot
steekvast materiaal en sinds die
mogelijkheid er is wordt het ge-
transporteerd naar een speciale
afvalplaats in Oost-Duitsland.
Volgens Geerards heeft DSM 5-7
miljoen gulden uitgegeven aan
de ontwikkeling en fabricage
van centrifuges.

MAASTRICHT - Alle acht Neder-
landse academische centra, waaron-
der het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht, zullen in een of andere
vorm meedoen aan e-en lange ter-
mijnonderzoek naar de doeltref-
fendheid van een draistische verla-
ging van het cholesterolgehalte in
het bloed. Aan het onderzoek ne-
men ruim 720 mannen deel die last
hebben van de symptomenvan ver-
nauwing van de krans;slagader (pijn
op de borst bij inspan ning).

Regress
Het cardiologische datanetwerk van
het ICIN speelt bij het onderzoek -
dat de naam REGRESS heeft gekre-
gen - een centrale rol. De helft van
de 720 patiënten krijgt twee jaar
lang een medicijn dat het bloedcho-
lesterol met ongeveer 30 procent
doet dalen. De andere helft vormt
de vergelijkingsgroep.

De deelname van het AZ in Maas-
tricht beperkt zich to t. het verzame-
len en aanleveren van de gegevens
van patiënten dieaan het onderzoek
willen deelnemen.

Alle patiënten zullen regelmatig po-
liklinisch worden onderzocht en via
tests (bijvoorbeeld de fietstest) en
biochemisch onderzoek worden
'gevolgd. Door analyse van gene-
tisch materiaal komen ook erfelijke
aspecten aan bod.

DemonstratiebijLimasras
TSas h ~ Het Personeel vanirj a

n°udt vanochtend vooraf-
-1 van p ver Sadering van de
T>s epr, otnmissarissen van Li-
-KJk op het ter-■f ur nethoofdkantoor in Land-

'4e nt d
1
°°r de vakbonden wil-kenuerkrLemers nun ongenoe-

van maken over de plan-
vari a

lem om door het opko-
:aS t0 delen eigenaar van Li-le worden.
fcdpnonimissarissen- onder wie
r, djPuteerden Pleumeekers en
P vPr e(:nzelfde functie bij de
pborj w°rdt een petitie

Sneller
Het onderzoek staat onder auspi-
ciën van het Interuniversitair Car-
diologisch Instituut Nederland
(ICIN) dat gistermiddag in Utrecht
een nieuwe behuizing officieel in
gebruik nam. Daar werd meege-
deeld dat het onderzoek „op royale
wijze" wordt gefinancierd door een
Amerikaans farmaceutisch bedrijf

(Squibb) en dat mede daardoor de
infrastructuur, van het ICIN belang-
rijk wordt versterkt.
Kransslagadervernauwing wordt
veroorzaakt door atherosclerose
(aderverkalking) en het vernau-
wingsproces, lijkt sneller te verlo-
pen naarmate het bloedeholesterol-
gehalte verhoogd is. Maar1 het ver-
band tussen cholesterolgehalte en
vernauwing is erg ingewikkeld.
Hart- en vaatziekten doen zich na-
melijk ook voor bij mensen met een
'normaal' cholesterolgehalte en ook
bij henkomt er teveel cholesterol in
de vaatwand.

Projectleiders zijn dr J. Barth (Nij-
megen) en dr J. May (Groningen).
Volgens het ICIN kunnen de resul-
taten van het onderzoek, die op zijn
vroegst over drie en een half jaar
worden verwacht, van grote invloed
zijn op de volksgezondheid.

Het ICIN-onderzoek gaat daarom
uit van de gedachte dat ook.de da-
ling van een 'normaal' gehalte een
gunstig effect kan hebben op het
proces van atherosclerose. Een ver-
andering van eetgewoonten blijkt,
vooral als dat proces al in een verge-
vorderd stadium is, onvoldoende ef-
fect te hébben om de vernauwing in
de bloedvaten te verminderen.
Tegenwoordig bestaan er medica-
menten dieeen drastische verlaging
kunnen bewerkstelligen van het
verhoogde zo.wel als het normale
bloedcholesterol. Ook is het moge-
lijk de kransslagaders 'zichtbaar' te

De advocaat van DSM, mr Ch.Pau-
lussen, maakte bezwaar tegen de
splitsing van de zaak. Nog ervan af-
gezien dat beide onderdelen ver-
band met elkaar houden, betoogde
hij dat de publiciteit rondom de (al
jaren slepende) rechtzaak het con-
cern geen goed doet. „Het is van be-
lang voor DSM dat het tot een afron-
dingkomt."
Niettemin had het concern eerder
een schikking, van een half miljoen
gulden, geweigerd. In een officiële
verklaring laat DSM gisteren weten
dat het concern hiervan afzag om-
dat het overtuigd is van de juistheid
van haar interpretaties, namelijk
dat het bedrijf de gewenste onthef-
fing min of meer in het vooruitzicht
was gesteld. DSM wijt de langjarige
procedure aan 'verschil van mening
over interpratie van stukken.
De rechter doet maandag 26 juni
uitspraak.

Uit slotverklaring DSM-directeur ir Geerards bij rechtbank blijkt

Ministerie VROM wilde Justitie
voor DSM onder druk zetten

van afvalwater in de Meulenberg-
groeve in Urmond, waarvoor DSM
geen hinderwetvergunning zou
hebben.
De rechtbank heeft deze twee on-
derdelen gisteren gesplitst, omdat
volgens rechtbankpresident
mr J.Nolet nader onderzoek naar de
kwestie rond het gebruik van het
bergingsbassin in Urmond nodig is.
Zodoende.kan de rechtbank over de
andere verdenking, het illegaal stor-
ten van melamineslik. toch al een
uitspraak doen. Daarmee komt er
ook nog een afzonderlijke rechts-
zaak, waarvoor het chemieconcern
na het hernieuwd onderzoek wel-
licht opnieuw gedagvaard zal wor-
den.

wille. Maar het bleek niet in staat
om enige drang op het openbaar mi-
nisterie uit te oefenen om de proce-
dure (tegen DSM, redactie) in te
trekken," aldus de DSM-directeur
die concludeerde dat het openbaar
ministerie bedrijven op ba^is van
willekeur vervolgt.
Officier van justitie mr J.Oosterhof
stak na afloopzijn verbazing over de
uitspraken van directeur niet onder
stoelen of banken. Hij bevestigde
ook dat het ministerie van VROM

destijds over de kwestie contact
heeft gehad met justitie in Maas-
tricht.

Splitsing
Twee weken geleden werd tegen
DSM een boete van twee miljoen
gulden ge eist voor het storten van
het melamineslik.van december '81
tot juni '83, zonder daarvoor een
vergunning te hebben. De eis had
tevens betrekking op het opslaan

Afronding

Deze opzienbarende verklaring
deed Geerards tijdens de voortzet-
ting van de rechtszaak van 31 mei,
over de vraag of het Limburgse che-
mieconcern bijna twee jaar lang ille-
gaal chemisch afval (melamineslik)
heeft gestort in de zogeheten zuur-
teervijver op de voormalige Mau-
rits-mijnberg in Geleen. De onthef-
fing die DSM voor deze stortingen
nodig had, was afgewezen en tegen
die afwijzing was het concern in be-
roep gegaan. Dit juridisch gevecht
liep tot aan de Raad van State, het
hoogste rechtsorgaan.
Volgens directeur Geerards stond
vast dat het kroonberoep gunstig
voor DSM zou uitpakken. De juridi-
sche afdeling van DSM was er dan
ook tegen dat het op een akkoordje
met VROM zou worden gegooid. In
de bestuurlijke begeleidingscom-
missie voor het Milieu-Actieplan
van DSM was Geerards, vertelde hij
gisteren tegen de economische
rechters, verschillende keren door
de ambtenaar van VROM benaderd
om de beroepsprocedure te staken.
Het chemieconcern kwam echterbedrogen uit. „Het ministerie vanVROM was ors altijd uitermate ter

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het ministerievan
VROM heeft DSM beloofd dat het
druk zou uitoefenen op het open-
baar ministerie om te voorkomen
dat het chemieconcern voor de
rechter moest komen voor illegale
stortingen in Geleen. Dat was een
voorwaarde die de directie vanDSM Limburg stelde, indien het be-
drijf een kroonberoep over een ont-
heffing voor het storten van che-
misch afval zou intrekken. Dat
bleek gisteren uit de slotverklaring
van DSM-directeur ir J.Geerards,
tijdens de voortzetting van een
strafzaak bij de rechtbank in Maas-
tricht waarin DSM er juist van
wordt verdacht illegaal chemisch
afval te hebben gestort.
„De juristen van VROM zouden
naar het openbaar ministerie stap-
pen om ook aan die kant het pad teeffenen. Door het intrekken van het
kroonberoep zou DSM zijn goede
gezicht laten zien," zo omschreefGeerards de voorwaarde die hij aan
een topambtenaar van VROM hadgesteld. Bovendien zou de intrek-
king van het kroonberoep 'procedu-
res voor het krijgen van vergunnin-
gen vergemakkelijken.

(ADVERTENTIE)
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Gißtis extra prijzen
lr> de juniMiel-Lotto.

/Si^^L. l MOUNTAIN BIKES.

Ü trekk'n9 Van de JUn'Mid-Lotto 9aan er tienduizendenprijzen uitratis extra nnLnu!dpriJS,kan °Plo Pen tot een nalf mi|ioen. U maakt bovendien kans op
"nt u 1 V3n h! 7 . „ ,als ude laatste 4 cijfers van uwfoimuliemurnmer goed heeft

Jj~- DE ÏOTTOLIJKTEENSPELLETJEJOTDATJE'M WINT.e Goudrn Gids voor deLotto-inleveradressen.

naderden, sloegen de
daders te voet op de
vlucht richting Vrijthof. 'Teleprofs' zendt

telefonistes uit
MAASTRICHT -De
Limburgse hoofd-
stad krijgt in scp-
tember de eerste
zelfstandige uitzend-
organisatie voor het
uitzenden van hoog-
gekwalificeerde tele-
fonistes. PTT Tele-
com en het uitzend-
bureau Vedior heb-
ben daartoe samen
het bedrijf Teleprofs
BV opgericht.
Het uitzendbureau |

stuurt de telefonistes
naar bedrijven met
grote en middelgrote
telefooninstallaties,
Het idee voor het uit-
zendbureau is ont-
staan bij PTT Tele-
com in Maastricht,
Daar is men drie jaar
geleden al begonnen
met het uitlenen van
telefonistes. Direc-
teur Commerciële
Zaken A. Sorée:
„Veel bedrijven

klopten bij ons aan
omdat zij omhoog
zaten. Voor het be-
dienen van ingewik-
kelde telecommuni-
catiecentrales zijn
tenslotte goede men-
sen nodig. Het bleek
een gat in de markt
te zijn."
PTT Telecom zorgt
voor de opleiding
van de uitzend-
krachten die de gea-
vanceerde centrales
gaan bedienen. Ve-
dior levert de kennis
op uitzendgebied. In
september wordt
een tweede Teleprof-
vestiging geopend in
Den Haag.

Belgisch echtpaar
ernstig mishandeld

Va Heuzenfeest in Maastricht

dekeplein zijn daar ge-
parkeerde wagen vrij te
rijden zodat zijn vrouw
het stuur kon overne-
men. Nog voordat hij
kon uitstappen, greep
een onbekende hem bij
zijn jas en sleurde hem
uit de wagen. Na ge-
trapt en geslagen te zijr)
viel de Belg op de

'grond.

De vrouw van het
slachtoffer wilde te
hulip komen, maar werd
door het vrouwelijk ge-
zel schap van de dader
van achter bij de haren
gegrepen en eveneens
op de grond getrokken.

Motief
Doordat er passanten

—_-_—

SfTRICHT - Eenëbch echtpaar uitlaken heeft een be-K aan het Reuzen-f m Maastricht zon-
j? zwaar beboet. DeanSe man werd zo, ;llS mishandeld
Jreen onbekende dat"^et hoofdwondenbloeduitstortingen
:r net hele lichaam in'Academisch Zie-
£Uls moest wordengenomen.

*\ ac vrouw werd
van mishan-!"£■ Tegen midder-Lnt trachtte de Belgne<- Henric van Vel-

Jimburgs dagblad provincie
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Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72. 60x S4i ■ 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,-
-35000 539- 656- 751.- 816- 999-

Etlect. rente vanaf 0.87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100 000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30
jaar 9%59

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair A

mmm^mmmmt^mmmmÊÊÊßÊÊÊmÊÊÊÊL^maÊmÊÊmmmwmmmmmmmi

m Vanaf mM
fBEIERSE ALPEN 7dg 799.-f
IBRUNNEN 5 en 10 dg 499,-f.
fLUGANO 7 dg 749.-ff DIANO MARINA 10 dg 1079.-1
f NICE-MONACO 7enlodg 599.-1
fPARIJS 2,3.4en7dg 139,-ff LONDEN 4 dg 449,-f
fBERLIJN 3 en 4 dg 299.-f
IKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-ff PORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-fIMERAIMO-DOLOMIETEN Bdg 799.-f

ITORBOLE-GARDAMEER 10dg 889.-ffZELLAMSEE 8 dg 779.-f
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-f
fWENEN 7 dg 789.-fIROME-FLORENCE 10dg 989.-fILOURDES 7 dg 699.-1
fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-f

_|NORMANDIE-LOIRE sdg 499.- m\~^
JNOORSE FJORDEN Bdg 1 289. /_t_~_iï~_

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'

É'Onze
oude auto was helemaal op. We wilden dolgraag

een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
CMVBank. En noggeentwee dagen laterkonden we de auto

Een PersoonlijkeLening ofeen DoorloopKrediet van de
CMVBank iser nietalleenvoor de nieuwe auto.Ookvoor de
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
werken snel, discreeten berekenen een schappelijkerente die
lager is dan u denkt

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? En wat het kost?
Bel dan nu voor meer informatie.
Van 9.00-17.00 uur: 045-251043.
Van 17.00-21.00uuren zaterdagsvan 9.00-13.00 uur:06-0227272.
Een voorbeeld?__ JEE. Voor f 12.000,-betaalt u6O maandelijkse termijnen van

IN Il*lf f 264,82 Effectieve jaarrente is 12,3%Kwijtscheld ing bij overlijdentot
" f 20.000,-. Wij verstrekken leningen van f 2.000,- t/m f 50.000,--.

** #f©KDW BANK
Uw krediet waardig

Kerkstraat 294, Brunssum.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 8 juni 1989
is onder curatele getiteld:
Petronella Elisabeth Hu-
bertina Dalemans, gebo-
ren te Grathem op 26 de-
cember 1947, verblijvende
in Huize St.-Anna te Heel,
met benoeming van Hu-
bert Herman Theo marie
Dalemans, wonende te
6096 BA Grathem, Prins
W. Alexanderstraat 21, tot
curatror en tot toeziend
curatrice Helena Huberti-
na Gerarda Dalemans, wo-
nende te 6063 NM Vlo-
drop, Bungalowpark Ro-
thenbach 15.
Procureur aanvrager:
Mr. P.J.W.M. Theunissen

Ondercuratelestelling
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 8 juni
1989 is onder curatele ge-
steld: Henriëtte Cathari-
na Gootzen, geboren te St.
Odiliënberg op 20 decem-
ber 1952, verblijvende te 60
77 AC St. Odiliënberg, aan
de Berg 1, met benoeming
van Maria Gertruda Jose-
pha de Boer-Gootzen, wo-
nende te 6077 CM St. Odi-
liënberg,Lindenlaan 6, tot
curatrice en tot toeziend
curator Willem Bernard
Gootzen, wonende te 6077
AC St. Odiliënberg, Aan de
Berg 1.
Procureur aanvrager:
mr. M.C.W. v.d. Zanden

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

I En de makelaarweet van
wantenen kranten.

'Lijnrechl tegenover elkaar'

Kok levert kritiek
op premier Lubbers

ROERMOND - Het is ontluis-
terend voor premier Lubbers
om hem de onmacht van zijn
kabinet iets te doen aan het
maatschappelijke probleem
van de eerste orde, de werk-
loosheid, in het recente pro-
gramma Achter het Nieuws te
zien verheffen tot principe. Dit
zei PvdA-fractievoorzitter
Wim Kok maandagavond op
een partijvergadering in Roer-
mond.

Kok merkte op stomverbaasd te zijn
over het feit dat Lubbers, nu zijn
karwei mislukt is, het werkloos-
heidsprobleem buiten de politiek
wil plaatsen en het nauwelijks nog
een taak voor de regering en voor de
overheid vindt. De overheid heeft
haar eigen verantwoordelijkheid en
verspeelt haar gezag als ze dit enor-
me probleem op zijn beloop laat, al-
dus Kok.

„Op dit punt staan Lubbers en ik
lijnrecht tegenover elkaar." Kok zei
niet mee te willen doen aan de man-
netjesmakerij over wie onder wie
minister wil zijn. Voor de PvdA telt
alleen het toekomstige beleid.

Voor de koppeling van lonen aan
uitkeringen schijnt het CDA ineens
ook iets te voelen, maar Kok ver-
trouwt dit niet al te zeer, gezien re-
cente uitlatingen van CDA-leider
De Vries. Als vandaag bij de kamer-
debatten blijkt dat het CDA net als
de regering die koppeling per 1 juli
dit jaar niet wil, dan verdient het
CDA donderdag bij de Europese
verkiezingen en op 6 september een
geweldige afstraffing, zo zei Kok.

Akkoord VS en Si
over voorkomen

militaire conflicten
Van dereda<c:tie buitenland

MOSKOU -De Siovjetunie en de VS
hebben in Moskou een akkoord ge-
sloten om het per ongeluk uitbre-
ken van militaire- conflicten te voor-
komen.De overeenkomst die vanaf
1 januari 1990 geldt, werd onderte-
kend door admiraal William Crowe,
voorzitter van de gezamenlijke
Amerikaanse chefs van staven van
de strijdkrachten, en de stafchef
van de Sovjets'trijdkrachten, Mi-
chailMoisejev.
Crowe, die een elfdaags bezoek aan
deSovjetunie brengt, zei dat het ak-
koord aangeeft ~hoever de moed
van onze politieke leiders ons ge-
bracht heeft tot. de ontwikkeling
van een bredere en meer levensvat-
bare relatie tussen onze landen."
Generaal Moisejev noemde de over-
eenkomst een „gewichtige gebeur-
tenis in de geschiedenis van onze
betrekkingen." Het akkoord is on-
der meer bedoeld om te voorkomen
dat het per ongeluk binnendringen
in eikaars gebied met militaire
vliegtuigen uitmondt in een geweld-
dadig conflict.
Over het akkoord hebben Ameri-
kaanse en Sovjetteams van stafoffi-

Exodus van
etnische

Turken uit
Bulgarije

ANKARA - Sinds het begin van
de maand hebben ongeveer
10.000 mensen van Turkse af-
komst die door Bulgarije waren
uitgewezen, omdat „zij zich te-
gen het regime hadden verzet,"
een toevluchtsoord gevonden in

Turkije. Dit heeft een hoge func-
tionaris van het Turkse ministe-
rie van buitenlandse zaken giste-
ren verklaard.

Turkije is bereid de hele Turkse
minderheid in Bulgarije op te
vangen - naar schatting 900.000
mensen - die „het slachtoffer zijn
van een massale; deportatie-ope-
ratie door de au toriteiten in So-
fia."
In twee Turkse grensprovincies
hebben de autoriteiten „tenten-
steden" moeten oprichten om de
vluchtelingen voorlopig op te
vangen.
Aanvankelijk kwamen er dage-
lijks 100 a 150 vluchtelingen, nu
1000 a 1500.

N-MNi-^-^-^-^-^-^-M-^-^-V-^-^-M._ia-l-H-illlM-^-HMl_^-MMM-H-^-H-Hj

eieren negen maanden ondef^deld. Crowe zei dat militaire le^van de twee supermogendh^
voor de eerste maal rechtsta
dergelijke onderwerpen haddei1

sproken.

De Amerikaanse generaal-n1*
George L. Butler, die het ApJ
kaanse onderhandelingsteam
de, zei op een persconferentiet
het akkoord een „nieuw nivea1*vertrouwen tussen onze f>,
krachten en landen schept.' y
Sovjetcollega Anatoli Boljatk"
klaarde dat de overeenkom5'
Sovjet-Amerikaanse militaire ,
den ten goede komt en „de ofl*
spelbaarheid in de betrekk'1;.
tussen onze landen vermindert-
Het akkoord geldt alleen voor o
doelde militaire acties die u' ,
hand kunnen lopen. Het vo°a
niet in het voorkomen van incJ,
ten zoals het neerschieten vaf1 j
Zuidkoreaans vliegtuig in 19" g
toestel werd indertijd door een
jetstraalvliegtuig neergehaald-

Vier gebieden
De vier gebieden, waarop de
eenstemming van toepassing
zijn: a) het per ongeluk of in no"
vallen binnendringen van v^^,gen of zelfs grondstrijdkrachte
eikaars gebied; b) het gevaai'l'J
bruik van laseronderdelen; c <verstoring van militaire op>e*.
door de andere zijde in een clzijds overeengekomen "^f^fspanningsgebiéd", zoals de G°
dens de Iraans-Iraakse oorlof
menging in eikaars bevel- en
trole-netwerken.
De twee onderhandelings}^
zeiden verder dat de strijdkra
van hun landen zes maanden
hebben om met de nieuwe Pr_?ov.
res vertrouwd te raken. De 'J
russische en Amerikaanse
krachten zullen hierbij na^ ,t
menwerken, aldus generaal i>

Limburgs Dagblad



"an onze verslaggever
- Het lijkt welac instorting van de Heide-oeye eind junivorig jaar in Val-burg aan de Geul vooraf

°rspeld had kunnen worden.net jaarverslag 1987 van de in-
der mijnen,

pas nu is versche-

"" wijst ir. G. Ockeloen erop
atschaling en instortingsge-r m de Zuidlimburgse mer-

'groeven toeneemt. Hij wijtaan natuurlijke verwering
ardoor ook andere groevenvaar lopen in te storten.
't verweringsproces verloopt
'aatste jaren sneller, mogelijk

'Sevolgvan toenemende kruip

Als gevolg van toenemende verzuring milieu

Instortingsgevaar
grotten neemt toe

en of andere externe factoren
waaronder de verzuring van het
milieu", zo schrijft hij in het jaar-
verslag.

De heer Ockeloen spreekt van
spattende pijlers en afschalingen

in het dak. Hij vindt dat deze si-
tuatie tot gevolg heeft dat kalk-
steengroeven, die vaak vele eeu-
wen in stand zijn gebleven, kun-
nen instorten. Het is zaak het toe-
zicht op de ondergrondse mer-
gelgrotten te intensiveren. Wat

vorig jaar in de Heidegroeve is
gebeurd, past volgens ir. J. Pött-
gensvan het Staatstoezicht op de
Mijnen in Heerlen in de reeks ge-
beurtenissen waarop de inspec-
teur-generaal in zijn verslag
duid.

HiclegToeve
Vorig jaar junivond er in de Hei-
degroeve in Valkenburg een
enorme instorting plaats die zelfs
bovengronds in het Rotspark te
merken was aan verzakkingen
van en scheuren in de bodem.
Pöttgens: „Buiten de Heidegroe-
ve is er niks spectaculairs meer
gebeurd. Er is toen geen schade
aan gebouwen aangericht".

De heer Pöttgens laat verder we-
ten dat geen extra maatregelen
zullen worden genomen. „Er zijn
groeven die al duizend jaar oud
zijn en er nog perfect uitzien. Dat
de verzuurde neerslag via de bo-
vengrond in het grondwater te-
recht komt, moge duidelijk zijn.

Dat heeft weer gevolgen voor de
kalksteen. We zullen alles nauw-
lettend in de gaten moeten hou-
den. Er wordt al frequenter geïn-
specteerd. Elke aanwijzing die
gevaar kan opleveren, wordt
diepgaand onderzocht. Het ver-
leggen van routes of het onder-
steunen van een gedeelte van
een grot behoren tot de mogelijk-
heden".

Extra schifting
voor toelating tot

speciaal onderwijs
HEERLEN - Leerlingen die in de
;oekomst speciaal onderwijs gaan
/olgen, moeten daarvoor toestem-
Tiing krijgen van een nieuw in te
stellen verwijzingscommissie, die
;en eerste schifting maakt. Deze
commissie zal beslissen of een kind
ivel of niet het toelatingsonderzoek
nag ondergaan.
[n elke regio komt een verwijzings-
commissie voor de beheersing van
ie groei van het - veel duurdere -speciaal onderwijs en voor de zorg-
verbreding in het gewone onder-
wijs. In principe zijn de regiogren-
zen die van de schoolbegeleidings-
diensten.
Dit blijkt uit een notitie die staatsse-
cretaris drs N. Ginjaar-Maas van
Onderwijs gisteren heeft uitge-
bracht. Zij gaat er van uit dat de wet

1 augustus volgend jaar in werking
treedt.

Vanmcldcn
Volgens de notitie moeten de
ouders hun kind bij de commissie
aanmelden als zij vinden dat het
naar een andere school moet. Gaan
de ouders van het kind niet akkoord
met de beslissing, kunnen ze naar
de rechter stappen.

De notitie van Ginjaar-Maas komt
nadat de gemeenteLeiden een jon-
gen weigerde toe te laten tot een
openbare school voor speciaal on-
derwijs. Op de school was geen
plaats voor hem doordat er een per-
soneelsstop gold. De Raad van State
bepaalde evenwel dat de leerling
onmiddellijk moest worden ge-
plaatst.

Ginjaar-Maas had kritiek op deze
uitspraak, ontkende de precedent-
werking en vond dat schoolbestu-
ren beter moeten schiften. Als dat
goed gebeurt kan volgens haar de
wachtlijst waarop zon 3.000 kinde-
ren staan, worden opgeheven. Ze
trok de personeelsstop voor het spe-
ciaal onderwijs niet in.
Scholen in het speciaal onderwijs
zijn onder meer dievoor moeilijk le-
rende kinderen (MLX), zeer moei-
lijk opvoedbare kinderen (ZMOK). ,

Kameroverleg
overname RCC
HEERLEN/DEN HAAG - De vaste
Kamercommissie Binnenlandse Za-
ken wil volgende week met minister
VanDijk mondeling overleg over de
overname van het Rijks Computer
Centrum in Heerlen door Volmac.
Zoals bekend brengt Volmac het
noodlijdendeRCC met ingang van 1
januari 1990 onder in een nieuw op
te richten vennootschap.
Ruim honderd van de 130 RCC-
werknemers treden bij deze nieuwe
onderneming in dienst. De rest
blijft op de loonlijst staan van het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken. Tijdens het mondeling overleg
zal minister VanDijk gevraagd wor-
den de afspraken die met Volmac
zijn gemaakt nog eens toe te lichten.
Politiek verzet tegen de overname
van het RCC is niet te verwachten
omdat aan de meeste voorwaarden
wordt voldaan: de werkgelegenheid
van het personeel is gered en vooi
vijf jaar gegarandeerd, Heerlen
blijft vestigingsplaats en de eerste
overheidsopdrachten zijn binnen.

Voorwaarschuwingsfase luchtverontreiniging in zes provincies

Smog nog niet alarmerend

Vervolg van pagina 1

'Te weinig oog voor specifieke zaken'

Forse kritiek UTP op
Verkenningscommissie

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De Verkenningscom-
missie Godgeleerdheid heeft onvol-
doendeoog gehad voor zaken die de
Universiteit voor Theologie en Pas-
toraat (UTP) in Heerlen bijzonder
betreffen. Dit zegt de UTP-directie
in een voorlopige reactie op de be-
vindingen van de commissie die
eerder heeft geoordeeld dat de UTP
haar universitaire status niet waar-
dig is.

De bevindingen zijn in die zin voor-
lopig omdat in het najaar een stand-
puntenbepaling van de bisschop-

penconferentie volgt. De conferen-
tie zal in haar reactie de voorlopige
antwoorden van de vijf katholieke
instellingen van wetenschappelijk
theologisch onderwijs betrekken
alsmede de zienswijze van de reli-
gieuze orden en congregaties als
mede-stichters van deze instellin-
gen. De UTP neemt, zo staat in de
reactie vermeld, een bijzondere
plaats in wat betreft de specifieke
ontwikkelingen in de pastoraal-
theologie en de duidelijke groei in
het aantal publicaties en disserta-
ties van de UTP.
Zoals bekend onderzocht de com-
missie in opdracht van minister
Deetman alle dertien theologie-op-
leidingen in Nederland.

Eigen
Forse kritiek uit de UTP-leiding op
de werkwijze van de commissie in
het algemeen en haar houding ten
opzichte van het katholieke weten-
schapelijk theologisch onderwijs in
het bijzonder. „Er is niet goed reke-
ning gehouden met de eigen ge-
schiedenis en het karakter van de
katholieke ambtsopleiding."

De UTP pleit voor een raamwerk
voor één landelijke structuur voor
het katholiek wetenschappelijk
theologisch onderwijs en onder-
zoek. Eerder stelde het college van
bestuur van de Universiteit van Nij-
megen een fusie voor van alle ka-
tholieke theologische opleidingen
in het land. De spreiding van loka-
ties moet dan zodanig zijn dat de
toegankelijkheid van de instellin-
gen en hun verbondenheid met de
plaatselijke kerkgemeenschap ge-
waarborgd blijft.

„We vinden dat kerk en samenle-
ving meer gediend zijn.met een net-
werk van elkaar ondersteunende en
aanvullende instellingen dan met
door de Verkenningscommissie
voorgestelde constellatie van de
drie 'volledige' faculteiten", aldus
een fragment uit de reactie. Voor
Limburg zou dit inhouden dat een
wetenschappelijk theologisch insti-
tuut wordt behouden.

■>. Van onze verslaggever
K]a

_ In de provincies Overijssel, Zuid-Holland, Gel-
h e.e^and' Utrecht en Groningen is gisteren de voor-

meld VWmësfase voor verhoogde luchtverontreiniging in-
pisw Limburg is de concentratie ozon en stikstofoxideL^31" stijgende, maar nog onder het niveau van de voor-
aischuwingsfase.

■!■■

'J)vine een woordvoerder van de
_#g i t

'S de vervuinng in Lim-
noger dan normaal. Hij

'lSriel cc^ter °P dat bij warm weer
Il Eer*een nogere ozon-concentra-
mvan^en wordt- De samenstel-
r een , lucht wordt in Limburg
r°rriat nta* punten gemeten en
Rral *lscn doorgegeven aan het
Jut le meldpunt, het Rijksinsti-
iuhv20.r Volksgezondheid en Mi-
#t al

in Bilthoven-
_Pl zi

SKen^ e'e weken geleden be-Bschii onder invloed van de zon-
»kele u

en net wmdstille weer op
■°n_ °nderden meters boven de
fcndeen. laag smog te vormen bc--2e„ * uit ozon en stikstofoxyde.
■ili n Provincies heeft de luchtver-
R J? de gemiddelde norm van_kh\ °gram per kubieke meterliti v °Verschreden en dat is het
'I °°r een eerste alarmfase.

Inname
e'

e 200 alarmfase treedt in boven
&0r üjt

micro8ram. Gezien de weers-
& lucht

ICnten wordt verwacht dat
ift ,j tVerontreiniging in de loop
et RTirA

Week verder zal toenemen.
et%_- in Bilthoven houdt er re-

dat in de grote steden

Pope uit VenloNkabelt Londen
He a„P ~ Philipsdochter Pope Ca-
cilom t eßv in Venl° gaat 170°

tak c°axkabel leveren voor
ie w^°eltelevisienet in de Londen-
ftet - n Kensington en Ealing.
oen °n';ract ter waarde van 7 mil-
ie kv, n werd onlangs getekend.
'an vüf- zuHen over een periode
letk J Jaar geleverd worden. Voor
Ie Q^erdjarige Venlose bedrijfis
raak ent een belangrijke door-kT* °P de Engelse markt.

de norm voor de waarschuwingsfa-
se wordt overschreden. Of dat bete-
kent dat voor de hele provincie die
fase wordt uitgeroepen, hangt van
de betrokken provincie af.
Smogvorming kan leiden tot ge-
zondheidsklachten bij mensen die
lijden aan aandoeningen van de
luchtwegen. Het ingaan van de
voorwaarschuwingsfase betekent
slechts een intensievere controle op
de mate van de luchtvervuiling. Er
is dan nog geen gevaar voor de
volksgezondheid.

Festival van
amateurtoneel

in de ijskast
MAASTRICHT - Het initiatief van
Het Overlegorgaan Kleine Podia, de
Culturele Raad Limburg en de Lim-
burgse Federatie van Amateurto-
neelverenigingen, om door middel
van een theaterfestival het geva-
rieerd toneelaanbod in Limburg uit
de anonimiteit te halen, gaat de ijs-
kast in.
Er blijkt bij de diverse groeperingen
voor 'Limburg in de Kijker' onvol-
doende belangstelling te bestaan.
Weliswaar meldden zich 24 ama-
teurtoneelverenigingen aan, maar
de toneelgroepen van jongeren- en
vrouwenorganisaties, bejaardente-
huizen, instellingen voor gehandi-
capten, lieten verstek gaan.

De animo bij de middelbare scho-
len, die regelmatig schoolproduc-
ties verzorgen, was ook al niet groot.
Scholen die zich wel voor het festi-
val hebben aangemeld mogen nu,
evenals de amateurtheatergezel-
schappen, optreden in het LFA-
theater in Sittard.

"Een vrolijk moment tijdens de acties in Hasselt. Een varkenskop gaat de lucht in. Later
werd het een stuk grimmiger. Foto: WIDDERSHOVEN

Mijnwerkers
brutaal tegen

voorbijgangers
de Vlaamse regering be-
voegd.
De mijnwerkersbeto-
ging zette bij een deel
van de Hasseltse bevol-
king kwaad bloed. Zij
toonden zich vooral ge-
schokt door de brutale
houding van veel kom-
pels. Winkelende en in
de zon kuierende voor-
bijgangers werden aan-
geklampt, kregen hier

en daar een duw of wer-
den soms zelfs minu-
tenlang lastig gevallen.
Vooral vrouwen moes-
ten het ontgelden. Een
studente moest in het
ziekenhuis worden op-
genomen nadat ze een
steen tegen het hoofd
had gekregen.

En niet alleen in het
stadscentrum zorgden

zijn belofte om in Lim-
burg een mijnactiviteit
te behouden. Veel kan
het niet geholpen heb-
ben wantvoor de steen-
koolmijnen is niet de
nationale regering maar

In de voormiddag was
een delegatie van de
mijnwerkers in Hasselt
ontvangen door gouver-
neur Vandermeulen en
door minister van Bin-
nenlandse Zaken Tob-
back. Ze beloofden een
onderhoud met premier
Martens en met vice-
premier Claes. De dele-
gatie vertrok laat op de
middag naar Brussel
waar zij premier Mar-
tens herinnerden aan

de betogende mijnwer-
kers voor geschokte re-
acties. In het recreatie-
park Kapermolen do-
ken tientallen kompels
naakt in het openlucht-
zwembad. Anderen
duwden vrouwen en
kinderen aan de kant en
klommen met mijnwer-
kershelm en al op de
glijbaan. Het verzetje
werd door de recrean-
ten met minachting
gade geslagen.
De Hasselaren onder-
gingen de hele betoging
trouwens erg gelaten,
zodat het nergens tot in-
cidenten tussen kom-
pels en burgers kwam.
Ook niet toen 's mor-
gensvroeg al het woon-
werkverkeer hopeloos
in de knoei raakte.

Kolenvergassing
nog niet ideaal

Vanaf ’98 grootschalige exploitatie mogelijk

lieuvriendelijker dan het verbran-
den van kolen. „Dat betekent echter
niet dat we nu meteen de conventio-
nele kolengestookte elektriciteits-
centrales moeten verketteren. Die
centrales zijn de laatste jaren ook
aanmerkelijk minder schadelijk ge-
worden voor het milieu en nog da-
gelijks worden er verbeteringen in
aangebracht", zei EPZ-directeur
drs. L. van den Akker.
Volgens zijn collega en tevens
Plem-directeur ir. G. Prieckaerts is
het zelfs niet uitgesloten dat beide
technieken aan het eind van de ja-
ren negentig even schoon zijn. „Hoe
de kostprijs zich dan zal verhouden
is op dit moment echter niet te zeg-
gen", aldus Prieckaerts. Op dit mo-
ment is kolenvergassing aanzienlijk
duurder.

Milieu
In het jaarverslag wijst EPZ er na-
drukkelijk op dat kolenvergassing
vanuit milieuhygiënische optiek
van groot belang is. Als de ontwik-
keling die in Buggenum in gang is

Van onze redactie economie
ROERMOND - De verwachting is
gerechtvaardigd dat vanaf 1998 op
grote schaal kolenvergassingsin-
stallaties kunnen worden gebouwd
voor de opwekkingvan elektriciteit.
Voorlopig moet echter niet uitslui-
tend de aandacht uitgaan naar ko-
lenvergassing. Het verbeteren van
ole conventionele centrales is goed-
koper en biedt nog voldoende per-
spectief. Dat bleek gisteren bij de
presentatie van het jaarverslag van
de NV Electriciteits-Produktie-
maatschappij Zuid-Nederland EPZ.

Kolenvergassing is aanzienlijk mi
Verketteren

De speciaal opgerichte onderne-
ming Demkolec BV, die voor hon-
derd procent dochter is van de SEP,
bouwt momenteel in Buggenum
een experimentele vergassingsin-
stallatie. Dat vergt een investering
van 750 miljoen gulden. De installa-
tie wordt vermoedelijk pas in 1993
in gebruik genomen.
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75 I
Hotelßestaurant Primes Juliana

Reünie
voor oud-medewerkers

Deze reünie ter gelegenheid
van het 75-jarig jubileumvindt plaats op

maandag 26 juni a.s.
van l 6.00 tot ca. 20.00 uur.

Plaats: Hotel Restaurant Prinses Juliana,
Broekriem 11, Valkenburg a/d Geul.

U kunt zich opgeven door f 17,50 over te
maken op N.M.B, rekening 67.98.16.887 of

Bankgiro 105.70.74 t.n.v. Jos Brouwers,
ondervermelding van:

Reünie Juliana.
Wij verheugen ons op uw komst.

Het Reüniecomité
"75Jaar HotelRestaurant Prinses Juliana"

" De EPZ voert in de Maascentrale in Buggenum een demon-
stratieproject met speciale branders uit waardoor veel minder
schadelijke gassen worden uitgestoten.

gezet slaagt loopt Nederlandvoorop
met deze technologie. In het buiten-
land is er niet of nauwelijks belang-
stellingvoor, aldus drs. Van den Ak-
ker.

De samenwerking met de Zeeland-
se collega PZEM wilde ook in het af-
gelopen jaar maar niet lukken. In-
middels zijn al dikke rapporten ge-
schreven ter voorbereiding van de
opname van de produktiebedrijven
van de PZEM ih de EPZ. Een aantal
punten moet echter nog worden uit-
gewerkt, beweerde Van den Akker,

die verwacht dat rond de jaarwisse-
ling de contracten getekend kunnen
worden.
EPZ maakte in 1988 een winst van
6,2 miljoen gulden.Daarvan is 4 mil-
joen gulden uitgekeerd aan de aan-
deelhouders PNEM en PLEM, wat
neerkomt op een dividend van 8
procent. De rest is toegevoegd aan
de algemenereserve. In het verslag-
jaar daalde de netto elektriciteits-
produktie van 18,3 tot ruim 16 mil-
jard Kilowattuur. De netto-omzet
bedroeg vorig jaar 1.285miljoen gul-
den.

Limburgs dagblad provincie
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Paarden al onderweg
voor het startschot

Internationale uithoudingsrit in Landgraaf

De Westduitsers waren het
sterkst vertegenwoordigd in
deze lange-afstandsrit voor paar-
den en pony's.

" Een aantal deelnemers van de lange-afstandsrit direct na de start bij het diereripensiot
aan de Heihof teLandgraaf Foto: christa halbesM*

De uithoudingsrit is géén woeste
race door bos en landerijen met
paarden. Het gaat erom dat de
dieren in diverse categorieën
binnen een van te voren vastge-
legd tijdsbestek een gekozen af-
stand afleggen. De tijden zijn zo-
danig gesteld dat van jakkeren
geen sprake is. Hoewel een goe-
de training vooraf wel wenselijk
is.

Van onze correspondent
LANGRAAF - Wethouder Hein-
richs die afgelopen zondag het
startschot moest geven van de
internationale uithoudingsrit
voor paarden en pony's in Land-
graaf toonde zich wat verbaasd
achter de microfoon omdat de
meeste ruiters op dat moment al
onderweg waren. Wist hij veel
dat om organisatorische redenen
niet iedereen tegelijk kon star-
ten...

Bezuinigingen
ket college inKerkrade zegt 2,8 mil-
oen gulden te gaan bezuinigen. Dit
jebeurt ook al jarenlang door dere-
;ering. De inwoners zullen zich ze-
ler zorgen maken: 'moet dit ook
ïog'. Deze financiële problemen
ïebben alles te maken met het slui-
en van de mijnen. Minder subsi-
lies, duurdere industrieterreinen,
;n verslechterde inkomens van de
jurgers. Bij het laatste bezoek van
gouverneur Kremers stelde de
3DA-fractie voor dat de regering en
le provincie hun verantwoordelijk-
leid moeten nemen. De raad zal dat
iv ook duidelijk moeten uitspre-
ken.

LANDGRAAF H. WitVoet

Studiemiddag
over problemen

Wuiiikoolwinning
A^OERMOND - In de Oranjerie te
Rftoermond wordt volgende week

een studiedag gehouden
"Wer de bruinkoolwinning in de
bondsrepubliek en de gevolgen
■2iiervan voor Limburg. Deskundi-

gen zeggen dat flinke verlagingen
j/an het grondwaterpeil in deze pro-
vincie te verwachten zijn.
k
SDe bruinkool wordt gewonnen in de
Stedendriehoek Mönchengladbach-

I
Keulen-Aken. Jaarlijks circa 120
niljoen ton. Ongeveer 85 procent
vordt gebruikt voor de elektrici-
eitsproduktie. Het winnen van
bruinkool heeft zeer verstrekkende
gevolgen voor natuur, milieu en
andschap.

3e gevolgen blijven niet alleen be-
èerkt tot het grondgebied van de
Bondsrepubliek. Ook Limburg
oopt risico's van grondwaterdaling
m de effekten daarvan op de drink-
vatervoorziening, landbouw en na-
uur, bijvoorbeeld in de'Schinveld-
;e bossen en het Meinweggebied bij
Roermond.

De studiemiddag, aanvang 13.00
mr, wordt georganiseerd door de
stichting Op Dreef in Baarlo en
leeft tot doel toekomstige ontwik-
telingen in de bruinkoolwinning
jen bredere bekendheid te geven.

Laagvliegers
boven Brunssum
■ Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Ter gelegenheidvan

erjaardag van koningin Eliza-
II zal op donderdag 15 juni een

formatie Engelse gevechtsvliegtui-
gen een zogenaamde 'flypast' boven
ïrunssum uitvoeren. Deze manoeu-
rre vindt om negen uur 's avonds
>laats tijdens de verjaardagsparade

Hoor de Britse delegatievan Afcent.
De toestellen zullen op een hoogte
/an 200 meter overvliegen. De stunt
s goedgekeurd door het Nederland-
je ministerie van Defensie.

bioscopen
HEERLEN

itoyal: My stepmother is an alien. dag.
14.30 18.30 en 21 uur. Rivoli: The naked
>un. dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur. Lady
;n de Vagebond, wo 14 uur. Maxim:
| over Parador, dag. 15 18.15 en
[ iiur. H5: Tequila Sunrise, dag.

19 en 21.30 uur. Rainman, dag. 14
?n 20.30 uur. Dangerous Liaisons, dag.
18.30en 21 uur. di ook 14 uur. The Bear,

uur. The good mother, dag. 19 en
21.15 uur. di ook 14.15 uur. Twins, dag.
14 18.30 en 21 uur. 'n Avontuur met een
staartje, wo 14.15 uur.

MAASTRICHT
Vlabi: The naked gun, di 21.30 uur. Wo

"n 21.30 uur. Die Hard, di 21 uur,
:50 en 21 uur. Lady en de vage-
,vo 14.30 uur. Loos. ma tm wo 21

uur My stepmother is an alien. di 21
uur. Wo 14.30 en 21 uur.Cinema-Palace:
Rainman, dag. 21 uur. Tequila Sunrise,

9 en 21.30 uur. Dangerous Liai-
iag. 19 en 21.30 uur. Palace 2: Por-

noprogramma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur.
Cine-K: The Accused. zo t/'m wo 19.15en
21 30 uur. Lumière: Tucker. the man
and his dream. dag. 20 uur. Bagdad Ca-
fé, dag. 22 uur. Yeelen. ma tm wo 21
uur.

GELEEN
Roxy: Twins. do t/m di 20.30 uur. Studio
Anders: Betrayed, do t/m di 20.30 uur.

SITTARD
'Forum: Rainman, di wo 20.30 uur. My

-stepmother is an alien, di wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Gorillas in the mist.
do tm di 20.30 uur, Twins. do -'m di

iur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging— 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Kortom, een ontspannen sfeer
op de Brunssummerheide onder
de paardenliefhebbers dieop een
vreedzame wijze dongen naar de
beschikbare bekers. Voor de ge-
nodigden hadden de organisato-
ren vier koetsjes laten inspannen
voor een uitgebreiderit in de om-
geving en om de deelnemers in
het 'veld' aan het werk te zien.

Bert Nielen van de Stichting
Paard en, Natuur Limburg en
eigenaar van een paardenpen-
sion aan de Heihof te Landgraaf,
is de initiatiefnemer van de uit-
houdingsrit, die een jaarvoorbe-
reiding vergde. Er verschenen 45
deelnemers aan de start. „In Ne-
derland wordt alleen in Ermelo
een honderd-kilometer rit ge-
houden voor zover ik weet", ver-
telde Bert Nielen die zaterdag
toch een beetje nerveus was ge-
worden van het slechte weer.

Wenselijk

Het overgrote deel van de paar-
den dat gisteren deelnam, bleek
over een goede conditie te be-
schikken. Die conclusie trokken
de beide dierenartsen dievoor en
tijdens de 27 en 40 kilometer-
tochten een veterinair onderzoek
verrichtten. .

baan vrijActe passeert vandaag

Landgraaf heeft
nu WV-kantoor

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Vanaf vandaag heeft Landgraaf een eigen
VVV. Vanmiddag wordt de acte bij de notaris gepasseerd.
Voorlopig zal Wiel Ploumen van de Rabo-bank in Übach over
Worms het voorzitterschap op zich nemen. Frans Ringens
wordt secretaris en wethouder Jan Bonten penningmeester.
De bedoeling is dat de VVV in de toekomst gehuisvest zal wor-
den in het raadhuis.

.Begin dit jaarwerd een enquête ge-
houden onder de Landgraafse on-
dernemers om de behoefte aan een

WV-kantoor te peilen. Gezien de
reacties en de opkomst op een hoor-
zitting op 18 april werd besloten de

WV op te richten. De ondernemers
die mee gaan doen, zullen jaarlijks
een vaste contributie betalen. Ande-
re inkomsten krijgt de VVV in op-
richting van de opbrengsten van ge-
schenkbonnen, platte gronden en
allerhande entreekaartjes. De ge-
meente staat garant voor een subsi-
die.
De komende drie jaar wordt de
VVV voorzichtig opgestart. Met het
kantoor in Heerlen is een manage-
ment-contract afgesloten voor de
nodige adviezen en ondersteuning.

Leiding jeugdclub

viel, moest hemels zijn, want ge-
wone mensen vallen hooguit
door de mand. De menselijkheid
van de pastoor werd echter ge-
lijktijdig bewezen omdat hij kei-
hard op de plavuizen terecht
kwam, terwijl een hemelse fi-
guur keurig zou zijn neerge-
daald.

Namens de Rimburgse bevol-
king bood Jo Schmitz, voorzitter
van het feestcomité, pastoor
Frankort een videorecorder aan.
Van het geld dat overbleef wor-
den toogjes voor de misdienaars
gekocht. Ook kreeg de pastoor
onder couvert de nodige bijdra-
gen voor zijn oude missiepost in
Brazilië.

Robijnen priester
In Rimburg werd zaterdag het
robijnen priesterfeest van pas-
toor JozefFrankort gevierd. Om
16.45 uur werd de pastoor door
de schooljeugd en de plaatselijke
verenigingen naar de kerk bege-
leid, waar om 17.00 uur de mis
werd opgedragen door de jubila-
ris in concelebratie met de paters
Gerritsjans, Veldhuis, Schwe-
ring en Brouns. Pater Brouns be-
nadrukte in zijn feestpredikatie
de menselijkheid van pastoor
Frankort.
Na de mis werd depastoor in ge-
meenschapshuis Dr Eek in het
zonnetje gezet. In de feestredes
tijdens de zeer druk bezochte re-
ceptie stond het ongeluk van
pastoor Frankort centraal. De
pastoor is in zijnparochie in Bra-
zilië door het kerkdak gezakt.
Zijnverwondingen waren zo ern-
stig, dat hij voor verpleging terug
moest naar Nederland. Na zijn
herstel werd hij tot pastoor in
Rimburg benoemd. Volgens de
sprekers was het ongeluk van
pastoor Fankort een geluk voor
Rimburg.

Burgemeester Hans Coenders
van Landgraaf verwerkte in zijn
toespraak de preek van pater
Brouns. Coenders vond dat pas-
toor Frankort een beetje mense-
lijk en een beetje hemels was.
Het feit dat het door het kerkdak

per persoon
" Pastoor Frankort (rechts) neemt de videorecorder in ont-
vangst. Foto: CHRISTA HALBESMA

Tot nieuwe voorzitter van de
Mandolinevereniging Trouba-
dour werd de heer J. Smeets be-
noemd. Tijdens de jaarvergade-
ring werd mevrouw Annie Fin-
telman-de Hoop gehuldigd in
verband met haar 25-jarig lid-
maatschap.

Voorzitter

Op een concours hippique te Ge-
leen behaalde Patrick Kleuters
uitMerkelbeek met Aswintha de
eerste prijs bij 'Springen L.

Winnaars

Ben je geïnteresseerd in postzeê
verzamelen en ga je graag met jell
om van 8 tot 18 jaar, neem dan _
contact op met de Vrijwilligers*!
trale voor het begeleiden van 1
jeugdclub. Wij zoeken enthousi'j
mensen voor ongeveer 40 kinden
Opvangcentrum
Een opvangcentrum voor mefl
in psychische nood zoekt vrijbl
gers om als gastheer of gastvfll
bezoekers te ontvangen. Taken %
het bijhouden van rapportage.'
voeren van telefoongesprekken
licht huishoudelijk werk samen'
de gasten. Verwacht wordt datf
iedere week minstens een di^1
meedraait.

Derde Wereld organisatie
Een regionale werkgroep in
Oostelijke Mijnstreek zoekt nog
kele vrijwilligers die zich willen
zetten voor projecten in de D&
Wereld. Het gaat vooral om op^
en begeleiding van collectanten
het bemannen van stands. V 1
naast het geven van voorlichting
scholen op publiciteit.

Ziekenomroep
Een ziekenomroep zoekt mede^
kers voor het presenteren van sp
programma's en het verzamelen'
sportuitslagen en het verslaan 'sportwedstrijden. Bij voorkeur
zaterdagavond en zondagmiddag

Kledingruilbeurs
Een organisatie van vrouwen
van een bijstandsuitkering moe
rond komen, zoekt vrijwilligers
een ruilbeurs voor kleding op te;
ten, kleren te sorteren en klantd
helpen. Het betreft de maand
woensdag- en donderdagavond-

Maaltijdverzorging
Een organisatie die maaltijd
rondbrengt naar bejaarden en h^
behoevende mensen zoekt vrij^1
gers in bezit van een auto, die c 1
per twee maanden drie ochten'
per week willen meedoen.

Voor meer informatie: 045-713
Geopend op werkdagen van nei
tot twaalf en van twee tot vijfW

houdt op 13 augustus het jaarlijkse
toernooi. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij J. Severens, Groes-
weg 21, Br 045-258565.

klein journaal

Feest in Colmont
COLMONT - De buurtvereniging Colmont te Voerendaal houdt op
zondag 18 junihaar eerste buurt-kapelfeest. De opbrengst is bestemd
voor het onderhoudvan de kapel in Colmont en voor sociale activitei-
ten van de buurt.

Het feest begint om 11.00 uur met een eucharistie-viering bij de kapel
in Colmont die opgeluisterd wordt door het mannenkoort St.-Caeci-
lia. Aansluitend start het frühshoppen met een fancy-fair. Tijdens
koffie met zelf gebakken vlaai brengt fanfare St.-Caecilia enkele mu-
ziekwerken ten gehore. Tijdens het frühshoppen treedt het orkest
Des Amis aan. 's Avonds vanaf 20.00-uur wordt dit feestelijk gebeuren
afgesloten met een gezellige avond met het orkest John Wessel.
ledereen is op dit feest van harte welkom.

" De wethouder (voor
gebouw: 2e van rechts)
heeft zijn werk erop
zitten. De muziek blaast
een feestelijke deun,
waar de jeugd
natuurlijk op afkomt.
Impressie van de
officiële opening van het
nieuwe tenniscomplex
inEygelshoven.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Lof voor inzet
tennisclub TCLE

Na de openingshandeling van de
wethouder (het hijsenvan een nieu-
we verenigingsvlag) vond er een
drukbezochte receptie plaats.

velbanen aangelegd en een clubge-
bouw.

EYGELSHOVEN - Wethouder
C. Schoeder van sportzaken heeft
afgelopen zondag in Eygelshoven
de nieuwe tennisbanen van Tennis
Combinatie Laura/Eygelshoven of-
ficieel in gebruik gesteld.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Jabeek

Heerlen

Centrum voor
baanlozcn
blijft nog

voortbestaan" Basisschool De Tweesprong
houdt morgen van 18.00 tot 21.00
uur een handenarbeid tentoonstel-
ling.

gen om 20.00 uur en lezing en de-
monstratie gehouden met als thema
'Helderziendheid en psychometrie
in ruimte en tijd. Entree f 7,50.
Voor informatie: S 045-320322.

Kerkrade

" In het kader van het 50-jarig be-
staan van de RK Technische School
Kerkrade wordt op zaterdag 14 ok-
tober om 20.00 uur in het Hubertus-
huis een reünie gehouden voor oud-
leerlingen en -leerkrachten. Deelne-
mers dienen zich vóór 15 augustus
aan te melden door 5 gulden over te
maken op giro 1036715 of bankreke-
ning 17.52.11507 t.n.v. Kath. Sticht.
Beroepsonderwijs voor Kerkrade
e.o.

Brunssum

" De Librakelder onder gemeen-

schapshuis De Kepper is grondig
gerenoveerd. Tieners vanaf 12 jaar
kunnen er iedere vrijdag van 19.30
tot 23.00 uur terecht voor een disco
met Diego. Entree een gulden.

Vaesrade

" De gezamenlijke verenigingen
kienen vandaag om 19.30 uur in 't
Pomphuuske.

" In de speeltuinDe Kabouter wor-
den de kinderen morgenmiddag
gratis gegrimeerd.

Schinveld

" Ter afsluiting van het seizoen
gaat de kinderclub van de Schins-
koel morgen van 14.00 tot 16.00 uur
naar het Schutterspark.

" Volleybalvereniging Keep Fit

In zijn toespraak roemde hij de inzet
en het enthousiasme van de leden
van de nieuwe Eygelshovense ver-
eniging die zelf zorg hebben gedra-
gen voor de aanleg van een dure ter-
reinverlichting en de bouw van een
kantine. Dat geld, enkele tiendui-
zenden guldens, wist de vereniging
bij elkaar te brengen door sponso-
ring via de plaatselijke midden-
stand en het uitschrijven van een
geldlening onder de leden.

# In het kader van de verkiezingen
voor het Europees Parlement pre-
senteren de regionale kandidaten
van Regenboog zich vanavond om
20.00 uur in De Nor aan de Geer-
straat. Na korte inleidingen door de
kandidaten is er gelegenheid tot dis-
cussie.

Landgraaf

HEERLEN - De toekomst
het Baanlozencentrum aan 2
Grasbroekerweg te Heerlen -
voor de komende vier jaarve'
gesteld. ,5.
De Congregatie Zusters Fran<-
canessen uit Heythuysen, is
reid om de exploitatie ook in
toekomst te betalen.

"In het Groene Kruisgebouw
wordt donderdag vanaf 14.30 uur
zuigelingen-bureau gehouden.

" De Werkgroep Wandelen van de
Federatie Welzijn Ouderen vertrekt
morgen om 9.00 uur voor een dag-
tocht naar de Kasteeltuinen in Ar-
cen. De werkgroep zoekt nog enkele
(heren-)leden. Men kan zich aanmel-
den bij mevrouw Bartel, S 721196. Bingelrade

Nadat Harmonie Sint Ceacilia om
twaalf uur in vol ornaat de nieuwe
banen betrad, bedankte TCLE-
voorzitter Jo Panenborg niet alleen
de gemeente Kerkrade maar ook
het voormalige mijnbedrijf Laura
en Vereeniging dat het mogelijk
heeft gemaakt om van 1920 tot dit
jaar de banen aan de plaatselijke
Hubertusstraat beschikbaar te stel-
len.

" De algemene ledenvergadering
van dé afdeling Heerlen en omstre-
ken van het Nederlands Rode Kruis
wordt morgen om 20.00 uur gehou-
den in het Rode Kruisgebouw, No-
belstraat 51 in Heerlen.Omdat dit complex niet uitgebreid

kon worden, is gezocht naar een
nieuwe lokatie: hoek Bosweg/An-
selderlaan, een plek (nabij voetbal-
velden Laura en Hopel) die de ge-
meente Kerkrade sinds de herinde-
ling altijd al voor ogen heeft gehad.
Daar z:jn inmiddels vier luxe gra- " In het Grand Theater aan de

Kerkberg 4 te Waubach wordt mor-

Daarnaast heeft het bestuur v ~het Baanlozencentrum rjesl°.erldat de huren die startende °n
nemers moeten betalen voorts
sneller geind worden. A
Coördinator MiekeBrosky: "" M
komt er een lage starthuur J
geleidelijk oploopt tot het n^eA
van de vrije marktsector.
mee voorkom je concurrent
vervalsing en er komen extra &
den vrij." ,

" Wie morgen wil deelnemen aar
de fietstocht van deLVB, moet on
19.00 uur aan het Ontmoetingseen
trum zijn. Deelname kost f 3,50 pei
persoon.

" Op 20 juni maakt de LVB eer
middagexcursie naar Maaseik. Wi<
mee wil moet zich vóór 17 juni aan
melden bij een van de bestuursle
den.

in gesprek

HEERLEN - De Vrijwilligers*
trale Heerlen vraagt vrijwilÜ
voor de volgende activiteiten:

Klusjes
Een buurtcentrum vraagt aef
vrijwilligers die samen met W
ners van de wijkkleine karweie"
willen knappen zoals het repaf"
van kapot speelgoed en liet*
Daarnaast bestaat de mogelijW 1
om eigen werkstukken te mak-1'
Belangenbehartiging
Een organisatie die zich inzet v
uitkeringsgerechtigden vraagt g 1
teresseerde vrijwilligers om V
lichting te geven in wijkcentra
om contacten te onderhouden'diverse instanties.

Limburgs dagblad
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„Ik ben en blijf met Manon het
eerste Nederlandse koppel dat
een Grand Slam-titel heeft ge-
wonnen. En dat neemt niemand
jemeer af. De Limburger is ech-
ter niet de eerste Nederlander,
want Torn Okker en Betty Stöve
hebben met buitenlandse part-
ners verschillende keren in dub-
belspeldisciplines bij Grand
Prix-toernooien gewonnen.

" Torn Nijssen, na het succes in Parijs staat hij vandaag
alweer in Londen op de baan.

Dat de finale niet op het centre-
court werd gespeeld was aanvan-
kelijk een domper. „Ik had er wel
op gehoopt, maar door het uitlo-
pen van het dames enkelspelwas
het te laat geworden. Er was toch
veel ambiance op baan één om-
dat we tegenover Aranxta San-
chez stonden. Je kunt je voor-
stellen dat het merendeel van het
publiek voor hen was".

dubbel, dat ook zeer sterk bezet
is, ontmoet hij met Broderick
Dyke in de eerste ronde de
Australiërs Mark Kratzman en
Darren Cahill.

Dat het leven van topspelers niet
alleen over rozen gaat blijkt op
de manier waarop Nijssen en
Bollegraf hun grootste succes tot
nu toe vierden. De Sittardenaar
vanuit Londen: „Jammer genoeg
was mijn moeder woensdag al
uit Parijs was vertrokken, waar-
door zijn de finale niet heeft mee-
gemaakt. Na de wedstrijd heb-
ben wij bij een Chinees gegeten
en vervolgens nog iets gedron-
ken in ons Parijze stamcafé. Van-
ochtend moest ik alweer vroeg
op, om naar Londen te reizen en
op gras te trainen. Eigenlijk is de
voorbereiding op Queens veel te
kort. Ik had hier eerder willen
zijn om op gras te oefenen. Maar
ik had Roland Garros er niet voor
willen missen".Nijssen en Bollegraf kwamen

snel op een ruime voorsprong
(6-3; 6-4). Op dat moment stokte
er iets in het spel van de Neder-
landers. „Ik verloor mijn eigen
service waardoor we uit het rit-

ingeschatte Israëliër Amos
Mansdorf redde het niet tegen de
Zuidafrikaan Gary Muller. Pa-
trick Kühnen uit West-Duits-
land, geplaatst als dertiende, er-
kende zijn meerdere in landge-
noot Christian Seceanu. De Sov-
jetrus Alexander Volkov (9) ver-
loor van Nuno Margues uit Por-
tugal.

" Op de eerste dag van het ten-
nistoernooi op deQueens-club in
Londen zijn drie geplaatste spe-
lers uitgeschakeld. De als zesde

Vandaag moet Nijssen in Lon-
den tegen het Amerikaanse
jeugdtalent Pete Sampras aan-
treden in het enkelspel. In hetDinsdag 13 juni 1989 "17

Benefietduel voor nabestaanden slachtoffers vliegramp

KNVB achter
Thijs Libregts

Bliksemstart
Charly Mottet

PERPIGNAN - De Fransman Char-
ly Mottet heeft in Perpignan bewe-
zen, goedraad te weten met het fiet-
sen van een proloog. De winnaar
van de Dauphiné Libéré en de leider
in het FICP-klassement, was giste-
ren de beste tijdens de korte ope-
nings-tijdrit van de Midi Libre in
Perpignan. Mottet had voor vijf ki-
lometer zes minutenen een seconde
nodig. Op 263 meter na was zijn ge-
middelde snelheid vijftig kilometer
per uur. Landgenoot Jean-Claude
Colotti liep een seconde achter-
stand op.

Uitslagen op pagina 18

Mara Eijkenboom
in A-toernooi

GELEEN - De wedstrijdcommissie
van het DSM-toernooi heeft gister-
avond de wild-cards van het A-toer-
nooi bekend gemaakt. Bij de dames
kan Mara Eijkenboom uit Maas-
bracht alsnog meedoen, als ver-
vangster van Karin Moos, die zich
terugtrok. Ook Janou Savelkoul
heeft eenrechtstreeks entree-bewijs
voor het hoofdtoernooi gekregen.
Bij de heren hoopt men nog dat
Paul Haarhuis en Jan Willem Lod-
der de hun aangeboden toegangs-
kaart alsnog zullen accepteren. In
ieder geval komt de nummer vijf
van België Jan van Langendonk
naar Geleen. Ook Theo Hoek en
Bart Theelen hoeven geen kwalifi-
catie te spelen.
Uitslagen B-toernooi: Jenny Tielman -Lonneke Tax (Meerssen) 6-0. 6-4: Nicole
van Erp - Nadine Soons 6-3. 6-2. Heren:
Gijs Verheijen (Sevenum) - Maurice Meijers
(Heerlen) 6-0, 6-»;- Schillings " Arjen Tim-
mers (Heerlen) 6-2, 6-3.

K. Van onze verslaggever
[stOK. ~ bondsvoorzitter Jo van Marie heeft Thijs Libregts gisteravond een hart onder de riem
rud C^i wee weken na de tumultueuze toestanden in Helsinki, waar Oranje-aanvoerder
f teeh U scnerpe kritiek uitte op de aanpak van de bondscoach, nam Van Marie het op voor
her nisch directeur, aanwezig op de bondsvergadering. „Het bondsbestuur", hield de voor-
Pkke an deKNVB de afgevaardigden uit het prof- en amateurvoetbal voor, „zal zich niets aan-
elk n Van welke hetze dan ook en zal het volste vertrouwen blijven houden in Libregts. Hij zalgeval tot en met het WK 1990 de technisch directeur van de KNVB blijven".

eeuwfeest, wel eens een stuk lager
uit kunnen vallen.

De vergadering werd nog voorgeze-
ten door het bondsbestuur in oude
samenstelling, dus met de demissio-
naire sectiebestuursleden van het
betaalde voetbal, André van der
Louw, Jacques Hogewoning en
Henk Hut. Van Marie wilde nog
geen oordeel vellen over „oud of
eventueel nieuw beleid, maar ik wil
wel vaststellen dat de aanvankelijke
voortvarendheid (van de informa-
tiecommissie) nog niet tot resulta-
ten heeft geleid". Volgens Gerrit
Brockx, de voorzitter van de infor-
matiecommissie, verkeert de vor-
ming van een nieuw sectiebestuur
in de laatste fase.

Oucle bestuur

« \ voet^olle agenda van het betaal-

* "Zo k at e°hter weinig ruim-
| Denadrukte Van Marie. „De
'in Zo \°0r een wedstrijd tussen
rftal' P ?rk mogelijk 'veelkleurig

aarom rest van Nederland zal
goed gekozen moeten wor-

De zo langzamerhand propvolle
agenda van de topclubs in Europa
zou de KNVB ook wel eens dwars
kunnen zitten bij de jubileuminter-
land Nederland-Engeland, die 13
december wordt gespeeld ter gele-
genheid van het honderdjarig be-
staan. De kans is niet ondenkbeel-
dig dat de 'drie van Milaan' in die
wedstrijd ontbreken, omdat AC Mi-
lan drie dagen eerder in Tokio
speelt voor de wereldbeker. In dat
geval zou het begrote netto-resul-
taat van 300.000 gulden, dat be-
stemd is voor de viering van het

den. Het spreekt voor zich dat op
die dag alle nationale vedetten be-
schikbaar moeten zijn om het maxi-
male rendement uit die ontmoeting
te halen".

arle , °Peningswoord stond VanHp'^gdurig stil bij de vlieg-va,!/ 1 Vorige week woensdag in
'etban e' WaarrjiJ een groot aantal
■da_-l r? om het leven kwam. In
■ri gfQ daar°P bereikte de KNVB
>sties aantal verzoeken en sug-
>Uden0m een benefietwedstrijd te
!slachtV°or de nabestaanden van
IQiiaa rs- Enkele uren voor de
'ndsb«SyergaderinS besloot het
trjn^i uur een wedstrijd voorUOel vast te stellen.

Krüzen naar Kortrijk
voor het duel tegen NEC ge-,
schorst. Beiden waren op de ope-
ningsdag van de nacompetitie
over de schreef gegaan.

hSI HAAG - Hendrie Kruzen
get«b.een contract voor drie jaar
Jarie d bij KV Kortri Jk- De 24"
Pen middenvelder was afgelo-

Hseizoen in dienst van PSV.
leerT^ Wlnterstop werd hij uitge-
voor Kaan fiW Den Bosch, waar-
Veru lal eerder voetbalde. Degevel mg is' dat KortriJk on-
PSV een milJ°en gulden aanv moet overmaken.

Tien van de elf punten die gister-
avond op de agenda stonden waren
hamerstukken, alleen de invoering
van de clubkaart had nog enige stof
tot disussie kunnen geven. Ook dat
was echter niet het geval, nadat Van
Marie de vergadering had laten we-
ten dat het bondsbestuur achter de
inhoud van de motie stond zoals die
eind mei door het amateurvoetbal is
geformuleerd. Het bondsbestuur
weet zich daarbij gesteund door de
financiële commissie. De afspraak
is nu dat de KNVB-clubkaart voor-
alsnog wordt gedoogd, maar dat er
een evaluatie zal plaatsvinden waar-
na op de voorjaarsvergadering 1990
zal worden beslist over een eventue-
le voortzetting van het project.

" Jesus Gil, de steenrijke voor-
zitter van Atletico Madrid, heeft
weer een trainer aan zich voorbij
zien gaan. De Brit Colin Addison
verlaat de club met onmiddellij-
ke ingang. Hij was pas zes maan-
den in dienst, als opvolger van
zijn ontslagen landgenoot Ron
Atkinson. Volgend seizoen startJavier Clemente als trainer on-
der Gil. # Beteuterd kijkt Ben Johnson naar het handjevol Winstrol-tabletten, dat commissielidRobert

Atrmstrong hem tijdens het verhoor voorhoudt.

Opzienbarende
versterkingen
bij Kimbria

MAASTRICHT - Basketbal eerste-
divisionist Kimbria uit Maastricht
heeft in de afgelopen dagen drie op-
zienbarende transfers afgewikkeld.
Zo heeft de ploeg zich versterkt met
de 22-jarige Luciano Diacone, die
als guard uitkwam voor DBV Te-
kom Arriba uit Enschede. Dit grote
talent uit Oost-Nederland speelde
gespeeld in alle jeugdselectie-teams
en fungeerde bovendien eenjaar als
bankspeler bij ex-eredivisieclub In-
terbrill Greyhounds. De twee ande-
re aangetrokken spelers zijn oude
bekenden in Maastricht. Na een
aantal jaren eredivisie bij Miniware
Weert keren JosBams en Roger De-
lahay terug op het oude nest.

tiefV KNVB neeft gisteren nega-
Amftereageerd °P het zaterdag in
hein ! m ~ üJdens de plechtig-
slaeht « nagedachtenis van de
Vin s van de vliegramp in
strüHame ~ geopperde plan de
an.de °m deKNVB-beker te ver-Me^11 ln net toernooi om de
VooH°rual-CuP- Volgens KNVB-2ii°rl!chter Stolk 'kan het niet zovl' *, de voetbalbond op zon
riopld k" gaat' hoe goed be"

’lk wist dat die injecties steroïden waren’ Astaphan, die hij in 1984 door Fran-
cis had ontmoet, hem injecties be-
gon te geven. Over doping hebben
Johnson en Astaphan nooit gespro-
ken: „Maar ik wist dat die injecties
steroïdenwaren. Ik wist niet dat het
problemen kan geven met hart, le-
ver en nieren".Verwarrende biecht

nerveuze Johnson

" Eerste-divisievereniging SVV
heeft voor een seizoen Carlo I'A-
mi van Excelsior gehuurd. De
Schiedamse club heeft tevens
een optie tot koop van de doel-
man. Errol Refos staat komend
seizoen eveneens vrijwel zeker
op de loonlijst van SVV. De 19-
-jarige vleugelverdediger van Ex-
celsiorbereikte een akkoord metde Schiedamse club over een
driejarig contract.

Limburgia
naar Polen

Van onze verslaggever
TORONTO - De Canadese at-
leet Ben Johnson heeft giste-
ren toegegeven dat hij sedert
1981 doping gebruikte. Pas
twee jaar later had hij dat in de
gaten gekregen. Daarvoor slik-
te hij zonder nadenken de
blauwe, naar later bleek ver-
boden spierversterkende pil-
len, die zijn coach Charlie
Francis hem verstrekte. Het
besef dat hij doping gebruikte
was echter geen reden om er-
mee te stoppen. Johnson zou
dat wel hebben -gedaan als hij
had geweten dat het gebruik
van anabole steroïden schade-
lijke bij-effecten heeft.

JeY°°r pSV begint de competi-
Voor i°P 12 of 13 auêustus zoals
het w andere verenigingen in
k a ' betaalde voetbal. De lands-to'"pioen heeft van de KNVBeer^t ming gekregen in het
titjp , Weekeinde van de compe-
eeri 1989-90 deel te nemen aan
Sr,. mternationaal toernooi in
tic HJe' De Eindhovense forma-
striiHlent die eerste (thuis)wed-
de v mte halen in het weekein-
eerctan 2en 3 september, als de
KNVDr°nde van de striJd om destaJ V>beker op het Programma
sip e Plegen uit de eredivi-
tinc Jn ln die fase van de strijd"°g vrij.

Ahead Eagles speelt mor-
f.3, woensdag in de thuiswed-

JkdPr Ivoor1 voor de nacompetitie zon-
r Vn ,~ Wlght Lodeweges en Hansv_ifkam P- De tuchtcommissiel^jan de KNVB heeft het tweetal

" De SV Limburgia gaat van 20tot en met 29 juli op vakantienaar Polen. In de mijnwerkers-
stad Polkowice speelt een selec-tie enkele wedstrijden tegen deplaatselijke voetbalvereniging.De Limburgia-groep zal wordengecompleteerd met liefhebbersdie deze reis willen meemaken.
Op de trip kunnen ook nog enke-le gastspelers worden meegeno-
men. Geïnteresseerden kunnencontact opnemen met de heer
Th. van Oppen, tel. 045-254543

's Werelds snelste man verklaarde
dit gisteren in Toronto tijdens de
hoorzitting, een soort parlementaire
enquêtecommissie die het doping-
gebruik onder Canadese amateur-
sporters onderzoekt. Na de Olympi-
sche Spelen in Seoel ontkende
Johnson ooit bewust stimulerende
middelen te hebben gebruikt. Se-

Het verhoor van Ben Johnson ging
gisteren met verder dan de periode
tot 1986. Johnion. de veertigste ge-
tuige van de commissie, werd onder
politiebegeleiding het gebouw van
de onderzoekscommissie binnenge-
bracht. 'Big Ben' had een flauwe
glimlach toen hij zich door de ver-
slaggevers, camerateams en foto-
grafen heen perste. Op vragen die
verslaggevers naar hem riepen, ant-
woordde hij slechts: „Ik voel me
goed, goed".
Voor de commissie was Johnson ta-
melijk nerveus. Zijn ogen schoten
heen en weer, hij stotterde en was
vaak niet in «taat iets vlot uit te leg-
gen. Het verhoor wordt vandaag
voortgezet. Wellicht dat dan duide-
lijk wordt hoe het mogelijk was dat
hij tijdens de Olympische Spelen
werd betrapt.

Vertraging

Johnson bevestigde wel dat Charlie

Geheimzinnig
Pas in 1983 begon Johnsonzich af te
vragen of er iets met die gekleurde
pillen aan de hand was. „Op de cam-
pus van de universiteit waar ik
trainde, gaf Francis ze me op een
nogal geheimzinnige manier. Ik
dacht dat hij niet wilde dat iemand
het zag. Kennelijk waren het toch
geen vitaminen".
Ben Johnson zegt dat de arts Jamie

Ben Johnson trakteerde de com-
missie en honderden journalisten
van over de hele wereld op een ver-
warrend verhaal, omdat hij zichzelf
vaak tegensprak. Veel van wat an-
dere getuigen, onder wie Charlie
Francis, zijn lijfarts Jamie Esta-
phan, en collega-sprinters over zijn
anabolengebruik hadden verklaard,
zei hij zich niet meer te kunnen her-
inneren.

dertdien zweeg hij over het sclian-
daal, dat het einde symboliseert vanhet Olympisch ideaal.

Francis in 1981 over steroïden be-
gon te praten, die hem zouden kun-
nen helpen als atleet internationaal
door te breken. „Maar ik heb er
nooit met hem over gediscussieerd.
Ik heb geen 'ja' of 'nee' tegen steroi-
den gezegd".
Niet lang daarna ginghij met tegen-
zin met Francis mee naar Helge
Koch, een arts in Toronto. Ben
Johnson herinnert zich dat Charlie
Francis hem na dat bezoek blauwe
pillen 'dianabol' gaf. Johnson vroeg
zich niet af waarvoor die blauwe
ampullen dienden. Waarom zou hij?
„Charlie is mijn coach. Als hij me

wat geeft, neem ik het". Het jaar
daarop verstrekte Francis hem ook
roze pillen 'stanozolol'.

Financiële injectie
voor HA in Moskon

NSF steunt
Vanderlijde

'Jammer dat mijn
moeder niet bij
de finale was'

Torn Nijssen na Parijze titel doornaarLonden

ALMERE/SITTARD - De Sittarde-
naar Arnold Vanderlijde heeft wel-
kome financiële steun gekregen uit
de hoek van de NSF. De commissie
Individuele Begeleiding (IB), nor-
maliter in stilte actief, trad gisteren
in Almere in de openbaarheid om
het grote belang van een structurele
geldstroom voor de topsport in Ne-
derland te benadrukken. Als lich-
tend voorbeeld werd een aantal va-
derlandse kampioenen symbolisch
in staat gesteld zich optimaal op de
komende titeltoernooien voor te be-
reiden.

De uitverkorenen, die dat door pres-
taties zelf afdwongen, zijn Arnold
Vanderlijde uit Sittard, de roeiers
Nico Rienks en Ronald Florijn, ta-
feltennisster Mirjam Kloppenburg
en discuswerper Erik de Bruin.

Europees bokskampioen Vanderlij-
de kan zich nu ongestoord voorbe-
reiden op de wereldtitelstrijd, eind
september in Moskou. De Limburg-
se zwaargewicht, die in Almere een
gloedvol betoog hield ten faveure
van de 18-commissie, wordt de mo-
gelijkheid geboden zonder financië-
le beslommeringen te trainen.

„Topsport is altijd een conflictsitua-
tie. Het EK is voorbij, het WK komt
eraan. Hoe krijf je het financiële
plaatje weerrond om twee maanden
alleen bezig te zijn met topsport.
Mijn trainer moet tijd vrijmaken, ik
moet een verzorger betalen. Dat
baart je dan zorgen. Hoe verder je
komt in de sport, hoe moeilijker het
wordt er te blijven", juichteVander-
lijde het initiatief toe.

HEERLEN/LONDEN - „Het is een heel bijzondere ervaring als je in
het sterkste gravel-toernooi van de wereld een titel weet te winnen".
Torn Nijssen uit Sittard genoot gisterennog na van de winst in het ge-
mengd-dubbelspel met Manon Bollegraf bij de open Franse tennis-
kampioenschappen. Nijssen zat in de avonduren alweer in Londen
waar hij deze meedoet aan het toernooi van Queens, het belangrijkste
voorbereidingstoernooi op Wimbledon.

Van onze tennismedewerker MAARTEN MARRES

me raakten. Vanaf 2-0 achter in
de derde set hebben we geen
game meer hoeven af te staan".

Limburgs Dagblad Sport



de finale van deze titelstrijd, die
woensdag om drie uur plaats-
vindt.

Tijdens de middaguren, respec-
tievelijk om 13.00 en 15.30 uur,
wordt het kwalificatienummer
afgewerkt in het kader van het
open springkampioenschap van
de Duitse Bondsrepubliek. De
dertig bestgeklasseerde combi-
naties zijn startgerechtigd voor

suurtreffen om de GP St.Geor-
ges.

Van onze sportredactie
AKEN - Om half tien vandaag
begint het 52ste CHIO Aken, dat
tot zondag duurt en een groot
deel van de mondialeruitersport
aan de start krijgt. Een spring-
concours waarbij de hindernis-
sen circa 1,45 meter hoog zijn
vormt het openingsnummer, om
tien uur gevolgd door een dres-

Van onze tennismedewerker
HEERLEN - Het competitieseizoen
in de tennissport loopt naar het ein-
de. Nog één competitiezondag en
wat inhaalwedstrijden en dan zijn
voor dit jaaralle beslissingen geval-
len. Dit houdt zeker niet in dat de
spelers nu op hun lauweren gaan
rusten. Integendeel, men krijgt het
veel drukker. In de komende der-
tien weken worden er in heel Lim-
burg 112 toernooien georganiseerd.

Dit houdt in dat men gemiddeld in
acht toernooien in één week aan de
slag kan. In de reglementen van de
tennisbond staat echter dat men in
één week slechts aan één toernooi
mag meedoen, zodat sommige toer-
nooien elkaar als concurrenten zul-
len zien.

Door het toernooi-tennis in Lim-
burg loopt als een rode draad het
Janssen Techniek-circuit. Dit is een
circuit van negen toernooien die
over geheelLimburg verspreid zijn
en waaraan de B- enC-I spelers strij-
den om punten voor de circuit-rang-
lijst. Aan het einde van ftet seizoen
levert dat voor de eersten op de

Politie houdt opdringerige fans op afstand

Het gisteren gestartte DSM-toer-
nooi is het eerste evenement dat
hierdeel van uitmaakt. Na een week
rust staan de open Blerickse kam-
pioenschappen op het programma.
Na weer een tussenweek volgen de
toernooien elkaar op. Na het toer-
nooi van Ray Prickers in Weert
wordt in Herkenbosch het belang-
rijkste toernooi inLimburg, de Lim-
burgse kampioenschappen ge-
speeld. Daarna gaat men verder bij
SLTC (Sittard), PHorner TC, Panta
Rhei (Limbricht)V Brunssum en
tenslotte De Burght in Maastricht.

Run op Chang
in Rosmalen

Aan deze toernooien zullen lang
niet alle Limburgse B-spelers mee-
doen. De top B-spelers en speelsters
willen toegelaten worden tot de na-
tionale A-toernooien. Bij goede re-
sultaten krijgen zij punten voor de
Audi-Rancking, die hen uiteindelijk
de A-status moet bezorgen. Zij zul-
len de Limburgse B-toernooien
veelal gebruiken om weer even een
week intensief te kunnen tennissen
omdat zij in de A-toernooien vaak
vroeg zijn uitgeschakeld.

Van onze sportredactie

ROSMALEN - Michael Chang, de kersverse tenniskampioen
van Roland Garros, komt pas in de loop van vandaag aan in Ne-
derland. Aanvankelijk zou de jonge Amerikaan gisteravond ar-
riveren, maar hij liet de organisatoren van het grastoernooi in
Rosmalen weten nog een dag langer uit te willen puffen van
zijn geweldige prestaties in Parijs.

lotto en toto

V DEN HAAG - Ladbroke-directeur
tWoodward hoopt vurig dat land-
bouwminister Braks een onderzoek

instellen naar de beweerde frau-
depraktijken in de 90 Ladbroke-ves-
tigingen in Nederland. „Van het wit-

ten van zwart geld op onze paarde-. wedkantoren is geen sprake", aldus
\Woodward. Kranten- en radiopubli-. katies over dergelijke praktijken en

het bestaan van een geheime
Ladbroke-instructie aan de 90 kan-
toorhouders in Nederland over het
witten van zwart geld via winnende
tickets brachten dezer dagen het

ICDA-Tweede-Kamerlid Krajen-
brink ertoe in schriftelijke vragen
aan Braks op een onderzoek aan te
dringen.

Ladbroke wast
handen in onschuld

Lotto 23: eerste prijs twee winnaars

’ 182.931.60; tweede prijs 14 winnaars

’ 10.714.20; derde prijs 104 winnaars

’ 1.364.70; vierde prijs 5084 deelnemers
’297,90; vijfde prijs 71.066 deelnemers

’ 5.00. Cijferspel: 242764. Zes cijfers goed:
geen winnaar; vijf goed: zes winnaars; vier
goed: 15; drie goed: 211; twee goed: 2369.
Toto 23: eerste prijs één winnaar

’ 10.848,60; tweede prijs 10 winnaars

’ 723,20; derde prijs 127winnaars ’ 142.30. " De Nederlandse hockeyploeg grepen derustdag aan om een bezoek te brengen aan deBerlijn-
se muur. Floris-Jan Bovenlander (links) en doelman Leistra namen een kijkje bij het Branden-
burger Tor.

Westduitsers
nemen wraak

Arbiter Lathouwers bijna recordhouder

Verwacht wordt dat Chang zich in
deloop van deze middag in ieder ge-
val in Rosmalen zal melden voor
zijn eerste training op gras. Chang
komt woensdag, donderdag en vrij-
dag als eerste in actie om zes uur.
Voor zijn partijen is enorme belang-
stelling ontstaan. De telefoon in het
Autotron in Rosmalen staat rood-
gloeiend. Voor de eerste drie dagen
hadden de organisatoren op vijf-
honderd toeschouwers per dag ge-
rekend, maar nu staat alvast dat de
komst van Chang een kassucces
wordt. Koster: „We wisten een half
jaar geleden al dat hij veel talent
had, maar dat het nu uitgerekend in
Parijs al de top heeft bereikt hadden
we niet durven dromen. ledereen
reageerde lauw op ons toernooi,
maar dat is nu compleet veran-
derd".

„Het zal een ludieke aankomst wor-
den", verzekerde Paul Koster van
het organisatiebureau Holland
Sportief. „Het is geen onwil. We
doen het op het dringend verzoek
van Chang zelf, die op het vliegveld
geen Franse toestanden wil. Wij
hebben de plicht om hem daarvoor
te beschermen. Zo zijn de spelregels
die door derden worden bepaald".

Van uitrusten in de Franse hoofd-
stad komt overigens weinig, want
overal waar Chang zich begeeft
wordt hij door horden mensen ge-
volgd. De gendarmerie heeft motor-
begeleiding ingeaet om de jonge
kampioen te begeleiden. De organi-
satoren van het toernooi in Rosma-
len, waaraan Chang deelneemt,
houden de aankomsttijd van de
Amerikaan dan ook angstvallig ge-
heim om hem een rustige aankomst
te kunnen garanderen.

Michel Veldman
mag weer fluiten

Schorsing arbiter teruggebracht tot 1 augustus Stefan Blöcher was gisteren de gro-
te pechvogel. De 29-jarige spits van
de Westduitsers werd na een half
uur in de wedstrijd tegen Groot-
Brittannië zo hard door de bal in het
gezicht getroffen, dat hij moest uit-
vallen. Bij een onderzoek in het zie-
kenhuis werd geconsulteerd dat
Blöcher, die in de dertiendeminuut
zijn team de leiding h_M gegeven,
zijn neusbeen had gebroken. Hij on-
derging meteen een operatie.

Het toernooi in Rosmalen valt nu
nog onder de categorie demonstra-
tie-toernooien. Voor volgend jaar
heeft 'The Continental Grass Court
Championships' een officiële ATP-
status gekregen en zal dan bestaan
uit een deelnemersveld van 32 spe-
lers. Het hoofdtoernooi begint van-
daag met de partij Steeb - Goldie.
Daarna volgen Schapers - Kriek en
Mecir - Zivojinovic. Chang treft in
de rest van het toernooi in ieder ge-
val de Australiër Evernden en onze
landgenoot Schapers.

sport kr

" HEERLEN - Op het on»
gehouden CEB-congres is deJjarige Heerlenaar Martin Wij
laar benoemd tot internatioj
biljart-scheidsrechter. Daart
is hij de jongste CEB-arbitej
hoort bij de tien beste bil
scheidsrechters van ons landJ

" ST.-ODILIENBERG -
Volleybalvereniging Sc-nj
meijer SV Ludentes uit St*
liënberg organiseert komej
zaterdag een avond-volleyl
toernooi voor recreanten. t
wedstrijden beginnen om *'uur. Inlichtingen bij de h-C
Keysers, tel. 04752-3452, n>
uur.

" ROERMOND - Bij de n>
nale koningenwedstrijd van
Nederlandse Kruisboog "
werd Ron Donkers van SW
om 't Roosje uit Weert met'
punten koning van Nederj»
Tweede werd Peter van de &

van Willem Teil uit Roerm'
met 491 punten; derde
Brentjens van Robin Hood
Maasniel met 490 punten en*
de Marcel Broens van TOS
Weert met 489 punten.

" SITTARD- Math van Veld
ven en Peter Roumen zijn in
tard Nederlands koppelt
pioen golfbiljarten geworden
de finale moeten Leon PvV
en Mare Ceelen het ondef
delven. Derde werd het
Smolenaers-Hendrickx. De
ren B-titel werd veroverd <
R.Verhaar van Fortuna uit
tard. Bij de heren A wist Fred
venich van Brand Taveerne
Sittard zijn nationale titel te
longeren door dé finale van ï
Ceelen van BVN te winnen-

" SITTARD - Uitslagen bri
viertallentoernooi Sittard: <
kens-Gerards 24-6, Verha
Hovens 23-7, Van de Zwan-l
kens 18-12, Bosch-Beckers 1
Stevelmans-Fliek 15-15.

" INGLEWOOD - De De
Pistons zijn nog één over
ning verwijderd van de Al
kaanse basketbaltitel. In de
off van de strijd om het «
pioenschap van de National
ketball Association wonnel
Pistons ook de derde weds
tegen de Indiana Lakers
Inglewood zegevierden de l
heren met 114-110.

" HOENSBROEK - Woen
21 juni verzorgt aikido-club
do een open les in haar o<
ruimte in de Lucas-sticl
voor revalidatie in Hoensb'
Aikido ontwikkelde zich ui'
van de oudste verdedigings
sten van de Japanse feodale
ger: het aiki-jutsu. Voor ir
tingen: Roger Coenen
412413) of Al Wandier
322650).

" SITTARD - Cios-leerling
lian Custers uit Nederweei
van 27 juni tot en met 15 ju
Internationale Olympische
demie, een wereldcongres i]
Griekse Olympia, bijwonen;
de drieweekse studiebi
komst nemen namens elk
land vijf studenten deel. I
Custers werd geselecteerd o
sis van haar raportage ove
dopingsymposium dat onl
in ons land plaatsvond. Cv
werd samen met vier ander»
denten gekozen uit cent
van zestig kandidaten, die v
voorgedragen door de vijf
sen en vijfacademies in ons

Recreatieve
triathlon

" LA PAZ - De Franse wieK
ner Philippe Boyer heeft zof.
in La Paz (Colombia) het b^j
wereldrecord 500 meter met v
gende start verbeterd. Hij f
26,776 seconden nodig. Het^cord was in handen van d| ,
lombiaan Efrain DomingueZ
27,432 seconden.

" Rob Lathouwers, die Nederland
tijdens het elfde hockeytoernooi om
de Champions Trophy in West-Ber-
lijn als scheidsrechter vertegen-
woordigt, heeft bijna een nationaal
record te pakken. De man uit Vught
floot gisteren bij West-Duitsland -
Groot-Brittannië zijn 85e interland.
Daarmee is Lathouwers nog slechts
één duel verwijderd van het record,
dat op naam staat van Bob David-
zon.

aard ben ik blij met deze uitspraak.
Het betekent in feite, dat ik weer ge-
rechtigd ben, om met onmiddellijke
ingang wedstrijden in KNVB-ver-
band te leiden. Tot 1 augustus staan
toch geen beker-of competititewed-
strijden op het programma. Boven-
dien ben ik nu in de gelegenheid,
om mij in alle rust voor te bereiden
op de nieuwe competitie. Het ver-
trouwen van de KNVB in mij is ge-
heel hersteld. En dat is eigenlijk het
voornaamste."

Van onze medewerker
ARNO ROMGENS

f VOERENDAAL - Scheidsrechter
Michel Veldman (41) uit Voerendaal

| mag vanaf 1 augustus weer voetbal-
wedstrijden leiden. De tuchtcom-
missie amateurvoetbal sloot Veld-
man aanvankelijk uit tot 1 oktober.
Veldman sloeg, in de op 19 maart
gespeelde wedstrijd RKVVL-Leo-
nidas, naar Leonidas-speler Habets
Habets, die zelf werd geschorst tot 1
januari 1990, viel de scheidsrechter
in de rug aan. Deze verweerde zich
vervolgens.

Stand: Nederland 1-2 (2-0); Pakistan 1-2 (4
3); India 1-2 (3-2); West-Duitsland 2-2 (4-4)
Australië 1-0(3-4); Groot-Brittannië 2-0 (1-4)

WEST-BERLIJN - De Westduitse
hockeyers hebben gisteren in Ber-
lijn revanche genomen voor de ne-
derlaag in de Olympische finale van
Seoel tegen Groot-Brittannië. De
gastheren en houders van de Cham-
pions Trophy sinds 1986 zegevier-
den in een zeer matig duel met 2-1.
Bij de rust was het 2-0 door doel-
punten van Blöcher en Fischer, uit
een door de Britten heftig bestreden
strafbal. Groot-Brittannië kwam in
de tweede helft sterk terug, maar

het veldoverwicht leverde niet meer
op dan één treffer uit een strafcor-
ner van Thompson.
De Britten zijn nu met twee achter-
eenvolgende nederlagen zo goed als
uitgeschakeld voor het veroveren
van de ruim twintig kilogram we-
gende zilveren trofee. In het week-
einde verloren zij van de Nederlan-
ders, die gisteren van een rustdag
genoten. De Engelsen zijn trouwens
ook in de voorgaande tien edities
met lege handen blijven staan.

Handbaltoernooi lason-Houthem

Een opgeluchte Veldman: „Uiter

Tegen de hem opgelegde straf te-

* kende Veldman hoger beroep aan.
s In zijn beroep werd Veldman ge-
! steund door de districtsscheids-
; rechterscommissie en door de Cen-
-1 trale Organisatie van Voetbal-

scheidsrechters. Collega-arbiter Mr.
f Flip Kok uit Maastricht stond Veld-

man bij, tijdens de mondelinge be-
-5 handeling van zijn beroepszaak in
[ Den Bosch.

'Pleiter' Füp Kok over dereden tot
strafvermindering: „In zyn uit-
spraak heeft de Commissie van Be-
roep onder meer overwogen, dat de
omstandigheden van de zaak dus-
danig waren, dat de opgelegde straf
te zwaar was. Een straf dient altijd
in redelijke verhouding te staan tot
het bewezen verklaarde feit. Dat
was in eerste instantie beslist niet
zo. Ik ben blij dat ik mijn steentje
heb kunnen bijdragen aan het ver-
krijgen van eerherstel voor een col-
lega."

" BONN - West-Berlijn
zich kandidaat gesteld v°otsorganisatie van de 01ymPl5 jijl
Zomerspelen van 2004. Be' j
was eerder gastheer van de ?j
len in 1936, toen Hitler de *%
was. Ook Frankfurt wil het
nement in 2004 houden.

" SITTARD - Ter afsluiting v 9
de districtscompetitie werd>J
heren- en de gemengdeseni°.J
competitie gespeeld om de Jk
Hierbij speelde de kampioen J
spelers boven de 30 jaar tege
kampioen waarin senioren Ij
alle leeftijden mochten jYg
doen. Bij de heren ging de. *
mene titel naar Obbicht. Bü

l
gemengde teams werd Pote *\
Posterholt kampioen. Zij
genwoordigen Limburg nu'
landelijke finale

Voorbereiding
DEN HAAG - Het Nederlands
vrouwenhockeyteam zal ter
voorbereiding op de Champions
Trophy van 18-20 augustus on-
dermeer nog een vierlandentoer-
nooi in Den Haag afwerken. Het
evenement wordt gespeeld op de
velden van Klein Zwitserland.
Als tegenstander van Oranje zijn
Groot-Brittannië, Verenigde Sta-
ten en Canada uitgenodigd.

HOUTHEM-VALKENBURG - Ko-
mend weekeinde organiseert HV
Auto Caubo/lason in Houthem een
internationaal handbaltoernooi.
Verenigingen uit ons land, Noorwe-
gen, België, Zwitserland en
W-Duitsland (21) hebben ingeschre-
ven. In totaal zullen 458 deelnemers
917 wedstrijden op 20 velden spe-
len. Vrijdag handballen de welpen
en recreanten. Zaterdag is het de

beurt aan de aspiranten, juniorenen
senioren. Aanvang 9 uur, laatste
wedstrijd om 20.05 uur. Zondag
worden nog eens 400 wedstrijden
gespeeld, die al om 8.30 uur begin-
nen. Hieraan nemen ook eerste- en
eredivisie-teams deel, uit de regio
o.a. damesteams van Mosam, V&L,
Caesar en lason zelf, bij de heren
Blauw Wit, Meteoor, Sittardia All
Stars en Oud Fortuna.

HEERLEN - De Gemeente Heerlen
houdt zondag onder auspiciën van
atletiekvereniging AVON een re-
creatieve mini-triathlon. Op het pro-
gramma staan een achtste triathlon
(500 m. zwemmen, 22,5 km fietsen
en 5 km hardlopen) en een kwart
triathlon (1 km zwemmen, 42,2 km
fietsen en 10 km hardlopen). Ge-
zwommen wordt in het 50 meter
zwembad Ter Veurdt, gefietst via
Hoensbroek-Heerlen-Voerendaal-
Klimmen-Hulsberg-Wij nandsrade
en gelopen door het centrum van
Hoensbroek. Aanvang achtste
triathlon om 8.00 uur, kwarttriath-
lon om 8.45 uur en licentiehouders
om 10.30 uur. Aanmelden tot een
uur voor de start.

wielrennen

" MIDI LIBRE - Proloog: 1. Mottet 5
km in 6.01 (gem. 49,737 km/u); 2. Colotti
op 0.01; 3. Gaigne 0.04; 4. Bezault 0.05; 5.
Djavaniane 0.06; 6. Laurent z.t.; 7. Pelier
0.07; 8. Boucanville 0.09; 9. Lavainne
z.t.; 10. Esnault (Fra) z.t. " GP WEINSTRASSE - Koers voor

profs en amateurs: 1. Museeuw 220 km
5.19.18; 2. Alcala; 3. Gayant; 4. Wayen-
berg op 27 sec; 5. Hundertmark 2.15; 6.
Jagt; 12. Ducrot z.t. In het Belgische
WIELSBEKE (72 deelnemers) won Pa-
trick Verschueren profkoers over 180
km; 2. Dirk de Wolf; 3. Van den Abbele
op 26 sec; 15. Bogers 4.02; 19. Peter Ha-
rings.

honkbal
HOOFDKLASSE
Orioles-Cardinals 3-4
Phantoms-Feniks 7-2
DVS-All Stars 12-15
DVS-Sphinx/HSCM 14-4
EERSTE KLASSE
81. Wings-Red Caps 3-15
Starlights-Samacols 9-1
C. Meppers-Venlo 14-4
Bullfighters-Condors 14-4
TWEEDE KLASSE
Red Sox-Geldrop 0-13
K.Stealers-Cheetahs 4-6
Falcons-The Studs 2-14

softbal
HOOFDKLASSE
Starlights-Condors 5-21
Roef-81.Wings 10-9
MULO-HBS 14-4
Tilburg-Jeka 5-7
EERSTE KLASSE
Samacols-PSV 10-16

" NK JUNIOREN IN VELDDRIEL -Junioren: 1. Leon van Bon (Apeldoorn)
120 km in 2.45.22; 2. Gargosky; 3. Van
Gestel; 79. Vaessen; 82. Vrancken; 83.
Geesink. Nieuwelingen: 1. Martin We-
ber (Best) 72 km in 1.42.08; 2. Van de
Broek; 3. Slagter; 4. Mare Lotz; 14. Van
Heeswijk; 55. Smeets; 75. Loenis. Bij de
liefhebbers werd René IJzendoom uit
Tiel kampioen (Paul Driessen, 20ste,
bestgeklasseerde Limburger). Bij de ve-
teranen zegevierde Pieter Slikker en
werden Ger Willems, Wil Cuypers en
Hein Heynen resp. 21ste, 22ste en 30ste.

Geen drie
buitenlander
in Engeland

LONDEN - De vakbond van £jV
se voetballers is tegen het to j

van drie buitenlanders per d,
Gordon Taylor, voorzitter va |?.

bond, heeft dat gisteren de
voetbalbond FA laten weJg10r<dens de jaarvergadering alSotsf!!vrijdag, kwam Tottenham n"nl/
met het plan het aantal bun
ders uit te breiden van twe et.
drie. De spelersvakbond ve ,t ji>

dat als het plan van Spurs w" 4\
gevoerd, de werkgelegenhe
Engelse spelers verslechten-
vreest tevens dat de clubs da
al voetballers uit de goedkoP a|1<J
ballanden, Oost-Europa en 'navië, zullen aantrekken.

I. Venlo I en GTR/NIP IV.
Tweede klasse
Kampioen: Rulec I
Derde klasse
Kampioenen: Lichtenberg I, Volhar-
ding 11, Ready IV en Hom I.
Degradatie: Lichtenberg 11, GTR 111, De
Burght 11, Tonido I, Grubbenvorst I en
Grubbenvorst 11.
Vierde klasse
Kampioenen: Keerweide 111,Bunde I en
Venray 111.
Degradatie: Oranje Nassau 111, Oranje
Nassau IV, Panta Rhei en Swalmen I.
Vijfde klasse
Kampioenen: Broekhuizen I, Venlo 111,
Velden 1,Wessem I, Obbicht, Bunde 11,
SLTC VIII en Oirsbeek.
Degradatie: Venray 11, Bosdael, Ace 111,
Ace IV, Heipoort, Brunssum VI, Mun-
ster I en Voerendaal I.
Zesde klasse
Kampioenen: De Burght IV, Kimbria V,
Berenbos 111, Eijsden 111, Waterkoel 111,
Merkelbeek 111, Tonido 11, Helden II en
Arcen.

darts league
Eredivisie
Eikske-Gebrook 10-0
Stern2-A.Q.Bras 6-4

A Divisie
Fortuna-Lords 8-2
Langeberg-Knights 2-8
Bullfight 2-Stern 3 5-5
Schöpke-Gez.Hook 4-6

B Divisie
Bui ons-Rebels B 6-4
A.Q.Bras2-Corner2 6-4

" ARDENSE PIJL - Amateurs. In de
door Bouwmans vóór Kokkelkoren ge-
wonnen klassieker over 200 km (zoals
gisteren al gemeld) bezette Gino Jans-
sen uit Klimmen de achtste plaats; 31.
Peter Dahmen. In Hamont won Wim
van den Meulenhof een amateurskoers
over 118 km; 2. Groenendaal; 6. Erwin
Smeets.

" TOUR DU SUD - Eindstand vijfdaag-
se: 1. Duclos-Lassalle 23.10.32; 2. Boyer
op 10 sec; 3. Jeróme Simon 0.11; 4. Pa-
trick Vallet 0.20; 5. Leleu 0.21.

Knuppelaars-All In 10-16
Cheetahs-Sphinx/HSCM 9-11
TWEEDE KLASSE
Bullfighters-Venlo 15-15
Red Caps-Two Rivers 6-24
Geldrop-Flacons 16-8

atletiek
STANDEN COMPETITIE KNAU:
Tweede klasse heren: 1. Hollandia
Hoorn 18.269; 8. Weert 17.041; 20. Avon
16.197.
Derde klasse heren: 1. Parthenon
15.703; 3. Swift 15.075; 11. Kimbria
14.808; 12. Kronos 14.724; 64. Unitas
4.276.
Derde klasse dames: 1. Argo'77 13.194;
6. Weert 11.815; 12. Fortuna V 10.627; 17.
Kimbria 10.353.
Vierde klasse heren: 1. Tegelen 8.599;
11. Caesar 7.565; 12. Lopersgroep Deur-
ne 7.528; 13. Venray 7.515; Heythuysen
5.381; 47. AV'34 Maastricht 5.493; 62. De
Komeet 4.115; 64. Tegelen II 3.658; 66.
Orion 3.407.
Vierde klasse dames: 1. Parthenon
6.838; 6: Caesar 6.395; 12. DJA 5.945; 18.
Avon 5.511; 33. Tegelen 4.895.

tennis
Overgangsklasse B
Kampioen: Ready I
Degradatie: Brunssum 11, Ray Prickers

" NEDERLANDSE PROFCRITERIA -
HENGELO: 1. Pieters 80 km in 1.57.00;
2. Dorgelo; 3. Elliott; 4. Harmeling; 5.
Nijdam. HANSWEERT: 1. Hoondert 90
km in 2.01.55;2. De Koning; 3. Cordes; 4.
Knetemann op 15 sec; 5. Vos 0.30.

Dinsdag 13 juni 1989

Hertha-fans
op de vuist

(ADVERTENTIE)

lotéwïw
I èPteSS_2s i

WEST-BERLIJN- Andermaal is
het na een wedstrijd van Hertha
BSC in West-Berlijn tot vecht-
partijen gekorqen. Na dewinst in
de laatste competitie-wedstrijd
op 1. FC Homburg, trokken zon
honderd skinheads en nog eens
30 leden van de 'harde' suppor-
terskern van Hertha naar de bin-
nenstad. Daar werd eerst op het
Breitscheid-plein een groep van
50 buitenlanders, hoofdzakelijk
Turken, aangevallen. De politie
arresteerde toen al 29 voetbal-
fans.
De groep trok daarna naar
Steglitz waar op dat moment een
groots wijkfeest werd gehouden.
Zon dertig voetbalfans vielen
andermaal een groep buitenlan-
ders aan. Een 14-jarige Turkse
jongenwerd daarbij met een mes
gestoken. De politie nam in
Steghtz 27 mensen vast. Zij wer-
den na het feest weer vrijgelaten.

Tennis in Limburg:
112 toernooien

CHIO Aken vandaag
uit startblokken

ranglijst een fraaie bonus op

MONROVIA - Bij een voetbal-
wedstrijd in de Liberiaanse
hoofdstad Monrovia zijn twee
voetbalsupporters om het leven
gekomen. Een honderdtal fans
werd gewond. Paniek op de tri-
bunes leidde tot een opeenge-
pakte mensenmassa, waarin ver-
schillendekijkers onder de voet
werden gelopen. Het ongeluk ge-
beurde voor aanvangvan de WK-
kwalificatiewedstrijd Liberia -
Malawi (1-0), zondag in Monro-
via. De paniek ontstond toen een
dronken toeschouwer luidkeels
riep dat een lichtmast zou omval-
len.

Supporters
doodgedrukt

Het dressuur- en springstadion
van Aken is gelegen nabij de
Krefelder Strasse, tweede afslag
van de autobaan na de passage
van de Nederlands/Duitse grens
nabij Bocholtz.

Hoogtepunten in het omvangrij-
ke programma zijn ondermeer
de Grote Landenprijs voor
springruiters (vrijdagmiddag),
een dressuurproef bij kunstlicht
op zaterdagavond en de Grote
Prijs van Aken in zowel het
springen als de dressuur op zon-
dag.
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