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soneel Limagas protesteert tegen 'overval'

Vooral kritiek op
houding deputés
n onze redactie economie*LEN - Met teksten op de

ere » als "Wel fuseren> niet
je

n ■ ..Gedwongen fusie kan
lg
r ruzie" en „Stroomstoot on-

;o gordel"wachtte het Limagas-
neel gisterochtend de leden

lip aa<* van Commissarisseng 'n het hoofdkantoor van Li-

' ln spoedvergadering bijeen
je n- De commissarissen verga-an over het aanbod van de
del m (*°or et °PkoPen van de
lv

en Limagas eigenaar te wor-an het gasbedrijf.

renri Van de ruim 300 demon-
ie h Personeelsleden gold mets °e gedeputeerden Pleumee-
zow i

ern commissaris zijn
imi Plem als Limagas. De
(j Ssarissen werden aangespro-
>r 0r L- Deumens, de OR-voor-
um Lima Sas-
an^ekers verzekerde hem dat. s de fusie niet één werkne-v «raat komt te staan. „We wa-

ren graag op een andere manier tot
een akkoord gekomen, maar de ver-
anderende energiesituatie vereist
deze opstelling", verontschuldigde
Pleumeekers zich voordat hij zich
tussen een haag van protesterende
Limagasmedewerkers naar binnen
begaf.

" Zie verder pagina 15

Tt Gedeputeerde
Pleumeekers (links) had
aan de ingang van het

Limagasgebouw heel wat
uit te leggen aan

OR-voorzitter L. Deumens
(midden).

Foto: DRIES LINSSEN

Britten willen
af van 'pounds

andounces'
.f 9i Iph L ~ Groot-Brittannië
j)*icht maken zich op de ge-
iDVerKSmaten ounces en pounds
jtien f °rd te ze"en en binnen
jram Jaar te vervangen door

floftTÏen en kilogrammen. Di-
'üblf zeiden datLonden en

kortst Vandaaê °P een bijeen-
ÈCO v, van de ministers van
bUr"omische Zaken in Luxem-
de ".^koord zullen gaan met
eewin£haffine van deze Brits-
vervan aten in 1999 en ze zal
»iaat tfn door een metrisch

QokhoOD
°P weg naar de vuilnis-

de "'.behalve voor melk, zijn
(e en de 'fathom'
kwa» ,ePtemaat), de gill (een

PuW) en de 'therm' (een
De v°m gasverbruik te meten).
gestpiHa!]deringen diezijn voor-
ftiissj Q door de Europese Com-
delsh moeten potentiële han-
den mères uit de weg rui-

erLdiankzuchtigen in het Ver-
Vvn Koninkrijk en lerland
dat ,f-n.echter n»et bang te zijn
ter, f

ln de kroeg zullen moe-
liter LePer» om een glas of een
Be\vo ZiJ zullen in de pub
bliiu"°n om hun 'pint' kunnenjven vragen.

Hetweer
WARM
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!Vht ming warmeen droge

e«n aa»>gevoerd waarin al-ko^t sjjuerbewolking voor-
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Kn'Ur

4
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Europa
Beide regeringen willen de deling

van Europa op vreedzame wijze
overwinnen en een gemeenschap-
pelijk huis bouwen, waarin ook Ca-
nada en de VS een plaats kunnen
vinden. Volgens Kohl en Gorbats-
jov moet Europa een bepalende rol
gaan spelen bij de totstandkoming
van een vreedzame toekomst in en
buiten Europa. Moskou en Bonn
willen alles doen om te voorkomen
dat conventionele of nucleaire oor-
logen waar ter wereld kunnen uit-
breken en nog lopende militaire
conflicten dienen op vreedzame wij-
ze te worden bijgelegd.
Verder gaan beide staten samen-
werken op het gebied van de milieu-
zorg, de bestrijding van het interna-
tionale terrorisme en besmettelijke
ziekten. Daarnaast werden nog elf
overeenkomsten ondertekend, die
de nauwe samenwerking op andere
gebieden, zoals de opleiding van
managers in de Bondsrepubliek, re-
gelen.

Epilepticus
te vaak

afgekeurd
Van onze medische medewerker

MAASTRICHT - Veel epileptici,
mensen met 'vallende ziekte', zijn of
worden ten onrechte buiten het ar-
beidsproces gehouden. Dat vindt de
Maastrichtse hoogleraar in de Neu-
rologie, Paul van derLugt.
Hij baseert dit gegeven onder meer
op 'waarnemingen' uit zijn eigen
ziekenhuis-praktijk, waaronder cir-
ca 200 epilepsie-patiënten.
Driekwart van hen, zo is zijn schat-
ting, zit ten onrechte in de WAO.
Van der Lugts oordeel is vooralsnog
'gevoelsmatig' ingegeven, al neemt
hij aan dat verder onderzoek deze
conclusie zal staven.
Wordt deze waarneming afgezet te-
gen de landelijke situatie, dan zou-
den volgens hem ongeveer 7'/2-dui-
zend van de in totaal 11-duizend af-
gekeurde epileptici in Nederland
ongelukkigerwijs in de WAO zijn
'beland.

0 Zie verder pagina 11

Pleidooi
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat
elk land het recht heeft vrij zijn poli-
tieke en sociale systeem te kiezen,
waarbij de eigen veiligheid niet ten
koste mag gaan van die van een an-
der land. „Oorlog mag geen politiek
middel meer zijn". In dat verband
bepleiten Moskou en Bonn een re-
ducering met vijftig procent van de
strategische kernwapens van de VS
en de Sovjetunie, een oplossing van
de strijd over een verdediging in de
ruimte, een mondiaal verbod op
chemische wapens, een nucleaire
teststop en verdere vertrou-
wenwekkende maatregelen.

Met dit document is voorgoed een
streep gezet onder het Duits-Russi-
sche verleden. Opvallend is dat de
Duitse kwestie en dus de Duitse
hereniging met geen woord is ge-
noemd.

Veel slachtoffers
niet te identificeren

AMSTERDAM - Er zijn nu in totaal51 van de 174 slachtoffers van devliegramp in Suriname definitiefgeïdentificeerd, aldus een woord-voerder van de rijkspolitie gisteren
Te verwachten is dat identificatievan een groot deel van de slachtof-fers niet mogelijk zal zijn. De 'tech-nische identificatie', zoals de nauw-keurige beschrijving van de stoffe-lijke overschotten wordt genoemd
is gisteren afgesloten.

Vanmorgen zullen de eerste stoffe-lijke overschotten van de vliegramp
in Suriname op Schiphol aanko-

men. Een woordvoerder van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken in
Den Haag heeft dit gisteravond
meegedeeld.Het gaat om vijf slacht-
offers, van wie intussen de identiteit
is vastgesteld.

Het technisch onderzoek naar het
neergestorte vliegtuig door de Ame-
rikaanse transportveiligheidsraad
en het Surinaamse openbaar minis-
terie is afgerond. Het Amerikaanse
onderzoek van de 'zwarte doos'
heeft nog geen aanwijzingen voor
de oorzaak van de ramp opgeleverd.

Gorbatsjov en Kohl tekenen 'historisch' akkoord

Moskou erkent recht
op zelfbeschikking

Van onze correspondent

BONN - De Sovjetrussische staats-en partijleider Michail Gor-
batsjov en de Westduitse kanselier Helmut Kohl hebben gis-
termiddag het als 'historisch' omschreven document over de
toekomstige samenwerking tussen beide landen ondertekend.
Voor het eerst zijn schriftelijk afspraken vastgelegd over het
recht op zelfbeschikking van mensen en volkeren. Moskou
neemt daarmee afstand van de zogenoemde Brezjnjnev-doctri-
ne, die landen binnen de Russische invloed slechts een be-
perkt recht op autonomie toestond.
Bonn en Moskou schrijven in het
zes pagina's tellende stuk dat de
mensheid voor historische uitda-
gingen staat. Topontmoetingen tus-
sen beide regeringsleiders zijn afge-
sproken en er komt een hot-line tus-
sen Moskou en Bonn.

Forse schade
door grafitti

MAASTRICHT - Bij de lijn-
werkplaats van de NS in Maas-
tricht is gisteren een schoon-
maakbeurt gegeven aan twee-
rijtuigen die volgespoten wa-
ren met verf (zie foto). De wa-
gons waren in Venlo door onbe-
kenden tot rijdende kunst-
werkjes omgetoverd. Bij het
spuitwerk waren ook deramen
meegenomen. Eerder deze
week zijn de wagons overge-
bracht naar de NS-werkplaats
bij het station in Maastricht.
De schadepost voor de NS be-
loopt enkele duizenden gul-
dens per wagon. Met behulp
van een verffabrikant hebben
NS een speciale behandeling
bedacht om grafitti te kunnen
verwijderen. Als de spuitverf
tegen het schoonmaakmiddel
bestand was geweest, hadden
de wagons overgespoten moe-
ten worden. In dat geval zou-
den de kosten al gauw 5.000
gulden per rijtuig hebben be-
dragen.

Het was de tweede keer in kor-
te tijd dat de lijnwerkplaats wa-
gons moest schoonmaken, die
in Limburg waren beschilderd.
In deRandstad kwam het feno-
meen van grafitti op NS-mate-
rieel al langer voor.

Foto: WIDDERSHOVEN

Hulp voor Polen
WARSCHAU - De Franse president
Mitterrand zal tijdens zijn bezoek
aan Polen economische hulp aan-
bieden om de slecht draaiendePoolse economie en de eerste stap-
pen op weg naar een democratieeen
steun in de rug te geven. Dit heeft
een presidentiële woordvoerder in
Parijs b€'kendgemaakt. Mitterrand
zal vandaag naar Warschau reizen
voor een bezoek van drie dagen.

vandaag
# Torn Jones
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Stijging gemiddeld 15 gulden per inwoner

Limburgse gemeenten
innen meer belasting

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Limburger
moet dit jaar gemiddeld 15 gulden
méér belastingen afdragen aan de
gemeente danvorig jaar.Dat bedrag
(gemiddeld 202 gulden per inwoner)
is 88procent in vergelijking met wat
in Nederland gemiddeld aan onroe-
rend goedbelasting, rioolrecht en
dergelijke wordt betaald. Dat blijkt
uit een vergelijkingvan de totale ge-
middelde belastingopbrengst in
Limburg met derest van het land.
De verschillen tussen de gemeenten
blijken nogal sterk uiteen te kunnen
lopen. De duurste gemeentevoor de
belastingbetaler is Venlo (239 gul-
den), terwijl de lijst wordt afgeslo-
ten door Maasbracht (95 gulden).
Ondanks de stijgende belasting-
druk per inwoner, blijft het niveau

in Limburg met ongeveer 12 pro-
cent onder het landelijk gemiddel-
de. .
Inventarisatie
Uit een inventarisatie van de finan-
ciële situatie van de gemeenten
blijkt verder dat hun reserves met
acht procent stegen, en dat komt
neer op een bedrag van ’ 31 miljoen.
Binnen Limburg neemt de middel-
ste regio de beste positie in; Mid-
den-Limburg heeft nog ruimte om
nieuwe lasten op te vangen die zes
procent boven het provinciaal ge-
middelde liggen.

Tweede op de ranglijst staat Noord-
Limburg, gevolgd door het Heuvel-
land en de Westelijke Mijnstreek.
De positie van de Oostelijke Mijn-
streek wordt ronduit zwak ge-
noemd. Er is minder geld om nieu-
we lasten te kunnen dragen. De fi-
nanciële reserves vertonen een stij-
ging, maar liggen nog altijd 50 pro-
cent onder het gemiddelde in Lim-
burg.

Schoten aan
De Plank

DE PLANK - De Belgische douane
heeft gisteravond geschoten op een
auto die door een wegversperring
aan de grensovergang bij De Plank
was gereden en op die manier Ne-
derland probeerde te bereiken. Eer-
der hadden de drie inzittenden een
stopteken genegeerd.

Na de wegversperring vloog de auto
uit een bocht, waarna het drietal te
voet vluchtte. In de auto werden za-
ken aangetroffen die duiden op het
plegen van een overval. Onmiddel-
lijk werd een klopjacht op Belgisch
grondgebeid ingezet, maar dat le-
verde - voor zover bekend gister-
avond - geen resultaat op. De rijks-
wacht had bij de actie assistentie ge-
vraagd van de rijkspolitie groep
Eijsden/Gulpen.

Drinkwatervoorziening rond eeuwwisseling in gevaar

Grondwater in delen
Limburg fors vervuild

Van onze verslaggever
HEERLEN - Rond de eeuwwisse-
ling zal bijna een kwart van de
grondwaterstations op zandgrond
geen acceptabel drinkwater meer
kunnen leveren als gevolg van over-
bemesting. Vergaande milieumaat-
regelen, zoals voorgesteld in het Na-
tionaal Milieubeleidsplan (NMP),
kunnen daar niets meer aan veran-
deren. Minister Nijpels van Milieu
overweegt dan ook de maatregelen
in het NMP tegen de overbemesting
verder aan te scherpen. In ieder ge-
val wil hij een versnelde invoering
van een aantal maatregelen die het
grondwater schoonmoeten houden.
Het nitraatgehalte in het grondwa-
ter onder landbouwgebieden in de

zuid-westhoek van Limburg is te
hoog. Er zijn concentraties gemeten
van 100 tot 200 mg per liter. In
drinkwater wordt 50 mg per liter als
de maximale norm gezien. De kwa-
liteit van het grondwater onder
landbouwgebieden in derest van de
provincie, op het Peelgebied na, is
redelijk te noemen. Dit blijkt uit een
onderzoek dat het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) heeft ingesteld naar
de kwaliteit van het grondwater.

Het Peelgebied blijft volgens een
medewerker van het instituut een
groot probleem. De nitraatvervui-
ling in het zuid-westen van de pro-
vincie kan echter aangepakt wor-
den als zo spoedig mogelijk de over-

bemesting met 70 tot 90% afneemt.
Dan zal het nog tientallen jaren du-
ren voordat het schonerworden van
het grondwater merkbaar is.

Helft
Ondanks de redelijke kwaliteit van
het grondwater in de rest van de
provincie, moeten landbouwers ook
daar de bemesting met meer dan de
helft verminderen.
Als gevolg van de verzuring worden
in het grondwater ook verhoogde
aluminiumconcentraties aangetrof-
fen. Regelmatig wordt de drinkwa-
ternorm voor deze stof overschre-
den, zelfs tientallen malen.

OffersgevraagdVan boeren voor
het milieu

I 52^r~^^ }LimburgsDagblad
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strips en in gesprek

Reünie Indische Nederlanders
die aan 'pemoeda's' ontkwamen

DEN HAAG - In Leidschen-
P dam vindt op 30 september

' van dit jaar een reünie plaats
5 van - Indische - Nederlanders
i die in 1945, na de capitulatie
N van Japan, in Soerabaja wer-
J den opgesloten en mishandeld
J door zich revolutionairen noe-
\ mende Indonesiërs. De men-

sen zaten vast in de Simpang-
sociëteit en in de Werfstraat-
gevangenis. Een kleine 2.400
personen ontsnapte in die ge-
vangenis op het nippertje aan
de dood.

Eén en ander kon gebeuren omdat
er in deze chaotische periode nau-
welijk gezag was: de Britten moes-
ten met weinig mensen toezicht
houden. De revolutionairen grepen
daarop hun kans en riepen de repu-
bliek Indonesië uit. Sommige Indo-
nesische jongelui verenigden zich
in zogenoemde pemoeda's, volgens
dr. L. de Jong in het „Het Konink-
rijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog" vaak niet meer dan
„roversbenden".

( Één van de Nederlanders die in ge-
i noemde periode in Soerabaja ver-
= bleef, vertelt over één van de uit-
't wassen: „Bij de Simpang-sociëteit
3 stond het hele erf vol lange rijen
: Europeanen, bewaakt door Indone-

sische knapen. In blinde haat tegen
j alles wat blank en Nederlands was,
: werd in een soort openlucht-tribu-: naai snelrecht gepleegd."

„Over leven en dood werd in een
paar vragen beslist. Als je bij voor-
beeld geen rood-wit op had, een te-
ken van de Indonesische revolutie,
betekende dat al je doodvonnis. Dat

( werd ter plekke voltrokken. De gru-
welijke tonelen die zich afspeelden,

( tarten elke beschrijving."

' Dr. L. de Jong laat in deel 12 van zijn

' standaardwerk een Nederlandse in-
specteur van politie aan het woord:

' „Ik werd op 15 oktober met mijn
| beide zoons het huis uitgesleurd en: naar de Simpang-club gebracht, al-
-1 waar wij verschrikkelijke folterin-
j gen moesten ondergaan. Mijn jong-

ste zoon en ik werden murw gesla-

' gen, omdat wij geen rood/wit-sym-
-1 bool droegen en „Nica-honden" wa-; ren (Nica was na-oorlogs Neder-: lands-Indisch geld met de koningin

erop).". „Wij moesten ons geheel ontkleden,
waarna wij vijf-en-een-halfuur in de
zon hands-up moesten staan, daar-

! by het hoofd diep gebogen hou-
dend. Telkens als wij onze armen

i lieten zakken, werden wij met ge-
weerkolven op ribben, geslachtsde-
len en in okselholten meedogenloos
gestompt. Velen lieten daarbij het
leven."

„Die middag werd de groep waarbij
ik hoorde naar de gevangenisaan de
Werfstraat gebracht, waar we wer-
den opgewacht door een ruim dui-
zendkoppig goedgewapend. gepeu-
pel, dat ons met lansen, zwaarden,
knotsen, stukken gaspijp en derge-
lijke aanviel. Verschillenden onzer
vonden daarbij de dood."

„In de gevangenis werden wij opge-
wacht door honderden losgelaten
Indonesische veroordeelden, allen
voorzien van scherpgepunte bam-
boes, waarmee wij werden gestoken
en geslagen. Na een vluchtige lijfs-
visitatie, waarbij ons praktisch alles
werd ontnomen, kregen wij met 36
man logies in één cel, om twee da-
gen later te worden overgebracht
naar een grotere cel."

„De behandeling in de Werfstraat-
gevangenis tart iedere beschrijving.
Het onthouden van water en voed-
sel gedurende 48 uur behoorde nog
tot de zachtaardige grappen."

Begin november 1945 bereidden de
pemoeda's een massamoord op de
bijna 2.400 gevangenen in de Werf-
straat voor. Zij vonden dat kenne-
lijk de beste manier om herstel van

het kolonialisme tegen te houden.
Het eten werd van - vermoedelijk -arsenicum voorzien en overal wer-
den alvast jerrycans met benzine
opengezet voor een brand die de
hele gevangenis en de mensen daar-
in in de as moest leggen.

Op het laatste nippertje kwam de
redding, dank zij een onbekend ge-
bleven Zuid-molukker. Hij wist van
de plannen af en waarschuwde de
Nederlander J. Boer, een reserve-
kapitein van het KNIL, die aan de
revolutionairen had weten te ont-
snappen en contact had gezocht
met de Britten die in de haven bij
Soerabaja verbleven.

Boer besloot de gevangenen te red-
den en kreeg van de Britten, diezijn
actie zeer somber inzagen, tien
Brits-Indische soldaten, zogenoem-

de Gurkha s, een tank en drie leger-
trucks.

In de nacht van 9 op 10 november
begon Boer zijn bevrijdingsactie
door het schieten van een gat in de
muur van de gevangenis.Een ex-ge-
vangene vertelt: „Plotseling barstte
een oorverdovende kanonnade los
van minstens 100 schoten per mi-
nuut. Daarop stormden Brits-Indi-
sche soldaten binnen."
„Later verscheen een ex-KNIL-man
voor de traliedeur van onze cel, die
reserve-kapitein Boer bleek te zijn.
Hij drukte de loop van zijn stengun
tegen het slot, dat het na enkele
schoten begaf. Zo werden alle cel-
len door Boer persoonlijk openge-
schoten."
Belangstellenden voor de reünie
kunnen contact opnemen met G.
Mariano di Calouta in Den Haag.

'Particuliere' thuiszorg
staat in de startblokken

OIRSBEEK - Ondanks de zorg
die de reguliere instellingen voor
gezinsverzorging en thuishulp
hebben over de komst van com-
merciële organisaties, lijkt die
doorbraak onvermijdelijk. De
behoefte aan thuishulp wordt,
met name door de vergrijzing,
steeds groter. Bovendien heeft
de 'officiële' gezinsverzorging
veel last van de gevolgen van de
forse bezuinigingen in deze sek-
tor.

Het regionale bemiddelingsbu-
reau voor Thuiszorg Regio Zuid
in Oirsbeek is zon particulier
verpleegbureau. Mevrouw Hue-
ber Llpsch: „De commerciële

thuiszorg staat nog in de kinder-
schoenen. Wij bemiddelen tus-
sen patiënt, arts, familie en zie-
kenfonds. Onze doelstelling is op
dit moment meer kenbaarbaar-
heid geven aan de mogelijkhe-
den dieer zijn. De mensen weten
vaak niet eens van ons bestaan
af." Mond tot mond reclame door
gediplomeerde verpleegkundi-
gen en verspreiding van brochu-

res moet daaraan een steentje
bijdragen.

Werkwijze
Als iemand aanklopt bij RTZ
(Regionale Thuiszorg Zuid),
volgt een huisbezoek. De ge-
steldheid van de patiënt wordt
bekeken. Eventuele mantelzorg
(hulp door familie, buren en ken-
nissen) kan worden ingescha-

keld. Dit laatste om de kosten zo
laag mogelijk te houden. „Wij
stellen vast hoeveel hulp de pa-
tiënt nodig heeft en leggen con-
tacten met dekruisvereniging en
de gezinszorg. De samenstelling
van het team verpleegkundigen
trachten we zo klein mogelijk te
houden, zodat de patiënt door
één en dezelfdeverpleegkundige
bezocht en verpleegd wordt. Bo-
vendien zijn wij vierentwintig
uur bereikbaar," aldus mevrouw
Hueber.
Het bemiddelingsbureau voor
thuiszorg is aangesloten bij de
Nederlandse Maatschappij voor
verpleegkundigen. Voor meer
inlichtingen: 04492-3316.

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

Har Huys
Wat ik hoorde op de Toneeldag 1989
en volledig onderschrijfwil ik graag
aan u doorgeven. „Zijn rol is nog
steeds als een schaduw zichtbaar en
hoorbaar onder ons, een schaduw
die blijft, vooral waardevol nu een
provinciaal bestuur de identiteit
van het amateurtoneel dreigt af te
nemen, een identiteit waarvoor Har
Huys vocht in dit gewest. Wie de
identiteit krijgt afgenomen, wordt
alles ontnomen. In de analenvan dit
provinciaal bestuur mag die inkt-
zwarte bladzijde niet voorkomen.
Nog is het mijn inziens niet te laat,
heb ik uit mijn inziens betrouwbare
politieke bron vernomen. Het
dringt door dat een delegatie aan
een met volkomen onbegrip voor
ons historisch gegroeide amateurto-
neel beladen bestuur van de stich-
tingKunst en Cultuur een dodelijke
zet is op het provinciaal cultureel
schaakbord voor onze identiteit, en
dus voor ons verder existeren; het
dringt door bij politieke partijen.
Ook iederekleine partij in onze Pro-
vinciale Statenkan straks als een en
ander aan de orde komt groot zijn.
Een meerderheid in een overheids-
lichaam heeft vele harten maar zij
dient ook een hart te hebben. De-
mocratie impliceert het tegemoet-
komen aan opkomende vrijheids-
verlangens. Een democratie die dy-
namisch is zal deze evolutie bevor-
deren. Ook de pers draagt mijn in-
ziens in deze een grote verantwoor-
delijkheid. Har Huys, die ons helaas
te vroeg ontviel (hij overleed in ja-
nuari 1989), staat als een eerlijke
schaduw naast het amateurtoneel
om dit in de richting van verant-
woordelijke provinciale besturders
als een hartekreet mede namens ons
te verwoorden." Ik venam dat alles
op de Toneeldag in Thorn op 28 mei
j.l. en onderstreep het met vette lij-
nen!
HEERLEN Martin Kleintjens

Zangersfestival
Zondag 4 juni woonde ik, als lief-
hebster van mannenkoormuziek,
dit onderdeel van het Zangersfesti-
val te Hoensbroek bij, overigens
voortreffelijk georganiseerd door
het 25-jarige koor St.Paulus. Groot
was mijn verbijstering toen in deze
categorie het keuzekoor bekend
werd gemaakt n.l. mannenkoor
„R.M.K. 1921" uit Brunssum. Niets
ten kwade van dit koor, maar man-
nenkoor „David" uit Simpelveld
stak met kop en schoudersboven de
overige deelnemers uit. Dit niet al-
leen wat betreft de keuze van de
werken, maar ook qua interpretatie
en presentatie ervan. Bij mij rijst
dan de vraag waar zon jury op be-
oordeeld: op kwaliteit van het gebo-
dene of op de kwantiteit van het
aantal koorleden? Of zijn er mis-
schien nog heel andere factoren die
bij de beoordeling een rol gespeeld
hebben en stond de uitslag mis-
schien al van te voren vast? Alleen
al de totaal andere benaderingswij-
ze bij de aankondiging van dit koor
(de jury verzocht om applaus!) doet
dit veronderstellen. Dat ik niet de
enige was met deze mening bleek
uit dereacties van de zaal èn uit die
van een aangeslagen jury-lid dat
voortijdig uit de zaal verdween na
mij toegevoegd te hebben dat hij
volkomen mijn mening deelde,
maar geen enkele invloed had kun-
nen uitoefenen. Jammer en frustre-
rend, deze gebeurtenis. Dit soort za-
ken werkt in de hand dat in de toe-
komst de kwalitatief betere koren
zullen aarzelen zich aan het oordeel
van een „hoogstdeskundige" jury te
onderwerpen.
SCHIN OP GEUL Ans Corsius

Zangersleed
Een droeve ervaring voor de zan-
gers van mannenkoor „David" uit
Simpelveld en de liefhebbers van
hun muziek was de uitslag van het
Zangersfestival op zondag 4 juni in
Hoensbroek. Tegen alle verwach-
ting in werden zij niet uitgeroepen
tot keuzekoor in de categorie Man-

nenkoren, terwijl hun optreden ze-
ker als „muzikaal hoogstandje"voor
de fijnproever te classificeren was.
Helaas was de jury (hoewel niet on-
verdeeld!) de mening toegedaan dat
het tweemaal zoveel leden tellende
mannenkoor „R.M.K. 1921" met de
eer moest gaan strijken. Het Fi-
scherchör-effect? Teleurstelling
alom! En om het niet waarderenvan
de uitstekende prestaties van Man-
nenkoor „David" èn om het feit dat
een muzikaal verfijnd gebeuren niet
meer (Merkend wordt. Kleinere ko-
ren zullen er in de toekomst wel
voor waken om hun paarlenvoor de
zwijnen te gooien!
SIMPELVELD CharlesRutten

MBO Sittard
Als docent aan het CIOS te Sittard
wil ik graag reageren op het artikel
in uw krant van zaterdag 3 juni dat
ging over de fusie van het MBO te
Sittard. Tot mijn grote verbazing
heb ik in uwkrant vernomen dat de
besturen van de diverse MBO-scho-
len in Sittard te kennen hebben ge-
geven voorstander te zijn van een
grote multi-sectorale fusie van het
middelbaar beroepsonderwijs. Ik
had de laatste jaren al begrepen dat
onze minister van onderwijs, de
heer Deetman, er een beleid op na
hield dat zeer te wensen over laat.
De besturen van de bovengenoem-
de scholen voeren kennelijk een be-
leid dat minstens zo kwalijk is als
dat van de minister. Wat is er name-
lijk gebeurd? Op 22 februari van dit
jaaris door debesturen het startsein
gegeven om de mogelijkheid te on-
derzoeken om te komen tot eerder
genoemde fusie. Vóór 1 mei moes-
ten de verschillende rapporten
klaar zijn. De commissieleden die in
de diverse werkgroepen zaten heb-
ben daarvoor geen faciliteiten ge-
kregen en moesten dater maar even
bij doen. De ledenvan de werkgroe-
pen mochten geen informatie door-
spreken met hun achterban. De le-
den van de ene werkgroep zijn niet
op de hoogte van de ontwikkelin-
gen van de andere werkgroep. Het
platform van de medezeggings-
schapsraden stelt eisen omdat het
zich buitenspel gezetvoelt, etcetera.
Zo zou ik nog door kunnen gaan

met veel meer punten. Fusfl
wel moeten (vanwege bezij
gen) maar de manier waaróp]1
sluit genomen is, vind ik ffl
weg schandalig. Een aantak
ren, drie van de vier, heeft <J
R.K. voor de naam staan. \
gaan met belangen van toek<]
studenten,zó omgaan met Wj
van onderwijsondersteunew
soneel, zó omgaan met bfl
van onderwijzend personeel]
mijn mening een daad die iol
gen het beleven van een chrfl
levensovertuiging.
NIEUWSTADT H.A.D.Kofl

Verkiezingsbelo
Graag wil ik reageren op he
zonden stuk van de heer He'
Het is, zoals genoemde heer si
inderdaad een janböel. En <*
doel ik de mensen die over ofl
ben geregeerd, en dat opnieü
len doen door valse verkiezi
loftes te lanceren. Als ik de
acht jarenregeren door het C
VVD eens nader bekijk, vall'
de schoenen uit. Ze hebben d
flink belazerd op het gebied'
zondheid, onderwijs, bejaj
zorg, paspoort (Van der LW
eruit getrapt maar zit nu w*
ker in de Kamer; moet je eet
beren bij je baas!) en politi'
vraagje je toch wel af of die i*
nog normaal zijn. Ik moe»
voorzichtig zijn met mijn U<
kingen, anders wordt mijn stj
derom niet geplaatst, of met o
ingekort. Zoals mijn ingez
stuk van enkele weken ëft
Toen had ik „zakken" gescfl
en „als u nog meer ellende vfl
moet u CDA of VVD sterf
Maar dat mocht er van het 14
in. Het is zoals genoemde
schrijft: ze hebben ons aclj
lang bedrogen en bestolen,]
we er weer intrappen nemen «t
wat ze nu beloven ons weer 't
af.-
HEERLEN F. van è

recept
Choeoladeclalbutis
met kersen
Benodigdheden voor 4 personen: 15
g cacaopoeder, V 2blik kersen op
sap, 2 eieren, 50 g suiker, V2zakjer
vanillesuiker, mespunt zout, 2 dl
melk. Voor de garnering: poedersui-
ker.
Verwarm de oven voor op 180°C
stand 3/2.

Laat de kersen in een zeef goed uit-
lekken.
Klop in een kom de eieren met de
suiker zodat een dikke en schuimi-
ge massa ontstaat.
Zeef de cacaopoeder met de bloem,
vanillesuiker en het zout. Schep dit
mengsel door het eierbeslag. Klop
er daarna de melk door.
Vet een lage ovenschaal in. Vul de
schaal met V3deel van het beslag.
Verdeel hierover de kersen en

schenk de rest van het beslag over
de kersen.
Laat de clafoutis in ca. 40-45 minu-
ten in het midden van de oven gaar
en lichtbruin worden.
Bestrooi het gerecht royaal met poe-
dersuiker en serveer direct.
TIP: Serveer bij dit dessert een of
twee bolletjes vanille- ofkaneelijs of
wat half-stijf geslagen slagroom.

hub meijer

Oplossing
van

gisteren ARA B U SLj
BLAD A M Ed
OOK-N-ED^RUITENAAjj
DD-IDO-N<

STERK l'
AB-ARE-Lti
GRONINGEN
I E R - G - E V !l

O ü E R SNE
ALK RE Nk

puzzel van de dag

Magisch figuur
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden.

1. sierplant, symbool van de onst"
heid; '2. oude dans;
3. jaarboek;
4. zieke die onder behandeling
dokter is;
5. voelspriet van een insekt.
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(ADVERTENTIE)

I qgDE SCHOENENREUS I
■ r/j I Stoerevtlrimschoen / \

j Van EVE+ADAM, met 2 kleuren zool. /<;, N^fl |^" AS^ I Mt. 36/45 in de kleurkomb. wit/azuur/zwart, ■ X^rW^N* J P^fc
I mt. 36/43 in wit/lila en mt. 36/45 in wit/ J^x£^ IPL >"^"" I groen/zwart. Adviesprijs 49,95 .-X^X* "X .Tf^ Jf .< 'ml Bij De Reus 39,- AV\iT... X L^^'& II VADERDAGPRIJS „_.. ' Vu»^ >^PÏX^>' \ '

I """^ In juchtleder, met lichtgewicht zool.
Kleuren naturel en grijs. v- |||Ê!|L J

i I Instap moccasin IMet vlechtmotief in volnerf leder en met 11
I I leren binnen-en buitenzooi. Kleur naturel. .^pj| ■ I1 Mt 40745. Adviesprijs 59,95 jgj Êi^^_ I Bij De Reus 49,- m,

' VADERDAGPRIJS W

i U—. i Ovi"
P^ BEEK, Makado-wmkelcentrum

I L/v^ OÜI IU"l ■"■ I vUb HEERLEN, Geleenstraat 39/41 I
«.i- «r r1 iiFT^f 1 lip'PP f IMfM MAASTRICHT. Muntstraat 29-31 I

I E^SA^ïlSÉMaliË£ÉidUjU£iiSASilfifl ROERMOND, Steenweg 8
Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 17 juni '89. zolang de voorraad strekt. SITTARD, Brandstraat 8

WEERT, Langstraat 50-52

(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Producttons b.v. 's Gravenhage

Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de vakantievoerder



Wrak 'Bismarck'
ontdekt op

bodem oceaan

WOODS HOLE - Een
Amerikaanse oceano-
grafische expeditie
heeft met behulp van
een duikrobot in de At-
lantische Oceaan het 48
jaar geleden tot zinken
gebrachte Duitse slag-
schip Bismarck geloka-
liseerd. Dit heeft het
oceanografische insti-
tuut van Woods Hole in
Massachussetts meege-
deeld.
Het reusachtige slag-
schip van het nazi-regi-
me, een van de meest
gevreesde schepen van
de Duitse marine tij-
dens de Tweede We-

reldoorlog, werd gelo-
kaliseerd op bijna 1.000
km ten westen van de
Franse havenBrest. Het
ligt op een diepte van
4.500 meter.
„Het schip staat over-
eind op de zeebodem en

is in prima staat be-
waard gebleven", aldus
het instituut in een ver-
klaring. „Er zijn geen
tekenen van menselijke
resten en er zijn geen
voorwerpen geborgen".

De Bismarck, die 250

meter lang is, werd op
27 mei 1941 op de Atlan-
tische Oceaan door de
Britse Royal Navy tot
zinken gebracht.

Slechts 115 van de 2.200
opvarenden brachten
het er levendvan af. Het
naar de Duitse kanse-
lier prins Otto von Bis-
marck genoemde schip
werd getorpedeerd na-
dat Britse schepen er
zes dagen jacht op had-
den gemaakt. Bij de
slag ging ook de groot-
ste Britse oorlogsbo-
dem, de Hood, ten on-

I der.

trouilles
I ille_ eft het aantal grenspa-

dat Herhoogd om te voorko-
> L vr dissidente astrofysicus
ilnla ♦en ziJn vrouw, die een
rik hebben gevonden in de
j^aanseambassade in Peking,
t ooirVer^aten' deze manier
Cnt

K worden voorkomen dat
en \, studentenleiders de wijk
een ang staat in het centrum
en nu s diplomatiek conflict
t h^ulna en dè vs- Voor het
t on ? ?n de VS direct kritiekv net optredenvan de Chine-
or> hë tljdens het na het bloed-
t(|L"e' Tiananmen-plein. Een
Buit , van het ministerie
"'inlandse Zaken zei dat in-

lgek«,g leMIeM het ingrijpen had;es u ,rd h,J daarmee .juist het
,"ad beschadigd dat hij op5 wilde brengen".

retaties
fch'rerr!pteSe uPolitie en het leêer ziJnFinoiiISCh beBonnen de naar de
k en

ue gevluchte studentenlei-
frlenri ders te arresteren. Ver-
imeM-f Pr°vinciale universitei-tenUi ? dat politie in burger mettoenïstfn en foto's de campus

" Tpl^v ,op zoek naar verdach-tere JkertiJd leiden de onver-
feint Vo°rtgaande razzia's tot,iemationale protesten.

VVDM zoekt
insluiting

bij FNV
frd Cwr>";.De dienstplichtigen-|enstnrX.DM (Vereniging Van1*1) ovi tlge M»itairen, 12.000le-I 1de va^66^ zich aan te sluiten
■"gen t entrale FNV- °e bespre-l! ?o'n USSen FNV en VVDM zijn
If VVnAerrPvorderd stadium, dat
IP deri^'^stuur medio augustus
iPt v^denvergadering het groene
I? PNVfj°m de Procedure voor
flen ,'"dmaatschap in gang te
LTC '5° heeft VVDM-voorzitter
1Tgedeeld Udenhout gisteren
4s HJrvLYXDM zich mettertijd bij de
ff gesTvf; Jl,is hetvoor heteerst in
.hg d m̂edenis van de vakbewe-
■f Worriteen dienstplichtigenbond
flstnii^iX 311 een vakcentrale. De
5-000 , tlgenbond AVNM
Kdvr,f in) heeft volgens eenfn omziPh Kyoorlopig geen Plan"
! sluiten J een vakcentrale aar>

ft in ?M w!} graag meer continuï-
panrip u Ult dienstplichtigen be-"°'bJ;irt stu"r hebben. Voor bij
fer Duhi; schol.ing en adviezen
u de Vvmi aÜons en marketingbn op de

en
T bsroep kunnenbtlden Hif V-- Leden van FNV-

fcn auw tm dlenst moeten, wor-"tomaüsch lid van de WDM

Moskou overweegt
repatriëren

Mescheten-Turken
MOSKOU - De Sov-
jet-autoriteiten zul-
len overwegen de
Mescheten-Turken
in Oezbekistan terug
te laten keren naar
Georgië, vanwaar
Stalin hen in 1944
heeft laten deporte-
ren. Dit heeft Soyjet-
premier Nikolaj
Ryzjkov gisteren ge-
zegd bij een bezoek
aan een vluchtelin-
genkamp voor Me-
scheten in Oezbekis-
tan. Ryzjkov stelde
voor een parle-

mentscommissie in
te stellen om deze
kwestie nader te be-
studeren.

De Georgische par-
tijleider, Givi Goem-
baridze, heeft een te-
rugkeer van de Me-
scheten naar Geor-
gië echter uitgeslo-
ten. Hij zei dit in een
gesprek met Ramiz
Medatogli, de secre-
taris van een Me-
schetisch comité dat
voor remigratie ij-
vert. „De partijleider

zei dat de omstan-
digheden waarin ons
volk verkeert nog
paradijselijk zijn in
vergelijking met de
situatie in Georgië",
aldus Medatogli.

Leden van de Me-
schetische minder-
heid vertelden Ryzj-
kov hoe bendes jon-
ge Oezbeken hun
huizen in brand sta-
ken, dorpelingen gij-
zelden en vrouwen
en dochters ver-
krachtten. Volgens
Sovjet-president en
partijleider Gorbats-
jovheeft het islamiti-
sche fundamentalis-
me de situatievan et-
nische onrust in de
republiek Oezbekis-
tan heeft verergerd.

" Sovjet-premierRyzjkov (midden) spreekt met Mescheten-
Turken uit de plaats Fergana. Naar schatting hebben ten
minste honderd Mescheten het leven verloren bij de etnische
onlusten in Oezbekistan. '

De Koning wil
'kanslozen' aan

baan helpen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister De Koning(Sociale Zaken) wil oudere, laagge-
schoolde werklozen met verouder-de beroepservaring, die nagenoegkansloos zijn op de arbeidmarkt,toch aan zinvol werk helpen. De be-windsman is daartoe in overleg meteen aantal gemeenten om een expe-riment op te zetten. De Koning isbereid om uitkeringsgelden die nuaan de betrokken groep betaaldworden, in te zetten voor het schep-pen van werk.
DeKoning heeft dit deKamer giste-ren laten weten. De groep van dezo-genoemde kanslozen' heeft al lan-ger zijn aandacht. Eind verledenjaar drongen alle drie grote partijenin de Kamer aan op maatregelenvoor deze groep. Naar schattinggaat het om 150.000 mensen. Voorhen is een werkervaringsplaats
geen oplossing. Individuele hero-
riënteringsgesprekken leveren ook
niets op.

Met zijn standpunt over het gebruik
van uitkeringsgelden die bespaard
worden voor het opzetten van deex-
perimenten voor de 'kanslozen' is
De Koning teruggekomen op een
eerder standpunt. De Koning zegt
ook nu wel risico's te zien bij het ge-
bruik van uitkeringsgelden. Verval-
sing van overheidsbudgetten moet
voorkomen worden, zo schrijt hij de
Kamer. Bovendien moet vaststaan
dat de gedachte besparingen bij de
uitkeringen ook echt worden ge-
haald.
De minister deed zijn mededelingen
naar aanleiding van een eerder ge-
presenteerd wetsvoorstel waardoor
bij overheidsinstellingen en in het
bedrijfsleven werkervaringsplaat-
sen moeten komen voor werklozen.
De Koning geeft nu aan het schep-
pen van werkervaringsplaatsen zo-
veel mogelijk aan werkgevers en
vakbonden te wllen overlaten. Het
is nadrukkelijk niet de bedoeling
dat dit ten koste gaat van normale
arbeidsplaatsen.

Regering China dreigt op demonstranten te schieten

Jacht op studentenleiders
j'JGKONG- De Chinesere-
m § heeft demonstranten
;zfar.schuwd dat politie en
,i direct zullen schieten. In■\ sPeciale televisieuitzen-
4**u Td de bevolking ge-
bouwd niet samen te
lei en- In het nieuws werd
"Cr een lijst van de 21 be-J'Ukste leiders van de stu-
-1n~ en arbeidersbeweging
gelezen. De gezochten

cri met zoveel mogelijk,cvens omschreven.

SW hen 1S Chai Linê' die aan"sv: Was op het plein. Haar ver-
-sdd i laatste bloedige nacht is
'I eis de hele wereld rondge-
ihp e nieuwe dreigementen

i nadat het Volksdag-
| rjL6 ,de dat een aantal leiders

had mocratiscne beweging
t i aangegeven. Ze zouden

' tip'ang nun misdaden met cle-
;3o worden behandeld. Verder

', iiu ede televisie zes uur ach-
e»?T bee lden van in het hele; dissidenten.

{En
reli opmerkelijke politieke ont-
laanK m PekinS is een belang-
/DlpA1 ger van de in ongenade
$ -U 1 Partijleider Zhao Ziyang
..j, "et openbaar verschenen.gemier Tian Jiyun trad naar
iet ana, een ontmoeting met de"ambassadeur in Peking.

binnen/buitenland

Studenten
fillen af van
voorzitter

Tv e Positie van de voor-aan de Landelijke Studenten-pa LSVb, Nicky de Hiep,
fit. De aangesloten studenten-
paties eisen het vertrek van
}eP, die sinds het begin van dit
T°orzitter is van de landelijke

K eP, die een spreekverbod ispgd, heeft al enkele malen ge-
f "oor aanvaringen binnen hetur van de studentenvakbond.
I~f druppel die emmer deed

overlopen, was een uitlatingover de
duurvan de overgangsregelingvoor
studenten die door de Harmonisa-
tiewet in moeilijkheden zijn geko-
men. De regeling is vooral van bc-,
lang voor studenten die een univer-
sitaire opleiding volgen na afslui-
ting van een hogere beroepsoplei-
ding.
Op een bijeenkomst in Loosdrecht
zou De Hiep ingestemd hebben met
beperking van de overgangsrege-
ling van twee tot één jaar.En dat ge-
beurde zeer tegen de zin van de aan-
gesloten studentenorganisaties.
Een commissie heeft de irritaties in
kaart gebrachten eistnu het vertrek
van de voorzitter. Vandaag zullen
de verschillende studentenbonden
hun stem uitbrengenover het al dan
niet aanblijven van De Hiep.

Kamer tegen herstel koppeling lonen-uitkeringen

CDA: breed overleg
over sociaal beleid

DEN HAAG - Het demissionair ka-
binet moet met werkgevers en vak-
bonden om de tafel gaan zitten. Sa-
men moeten zij de basis leggen voor
een breed pakket aan afspraken
over het in 1990 te voeren beleid.
Daarbij moet het zowel gaan om
loonmatiging als afspraken ter be-
strijding van werkloosheid.
CDA-fractieleider De Vries heeft dit
gisteren in de Kamer gezegd. Hij
deed dat tijdens een debat over her-
stel van de koppeling tussen lonen
en uitkeringen op 1 juli. Het voor-
stel stuitte meteen op weerstand
van PvdA'er Wöltgens. Volgens de
sociaal-democraat kan het demis-
sionair kabinet niets meer doen.
Volgens De Vries mag van werken-
den gevraagd worden de looneisen
te matigen nu er volgend jaar een
belastingverlaging wordt doorge-
voerd van 4,1 miljard gulden (plan-
Oort). Nu het goed gaat met de be-
drijven mag van werkgevers wor-
den verlangd dat zij meer langdurig
werklozen en arbeidsongeschikten
aannemen.
De christelijkevakcentrale CNV wil
ook een sociaal akkoord tussen het
nieuwe kabinet, de werkgeversor-
ganisaties en de vakbeweging af-
spreken om een deel van de loon-
som te gebruiken voor bestrijding
van de werkloosheid. Als kabinet en
werkgevers bereid zijn tot zon af-
spraak, wil het CNV zich op zijn
beurt vastleggen op een „evenwich-
tige en toekomstgerichte" loonsver-
hoging. Dit heeft CNV-voorzitter H.

Hofstede gisteren meegedeeld op
een persconferentie in Utrecht.
In het Kamerdebat bleek, zoals ver-
wacht, dat een kamermeerderheid
bestaande uit CDA, WD, GPV en
SGP er niets voor voelt om per 1 juli
de koppeling tussen lonen en uitke-
ringen te herstellen. Zij steunen de
lijn van het kabinet dat voor herstel
van de koppeling geen noodzaak
bestaat nu iedereen er dit jaar in
koopkracht op vooruit gaat.
Wöltgens noemde herstel van de
koppeling gerechtvaardigd omdat
de afgelopen jaren de laagste inko-
mens het meeste last hadden van de
crisis en het minst hebben geprofi-
teerd van de economische opleving.
Het PvdA-kamerlid werd in zijn op-
vattingen gesteund voor de woord-
voerders van D66, PPR en PSP.

Werkgevers
zien niets

in 35-urige
werkweek

DEN HAAG- De werkgevers in ons
land zien niets in de FNV-opstelling
om de werkweek in ons land de ko-
mendevier jaarover dehele linie op
35 uur te brengen. De collega-vak-
centrale CNV noemt het daarente-
gen 'een goede zet', zo bleek giste-
ren uit reacties op de arbeidsvoor-
waardennota van de grootste vak-
centrale.
Volgens algemeen directeur „Wei-
tenberg van het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond
(NCW) helpt collectieve arbeidstijd-
verkorting niet bij het terugdringen
van de werkloosheid.
Ook WD-leider Joris Voorhoeve
heeft ernstige kritiek op het voor-
stelvan de FNV om dewerkweek te
bekorten tot 35 uur. Tijdens de slot-
manifestatie van zijn partij voor de
Europese verkiezingen in Leeuwar-
den, zei Voorhoeve dat het FNV-
pleidooi verkeerd is. „Verdere ver-
korting van de werkweek kost ons
land werkgelegenheid", zei de
WD-leider.
Voorzitter Hofstede van het CNV,
de christelijke vakcentrale, noemt
de FNV-koers daarentegen 'een
goede zet in de bestrijding van de
werkloosheid. Hij verwacht van
een 'grote stap' als de vierdaagse
werkweek (onder voorwaarde van
een langere bedrijfstijd) 'werkelijke
effecten.

Kok noemt
Lubbers

'windvaan'
ST. ANNALAND - PvdA-fractie-
voorzitter Wim Kok vindt premier
en CDA-lijsttrekker Lubbers een
'windvaan. Het programma van het
CDA bevat 'vriendelijkheid op ter-
mijn, kleine lettertjes, ongedekte
beloften en financiële gaten.

Kok zei dat gisteravond op een ver-
kiezingsbijeenkomst in het Zeeuw-
se St. Annaland. De PvdA-leider
een ongekend harde aanval op het
CDA.
De PvdA-er hekelde met name de
manier waarop Lubbers de laatste
tijd afwisselend socialisten en libe-
ralen aanhaalt en van zich af duwt.
„Lubbers heeft iets van een wind-
vaan. Het CDA kan alle kanten op,
als CDA en VVDbij de verkiezingen
op 6 septembervoor de Tweede Ka-
mer samen een meerderheid halen,
kunnen ze ook weer samen verder".

Acties dreigen
in bejaardenzorg
DEN HAAG - De AbvaKabo gaat
onder druk van de Actiegroep Be-
jaardenzorg In Opstand (ABIO) de
CAO-onderhandelingen in de be-
jaardenzorg geforceerd beëindigen
om een loonconflict uit te lokken.
De bond zal vervolgens op korte ter-
mijn de leden raadplegen over ac-
ties in bejaardenhuizen om de loon-
eis van 5 procent kracht bij te zet-
ten.

Dit heeft AbvaKabo-voorzitter Jaap
van der Scheur gisteren gezegd tij-
dens een door de ABIO georgani-
seerd protest van enkele tientallen
werknemers uit de bejaardenzorg
bij het hoofdkantoor van de Abva-
Kabo in Zoetermeer. De actievoer-
ders eisten in een langdurig gesprek
met leden van het AbvaKabo hoofd-
bestuur dat de bonden bij de cao-
onderhandelingen 5 procent loons-
verhoging eisen, alsmede invoering
van een systeem van functiewaarde-
ring (dat leidt tot nog eens vijf pro-
cent loonsverhoging) en uitbreiding
van het personeel in de bejaarden-
oorden.

punt uit
Onbevoegd

Aan meer dan de helft van de 57 -opleidingen van leraren voor
het basisonderwijs (PABOs) "geven docenten les in een vak
waarvoor ze geen eerstegraads 'of een daarmee gelijkgesteld
bevoegdheid hebben. Dit komt
het'meest voor bij het vak reke-
nen/wiskunde. Het gaat in to-
taal om 61 onbevoegde docen-.
ten.

Lozingen
De Tweede Kamer vreest een
vloedgolf van illegale lozingen
door de binnenvaart. Vanaf 1
augustus moeten binnenvaart-
schippers per keer gaan betalen
voor de verplichte afgifte van
chemisch afval, veelal afge-
werkte olie. „Dit is waarachtig
welhaast een uitnodiging tot
clandestiene lozingen", aldus
het CDA-kamerlid Esselink.
Nijpels wees de kamerhrede
kritiek van de hand als 'perfec-
te onzin.

Boeing (1)
KLM en Transavia zeggen geen
problemen te hebben met de
Boeing 737-toestellen, die bei-
de maatschappijen in de lucht
hebben. Dit naar aanleiding
van het vliegverbod, dat de
Britse burgerluchtvaartdienst
CAA gisteren heeft ingesteld'
voor Boeing-vliegtuigen van
het type 737-400, nadat binnen
een week twee van die toestel-"
len te kampen hadden met mo-
tor-uitval.

Boeing (2)
De Europese luchtvaartautori-
teiten hebben met de Ameri-
kaanse vliegtuigfabrikant
Boeing volledige overeenstem-
ming bereikt over de wijzigin-
gen, die aan de nieuwe Boeing
747-400 moeten worden aange-
bracht om aan de Europese
eisen te voldoen. De Neder-
landse Rijksluchtvaartdienst
heeft op basis hiervan een defi-
nitiefbewijs van luchtwaardig-
heid voor dit nieuwe vliegtuig
gegeven.

Palme
De weduwe van de vermoorde
Zweedse premier Olaf Palme
wil in het proces tegen de ver-
meende moordenaar van haar
man haar getuigeverklaring af-
leggen achter gesloten deuren.
De rechter zal vandaag bepalen
of hij haar verzoek al dan niet
inwilligt.Een andere belangrij-
ke getuige tegen Petterrsson,
UlfSpinnars, trok gisteren voor
de rechtbank zijn belastende
verklaring in.

Gijzelaars
Shi'itische islamieten in Liba-
non zullen geen westerse gijze-
laars vrijlaten, zo heeft gisteren
een hoge islamitische geestelij-
ke die banden met de pro-
Iraanse Hezbollah (Partij van
God) onderhoudt. Hezbollah
heeft bij herhaling ontkend be-
trokken te zijn bij het nemen
van gijzelaars. De verklaring
van de geestelijke lijkt erop te
duiden dat Hizbollah toch bij
de gijzelingszaken is betrok-
ken.

Tv
De rechtbank in Amsterdam
wil vanaf september naast de
schrijvende pers ook radio en,
televisie toegang verschaffen
tot de rechtszaal. Voorwaarde
voor de aanwezigheid van tele-
visie en radio is dat de verdach-
ten en slachtoffers in de betrok-
ken zaak hiermee akkoord
gaan.

Alfonsin
De vorige maand gekozen :
sident van Argentinië Carloa^
Menem heeft gisteren gezegd
dat hij bereid is zijn ambt te
aanvaarden op 30 juni, de dag
waarop president Raul Alfon-
sin heeft aangeboden af te tre-
den. Volgens de grondwet kan
Alfonsin tot 10 december aan-
blijven.

Afgestudeerden
De universiteiten leverden het
vorige studiejaar 29.500 afge-
studeerden af, 41 procent meer
dan het jaar ervoor. De sterke
stijging werd veroorzaakt door
de beperking van de inschrij-
vingsduur als gevolg van de in-
voering van de twee-fasen-"
structuur in het wetenschappen
lijk onderwijs.

Botsing
Twee Spaanse F-l Mirage ge-
vechtsvliegtuigen zijn gisteren
tijdens een oefenvlucht boven
de noordelijke provinciën Na-
varre met elkaar in botsing ge-
komen en neergestort.

Formatie
De drie weken geleden afgetre-
den Italiaanse premier Cinaco
De Mita heeft gisteren in Rome
van president Cossiga opdracht
gekregen een nieuwe regering
te vormen.

Woensdag 14 juni 1969 i

(ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

Mei-juni-juli iedere zaterdag en
zondag va. 19.00 uur

Dineren met muzikale opluistering van
live-muziek op ons overdekte verwarmd

tuinterras temidden van de
kasteelgrachten.

Speciale aantrekkelijke menu's
Uw reservering:
045-213976 dhr. Moonen

kasteel l/sn=qp|itexeaasixriwikl

(ADVERTENTIE)
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<3 piccolo s
045-719966

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

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

" van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de. krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeler hoogte.
Rubrieken 'Proficiat en Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.

! Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter *
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaai één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén

! administratiekosten berekend
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen

'. kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
1 banknummer.
[ Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
1 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 enof vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15*599
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Vermist/Gevonden
1

Beloning voor de tip die leidt yerlo[??x^iV c, f-r^o HePr"

lot het terugvmden van mijn le/\ AUTOSLEUTELS plus
BMW-MOTOR, gestolen op f'stanbed alarm terugber
vrijdag 2-6 op parkeerplaats 'e9en *»l. i^ma

uVer,seveld
bij afslag Heerlen Centr. Saroleastr. SOA, Heerlen.
Br.o.nr. B-1020, Postbus Wat VERKOPEN? Adver-
atOO. 6401 DP Heerlen. teer via: 045-719966.

Mededelingen

Stem Katholiek
Kies donderdag 15 juni

Lijst 9
voor vrede en eenheid in Europa

God met ons
Grondslag 10 Geboden van God

Lijsttrekker Drs. Hendriks
Historicus/Nijmegen.

Personeel aangeboden

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

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

Ervaren dakdekkers
Sollicitaties na tel. afspraak 045-250094 na 17.00 uur.

Dakdekkersbedrijf Deumens

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

** * *4iï\ Golden Tulip Zuid Limburg
VjCy Juluiruslraal 23a, 6285 AH Epen (L) Tel 04455 1818. iele» 56731

——^—^—n—i -^—i^—

Wir stellen ein:
Fleischereiverkauferinnen

auch zum Anlernen
Metzgergesellen
Auszubildende

mannl. und weiblich für Fleischerei u. Küche.
Metzgerei Lemmen, Alexanderstr. 7 (Nahe Horten)

D-5100 Aachen, Tel. 09-49-241-35933.

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
Int, en sollicitaties na 14.00 uur. 045-211531. Hoensbroek.

Regionale Thuiszorg Zuid
bemiddelingsburo voor de thuisverpleging vraagt:

* A-verpleegkundigen - kraamaantekening
* Ziekenverzorgenden

* Bejaardenverzorgsters
* Kraamverzorgsters

U werkt geheel zelfstandig in de thuiszorg in de regio
Zuid-Limburg. Leeftijd geen bezwaar. Bijscholing mogelijk.

Informatie: RTZ, tel. 04492-3316.
Hotel Prinses Julia Valkenburg a/d Geul vraagt;

Hotel-Receptioniste
- opleiding Middelbaar Beroepsonderwijs of vergelijkbaar

niveau;- kennis der moderne talen in woord en geschrift;- Goed voorkomen en prettige omgangsvorm;- grote mate van accuratesse en zelfstandigheid;- kennis van Word-Perfect;- type diploma;- ervaring strekt tot aanbeveling;
Gevarieerde werkzaamheden in een 1e klas Hotel-Restau-
rant, waarbij rekening gehouden moet worden met wissel-
en weekenddiensten.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae
en recente pasfoto richten aan de directie van
Hotel Prinses Juliana, Postbus 812,
Valkenburg a/d Geul.

Leren kan ook leuk zijn.
SCEW

Afd. Volwasseneneducatie.
Start nieuwe

cursussen.
Vraag GRATIS folder.

Tel. 045-453791.
Part-time taxichauffeurs en
CENTRALIST, voor dag- en
nachtdienst. H. Gielkens,
Julianastr. 6 Brunssum.
KOK gevr. met erv. Grill/
Bistro Vitales. St. Pieterstr.
36 Kerkrade. Ma-di. geslo-
ten. Aanm. v.a. 16.00 uur.
Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
Privehuis MICHELLE zoekt
leuk meisje. Tel. 045-
-228481.
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.
Gevraagd CO2-LASSERS
en constructiebankwerkers
met ervaring. Tel. ml.
04754-86745.
Gevr. HULP in de huishou-, ding voor de zaterdag
( 5 uur) Br.o.nr. 81091, LD,.Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
POMPBEDIENDE gezocht,
full-time, geen vakantie-
werk. Tel. 045-715198.
FRITUREHULP gevr. voor
namiddag- en avonduren.
Snackbar de Markt, Markt
15, Nuth. Tel. 045-244429.
Dringend gevraagd IJZER
VLECHTERS en metselaars
Ook colonnes. Inl. 09-49.
221.879722.
Landelijk Ochtendblad zoekt
bezorger(ster) voor BUCH-
TEN-HOLTEM. Aanm. tel.
04498-51296.

SLAGERIJ Jeu Lendfers
vraagt part-time medewerk-
sters, met enige ervaring.
Hoofdstr. 221, Hoenbroek.
Tel, tot 18.00 u. 045-212395

Landelijk Ochtendblad zoekt
bezorger(ster) voor SCHIN-
VELD. Aanm. tel. 045-
-253066.
Gevraagd HULP in de huis-
houding, ervaren en eerlijk,
ca. 12 uur p.wk. Tel. 04406-
-41594.
BABY-OPPAS gevraagd
omg. Brunssum. Tel. 045-
-271563 na 19.00 uur.
Met spoed gevr. ervaren
Containerchauffeur. Inl.
Weerts b.v„ tel. 043-625965
AFWASHULP (Ift. ca. 18 jr.)
in laboratorium voor ca. 20
uur p.wk. gevraagd. Enige
type-ervaring strekt tot aan-
beveling. Inl. IGF-Maastricht
Tel. 043-214185.
IJSVENTER(STER) gevr., i.
b.v. rijbewijs, als bijverdien-
ste. Tel. 04455-1572.
Taxi centrale Bor-Tax
vraagt TAXICHAUFFEUR.
Pers. melden Putstr. 103,
Bom.
CHAUFFEUR v. internatio-
naal vervoer v. trekker of
combinatie. Inf. tel. 045-
-320536.
Gevr. SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE v. oproepba-
Sis. Tel. 045-320536.
Gevr. part-time KAPSTER,
voor kapsalon te Kerkrade,
zo spoedig mogelijk, erva-
ring noodzakelijk. Br.o.nr.
81104, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Supermarkt in Kerkrade
vraagt; VULPLOEGMEDE-
WERK(ST)ERS voor het
vullen v.d. vakken maand,
avond. 18.30u-22.00u. Soll.
Br.o.nr. 81106, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
SLAGERSGEZEL gevr.
voor worstmakerij. Slagerij
Huben Kerkstr. 79 Bruns-
sum. 045-252733.
GEZINSHULP gevr. 2 da-
gen a 4 uur p.wk., ’ 12,33
per uur. Tel. 045-250509.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: RIOOL-
INSTALLATEURS en sto-
ringsmonteurs. Leeftijd 18-
-25 jr., LTS-niveau, ervaring
grondwerk gewenst, i.b.v.
rijbewijs BE. Soll. zowel te-
lefonisch als schriftelijk kunt
u richten aan: van der Vel-
den Rioleringen, afd. Perso-
neelszaken, Koevoortseweg
2, 5281 SC Boxtel. Tel.
04116-84355.

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

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

Onroerend goed te huur aangeboden
N'hagen, gemeub. ZIT/
SLPK. gemeen, keuk., wc
en wasmach. All-in. 045-
-315418
Exclusieve KAMERS te huur
met video. Tel. 045-229680.
Te h. APPARTEMENT, Via-
ductweg Maastricht, ’ 850,-
-p. mnd. mcl. verw. en servi-
cek. Inl. 04498-51739.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.

KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te huur te KERKRADE-
WEST kamer met keuken,
douche, wc en slaapkamer.
Tel. 04748-2679.
Te h. APPARTEMENTJE
voor 1 a 2 pers. te Kerkrade

’ 557,50 mcl., huursubs.
mog. Tel. 04492-1822.
ie h. 1 pers. APPARTE-
MENT all in ’ 450,- p.mnd.
Tel. 045-725595.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

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

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

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

tel. 043-254565
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed. maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

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.

Uniek gelegen,
ruim winkelpand

met royale

privéwoning
en ruime werkplaats, voor
velerlei doeleinden geschikt.
Rinkens, Heigank 149-151,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-319846.

Grote

bedrijfsloods
met royale en lux

uitgevoerde
privéwoning

op 2.700 m2eigen grond, in
perfecte staat. Vr.pr.
’695.000,- k.k. Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Landgraaf. Tel. 045-319891
HOENSBROEK ruime tus-
senwoning te koop met zij-
ingang naar achterom, tot.
opp. 324 m2. Overbroeker-
str. 25. Tel. 045-218026.

LINDE-PEER (B) boerderij
te k. Opp. 123 aren of 220
aren, Kluisstraat 64* te bez.
op afspr., tel. 09.32.
11359574 Gielen, J.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed 045-728671.
GELEEN-ZUID, uitst. on-
derh. tussenwoning met
berging, md.; hal, woonka-
mer.keuken, 3 slpks., luxe
badkamer, vliezotrap naar
zolder. Onlangs geh. gemo-
dern., aanv. direct, vr.pr.
’llO.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-35840/043-643555.

Kamers
Gemeub. kamer met gebruik
van badk. en toilet in HEER-
LERHEIDE, Info. na 18.00
uur. 045-221832.
STUDENTE H.8.0. zoekt
per 1 sept. woonruimte. Tel.
04750-22594.
Te huur gemeub. KAMER
voor net persoon in Hoens-
broek. Inl. tel. 045-256686.
Heerlen Centrum. Kamers in
studentenhuis. HTS-THW-
MHS. Tel. 045-455755. All.
stud.
KAMER of zolderapp. te
huur gevr. Heerlen of omg.
voor studente H.8.0. Tel.
04750-22594.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel

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

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

Grote en kleine
Restanten

Wand- en vloertegels
in vele kleuren en maten.

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ol
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw "* Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.
Te k. 200 gebruikte TROT-
TOIRTEGELS. Tel. 045-
-425238.

(jjjj MORGEN GAAT U VOOR EURO STEMMEN^W

"VANDAAG KUNT ]
U AL EURO KIEZEN

J GRILLBURGER "II HAMBURGERS

498 drumsticks £98 J9B
8 stuks

I GRILLWORST ] I DROOGWORST

698 ENS"JI2 ~*498
kilo I p. stuk

C3EPANEERDE ma* /—I I || r | r—\\
/ARKENS- lw f—t «-1 I k^i »—»\
ÏCHNITZEL pst II M*:TH=<:tm^H,',l=MJ:J.Tra

üAQ HEERLEN. Heerlerbaan 106 MAASTRICHT. (Amby) jiFHAKT I^* BRUNSSUM, Juhanastraat 24 Lindeplein 1 WJL"MIXI SITTARO, (Sande-bout) Veestraat 42 .^^:ORDON BLEU pst II _„,,Juu9WeM * V^
donderdag noopavona _^7

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

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

I Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Kantoorkast
Afmeting 180 x 80 cm, kleur grijs.
Afhaalprijs ’ 295,00 excl. B.T.W.

5riMKM.f7//
Schaesbergerweg 126, Heerlen.

Tel. 045-724379
Gebruikte

koffer-schrijfmachines
met garantie ’ 99,00 mcl. B.T.W.

SÉJKI-J7//
Schaesbergerweg 126, Heerlen.

Tel. 045-724379
Sanyo Sanfax 100. Eenvoudige bediening.

Geheugen voor 100 telefoonnummers.
Rapportering van verzending en ontvangst.

P.T.T. goedgekeurd NL88041502.
Lease ’ 59,00 per maand

excl. B.T.W.

SiJJC£-J7//
Schaesbergerweg 126, Heerlen.

Tel. 045-724379
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Transacties
Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.
Te k. zeer sfeervol ingericht,
gezellig CAFÉ, veel moge-
lijkheden, in Hoensbroek.
Meer informatie. 0949-
-2405-72747.

Landbouw en Veeteelt

Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.

Te koop nieuwe AARDAP-
PELEN. Knops, Geneer 6,
Grevenbicht. Tel. 04498-
-57231.

Auto's

Mengelers
Sittard

kraakt
de occasionprijzen

in zijn circustent
alleen op zaterdag 17 juni
Ons feest - uw voordeel

Rijksweg Zd. 212, Sittard.
04490-21000

Te k. BMW 318, t. '80, geh.
uitgeb. alarm, deurvergr.
sportvlgn. wit. 04499-1697.
na 18.00 uur.
Te k. CITROEN CX reflex,
bwj. '80, APK 5-'9O, i.z.g.st.,
vr.pr. ’1.950,-. Tel. 045-
-724260, na 15.00 uur.
CITROEN Axel 1.1 '85, 1e
eig., kl. rood, i.st.v.nw.,

’ 5.750,-. 04492-3234.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. BMW 320/4, bwj. '76,
voor onderdelen, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-271844.
Te k. KEVER bj. '74, t.e.a.b.,
Berthradisstr. 28, Kerkrade,
na 17.00 uur.
Direktie-auto te k. BMW 520
i bwj. '82, i.st.v.nw. ledere
keuring toegestaan. Vr.pr.

’ 11.950,-. Inr. mogl. 045-
-324763.

CITROEN BK 1.6R586, kl.
zwart, i.z.g.st., ’ 9.250,-.
04492-3234.
Te k. CITROEN Visa bwj.'Bo
APK 5-'9O, vr.pr. ’1.350,-.
Heerlerweg 80, Voerendaal.
MITSUBISHI Col "ÜÖT
’2.500,-; BMW 320-6 '78,
’3.000,-; BMW 316 '76,

’ 1.750,-; Opel Rekord '80,
’3.250,-; Volvo 240 '78,

’ 1.500,-; Opel Kadett 1.6 D
'83, ’7.750.-; Ford Grana-
da 2.3 '80, ’ 3.000,-; Mitsu-
bishi Galant combi '84,
’8.750,-; Volvo 343 '78,
’900,-; Datsun Cherry '81,
’3.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
24.000 km., ’8.750,- mr.
mog. 045-454103.
Fiat RITMO 60 CL, bwj. '85,
donkerblauwmet., APK, pr.
’8.000,-. Tel. 045-411680.
Ford SIËRRA 2.0 L, dcc.
'83, 1 eig., kl. wit, LPG,

’ 10.000,-. 04492-3234.
Te k. MAZDA 323, bwj. '81,
zeer mooi. Tel. 045-460734.
MERCEDES 280 S 1980,
automaat, verlaagd, sport-
wielen, veel extra's, LPG,
APK 6-6-80 ’14.950,-.
Evt. mr. mog. Kissel 46A
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. MERCEDES 280 SE,
alle extra's, bwj. '84, ex-di-
rektieauto i.nw.st., 045-
-223094 Of 323751.
Te k. MITSUBISHI Galant
bwj. '78, APK gek., vr.pr.

’ 550,-. Tel. 045-426584.
NISSAN Patrol '82, kl. rood,
i.z.g.st., ’ 14.500,-. 04492-
-3234.
Datsun CHERRY 1300, bwj.
'82, APK, km.st. 52.000,

’ 3.750,-. 045-720951.
NISSAN Stanza 1.8 HB S Gl
5-drs., aug. '85, 57.000 km.,

’ 10.750,-. Tel. 045-442125
Opel REKORD 2.0 S '84 kl.
met. groen schuifd. i.st.v.
nw. ’ 10.750,-. 04492-3234
Opel ASCONA 1.6 S, '83, kl.
met. rood, get. glas, LPG,
4-drs, i.st.v.nw., ’ 7.250,-.
04492-3234.
Opel KADETT 1.6 D, '83,
zilvergrijs, i.z.g.st.,
’7.000,-. 045-222910.
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.

Een gigant in auto's biedt aan:
Audi Quattro met alle extra's 1985 ’ 29.500,-
Volvo 740 GLE automaat 1985 ’ 23.500,-
Opel Senator 2.5i. automaat 1985 ’ 22.500,-
Peugeot 505 GTI alle extra's 1986 ’ 19.500,-
Renault2sTSblauwmett 1986 ’ 17.750,-
Renault2l GTSblauwmett 1986 ’ 17.750,-
Ford Sierra 20 RS 1986 ’ 17.750,-
Ford Sierra dieselLaser 1986 ’ 17.750,-
Ford Sierra 16Coupe zwart 1986 ’ 17.750,-
Ford Sierra 16 Coupe blauwmett. model . 1985 ’ 12.950,-
Ford Escort 13Laser type 1985 ’ 10.750,-
Ford Capri 20S sportv 1981 ’ 7.750,-
VW Golf diesel5-bak sportv. wit 1986 ’ 18.750,-
OpelKadett 16 GLS blauw 1985 ’ 15.500,-
OpelKadert 12LS 5-drs 1987 ’ 17.750,-
OpelAsconal6LSHß 1987 ’ 18.750,-
OpelAsconal 6GL diesel5-bak 1986 ’ 17.750,-
Opel Ascona 16 LS 4-drs model 1985 ’ 11.750,-
OpelKadett 16 Combi diesel 1985 ’ 15.750,-
Opel Corsa 3-drs wit 1986 ’ 12.950,-
Opel Corsa 13 TRS LUXUS 1983 ’ 8.750,-
OpelRekord 20.S groenmett 1985 ’ 14.750,-
OpelRekord 20.S groenmett 1984 ’ 12.750,-
Mitsubisni Lancer 18 GLD Combi 1987 ’ 19.750,-
Mitsubshi Galant GLX Turbo-d 1985 ’ 14.750,-
Mitsubishi Galant 16 GL 1986 ’ 15.750,-
Mitsubshi GalantGLX Turbo-d 1983 ’ 7.750,-
Mitsubishi Galant GLS 1983 ’ 5.950,-
Mazda 626 20 diesel HB 1985 ’ 14.750,-
-"Mazda 929 LTD Sedan 1982 ’ 5.950,-
CitroenßXl6TßS 1986 ’ 16.750,-
CitroenßXl6TßS 1984 ’ 10.750,-
Peugeot 505 SR alle extra's 1985 ’ 11.750,-
Peugeot 505 STI alle extra's 1979’ 3.750,-
Renaultll GTL 5-drs. 5-bak model 1985 ’ 9.750,-
Renault 9 GTS wit als nw 1983 ’ 6.750,-
Fiat Uno 45 Fire 9.000 km ï 1988’ 14.250,-
Fial Ritmo 60 Super wit 1987’ 11.500,-
Fiat REgata 85 super als nw 1984’ 8.950,-
Fiat Argenta 2000 st.bekr 1984’ 5.550,-
Volvo 340 GIHB rood 1983 ’ 8.250,-
Nissan Cherry 1300Luxe 5-drs 1983 ’ 7.500,-
ToyotaTercel 1300 super model 1985 ’ 8.750,-
Toyota Cressida 20 1981 ’ 3.500,-
SubaruJusty 10 SL 5-bak 1985 ’ 8.750,-
Talbot Horizon 19 Luxe diesel 1983 ’ 6.950,-
Rover 2600v/d Plas 1981 ’ 5.750,-

Inruil en financiering mogelijk.
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie
Binnenkort ook voor Uw APK-keuring het juiste adres

Auto Limburg erkend BOVAG-garagebedrijf!
Mauritsweg 126 Stem. Tel. 04490-38474

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

Bel svp 045-740041 b.g.g. 751632.
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Ford SIËRRA 2.3 L dies.,
'84, 1e eig., kl. wit, i.z.g.st.,

’ 9.500,-. 04492-3234.
Te k. Ford TAUNUS 1600
bwj. '73. Tel. 045-220635.
Ford GRANADA automaat
1985, APK 3-'9O, nieuwst.

’ 8.750,-. Evt. mr. mog.
Kissel 46A Heerlen. Tel.
045-723142.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.500,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Te koop Ford FIËSTA 13 S,
bwj. '79, APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. Ford FIESTA, bwj. '79,
i.z.g.st., 1e lak, 045-413558.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '80,
APK 1e mnd. '90, 100%, pr.

’ 3.500,-. 04490-22689.
Te k. aangeb. GOLF GTI,
bwj. '77, te bevr. na 18.00u.
Simpelveld, Stampstr.44A.
Te k. HONDA Civic station
car bwj. '81, f3.000- 045-
-441258.
Honda Civic '81, i.g.st. Deze
zuinige sportieve auto voor
slechts ’ 3.850,-. Garage
CENTRAL Geleen, Rijks-
weg Centrum 97.
Honda CIVIC 5-drs. bwj.
'79, m. APK, i.z.g.st.
’1.250,-. 045-210435.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km.

’ 4.500,-. 045-420650
RENAULTSTL '81, APK 6-
90, i.z.g.st., ’1.750,-. Tel.
045-252947.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
SKODA 105 L '84, 20.000
km, kl. rood, Iste eigen.,

’ 4.500,-045-210565.
Te k. weg. omstandigh. Tal-
bot SAMBA LS, bwj.'B3, km.
st. 72.000, vr.pr. ’3.250,-
Navolaan 148, Heerlen, tel.
045-228332.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST bwj. '78, ’3.000,-. Tel.
045-423908 na 17.00 uur.
TOYOTA Corrolla station,
LPG onderb. 5-drs. fijne va-
kantie-auto. Kopp.pl. bijna
versl. ’ 3.500,-. Saffierstr 16
Heerlen, na 18.00 uur.
Te koop TRIUMPH Spitefire
MX 3, bwj. '65, i.z.g.st., voor
liefhebber. Overbroekerstr.s
Hoensbroek na 18.00 uur.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.

’ 1.000,-
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’l.OOO,- tot
’lB.OOO,- o.a. Opel Corsa
'85 zeer mooi ’ 13.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84
’12.500,-; Ford Fiësta 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.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett SR uitgeb. wit '80; Ford
Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. '86; Sierra
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra XR4i roodmetal.
div. extra's '83; Escort XR3
blauwmet. '82; Granada 2.0
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80.
Inr. gar. financ. mogelijk.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Kantstraat 48,
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.
STATIONCARS: Record
Combi 2.0 S 5-drs. '86; Ka-
dett Combi 1.3 S, 5-drs. '85
2X; Kadett 1.3 5-drs. '86;
Kadett 1.6 I, (Club) '87; Ka-
dett 1.2 S 5-drs. 1e eig. '84;
Mercedes 230 TE combi '81;
Mitsubishi Galant 2.0 Itr. met
gas, trekhaak en APK combi
'80; Renault 5 '81 ’ 1.750,-.
Inr. mog. en garantie. Auto-
bedrijf Ad van Neer, Zand-
weg 160 Heerlen. Tel. 045-
-416023.
MAZDA 323 HB. bwj. '83,
APK. tot 6-90, z.m., vr.pr.
’5.500,-, Staatsmijnstr. 10,
Kerkrade-W. na 17.00 uur.
RENAULT 5 TL '79 aut. Zui-
nig/goed m. APK. ca. ’ 975,
Haesenstr. 34 Schaesberg.
Te k. SUBARU mini jumbo
bwj '84, 96.000 km., pr.
’4.750,-. Tulpstr.2o, Vaes-
rade Nuth 045-242398.
Tek. GOLF, bwj.'79, APK 6-
90. vr.pr. ’ 1.900,-. Rum-
penerstr. 116, Brunssum.

Te k. TRIUMPH Spitfir*ï
briolet automaat, APK
vr. pr. ’4.500,-. Para|le"

18 Nuth. ___J
Te k. VW POLO Bouk^wit, bwj. '85. ’lo^Eemstraat 25, Bee'5"

Heerlen.
Te k. VW GOLF MX tyP«
i.z.g.st., ’ 2.150,-^
210435.
VW GOLF aut., b*%A
APK, ’ 1.150,-. OASjj^
LIEFHEBBER! VW
'72 geel, rijdt goed, me'
werk. Vaste pr. ’ In:T1

n:T
Tel. 045-721160/26319^
Tek. VWSCIROCCO,'.-
veel ace, vr.pr. J

Te bevr. 045-422740^
Tek. VWPASSATLSS'
'82, nw. mod. APK
’4.650,-. 045-316940^.
VOLVO 760 GLE, aut-
kl. met. rood, airco., i-z'
’13.750,-. 04492-323fl>j
Te k. VOLVO, bwj. '78, L (
verkeert i.nw.st., k 5
’2.100,-. Tel. 045-jl?j>
VOLVO 240 grand luxe :
LPG, kl. groenmei
nw., ’12.750,-. Tel. °^3234.
Wij geven het meeste '

uwAUTO. U belt, wij W*j
045-422610, ook 'Sjj^
Dir. cont. GELD voor ftv.a. bwj. '80, 045-41*"
tevens jeeps. -<
Te k. gevr. alle merkel
TOS, tevens sloop
schade. Tel. 045-4l6gj>
Auto's hallo opgelet! WL
talen ’3OO,- tot f 2°>r

voor uw auto. 045-4lj><
KADETT 13 LS '2>Kcf-
Corsa TR 12S '85; "Luxel2S'B4,'B3;Kad e.
GLS '84 3x; Kadett 12? j
2X; Escort 1.1 L Bravo
Fiësta 1.0 '83. Auto^,
'bedrijf J. Denneman, h

huisstr. 107, Hulsberg^:
Opel KADETT 12 ’■,':

’ 2500,-. Honda C'VI.
’3400,-. Honda Preiuy

’ 5200,-. VW Golf ,ji

’ 3900,-. Opel Rekord 'j.
'81 ’ 3500,-. Datsun y'S
'80 ’2800,-. Renauli ■;
'81 ’2700,-. Fiat Ri«L

’ 3500,-. Mitsubishi i",
'80 ’ 2400,-Toyota °V
'78 ’llOO,-. Oude l ;
graaf 101. Schae^'
Landgraaf. 045-31 10/j^
Auto Landgraaf biedt (
kijk en vergelijk: Da'^Rocky Jeep Turbo Af-
grijs kent. '85 f24/',:MercedessooSEaut.^;
ABS, blauwm'B4 f 4iU
Citroen BK Break °%
roodrn. '87 ’ 2^800^;cia Thema I.E. z,#
32.000 km. '87 ’ 3^l
Lancia V Turbo 30.0U !
groenm. z. apan |:
’15.500,-. BMW 52^.bak groenm. '86 ’ 23■ J
VW Golf GTI airco, S|S
leer int. enz. '86 ’ 3Z£H
Alfa 33 Milano, bruj"c,
’17.500,-. Citroen *g<
Special, blauw '84, ’ 4»(i
Fiat Uno 60 S, blauw
km. '88 ’15.950,- :
Sierra 1.6 L 5drs. biaU";
’13.500,-. Ford Sie^jj.
GL, blauwm. '83 ’ IZ. ö
Ford Sierra 1.6 lasf'^ace. rood '83 / 1 -j 0Honda Prelude ÉX J.ujC
Valve, wit '85 / 2|'j;dj
Hyundai Pony GL 1-3 CA
/vit '86' ’12.500,-■ (A
2105 GL rood '83 ’ 4

fl
J tf

Mitsubishi Cordia G^jC
ace. zilverm. '86 ’ (f;
Opel Ascona 1.6 S fi
bruinm. '84 ’9.950.'.nault 25 GTS, zi|v|V
mooi '84 ’ 15.95Q,-- hV
11 Broadway 1.4 9 U r
nw.st. 59.000 k^n j|
’13.900,-. Skoda I,fo y
wit '85 ’ 5.950,-. VoNy
GL inj. 2.0 5 drs- V31.000 km. '87 f
Volvo 360 GLF 2.0 ifll-gi>.
18.000 km '87 f 2f]erVolvo 240 GL 2.3 Z'/7S -A
’13.750,-. Inru'lf/gV
Giulietta 1.8 '80 t J,v:
Ford Taunus 1.6 L 9 *'80 ’2.950,-. SaaD^';
GLS Sedan m.
bruinm. '81 ’ 5.950.;- V
da 626 2x schakel3 'h
v.a. ’1.950,-. Honda js
wit z. mooi '80 7 fa?
Rover 3500 S V8
Car '72 ’ 6.750,-. F°rV.
nus 1.6 L autom- 9v^;
'82 ’ 5.750,-. Toyota :
2.0 XT liftb. bruinn.:

’ 6.950,-. Toyota CWft
autom. zilverm.'Bl 1g i
Ford Mustang Ghia gj.
bruinm. '80 1. -jf''
* erkend Bovag be°!L(ffgen werkplaats * '| '^ring zon. aanbet. mO9 ", /
keuringen toegestaan d'
mogelijk * keuze u»
mnd. garantie * V. y-
ringsstation * garant'^.

’ 10.000,-. Kom vril"^.kijken en vergelijken
Landgraaf. Het ad£ /
de betere gebruik"^'
Auto Landgraaf, n 'baan 74-76, Heer'e' "045-424268/424231>-^

Voor Piccolo_s 6
zie verder pagin
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BMW 525 type'7B (motor-
'B6) zeer mooi, APK 6-'9O,
trekh. ’ 2.650,-. 04490-
-23619.



WEERSTAAT
boenen guldens) verschi]

to.v.ACTIVAGoud 5 juni 89 12 juni89P'Jz tretl, 27.608,2IMF rekklngsrechten in"kseriwr^ . 1.479,0 +20,2Ecu-reposit
"= ln IMF 1.563:7 + 1,3vorderini,«„ 11.486,5 + 8,4frv.ein'gen ,n B°ud/

o°rschotten r.l. ■ 21.106,2 + 312,7c<>uram rekenmg-
EaP'er in rli 4.025.4 - 296,7Belen,n"n °nto 406-3 " >52*i^ensv"*. 7168.5 - «81.5r5 ele«eSeringen 13682.2 1-323,1
"'verserltL 2040-5 -«,1
i„ ac reKeningen (waar-

munten) i.009,7 -20.0

tten '" omlo°P 35.079.9 -82,6
?anl<en i„ x, . 3.089,8 -1.259,5," Nederland 13,8 +4 2

£ndererul, 'enUnd 32.3 -60,8
rPlicht„i;'nt,ge2etenen 44-° '37,7sreserv"ilt 'n guldens 3.236,8 -1.352,4&'^Ck„e?nnv^md

85858

gfbaarde toegewezen '62 32-4P^ti^, hten IMF '«1.7 +20,3goud nn«sverschillen
» dev'ezenS^aardeL ; 27.987,7 +427,5

en "ESrekenin« 387,7s'^rseVeL erves 2040«, 0ta»l goud «„"F" 414,6 +19,0
naarvan o„„

Jev'ezen 63.167,3 +441 1DekkinEsn?nvcrtlbel> 21.106,2 +312,7«^Percentage 163,07 + 6,83

beurs-overzicht
Druk
effecw?DAM - °eAmsterdamsegeenHnbeurs wist ook dinsdag
De J£Uldelijke richting in te slaan,
dollar nJ.minB was bij een lagere
aantrnb- overigens later weer
notero^wat verdeeld met 73 hoger
ger '„f aandelenfondsen, 95 la-
de iv. erende en 72 gelijk blijven-
TVali <S°r de zwakke opening van
van dV verloren aan het einde
terrein middag nogal wat koersen
dcv „, Ue algemene stemmingsin-
Grote °ot °'6 punt la«er °P 186'J-
Yens vraag was er naar Hoogo-

vrienHlga.tlemarkt lag er opnieuwstaat»! k biJ De Belangrijkste
beitjp tningen noteerden een dub-
vervva k

15 cent hoger. De markt
ging v woensdag de aankondi-gt; u, een nieuwe staatslening,
tiet o

Weer deobligatiemarkt die
joen hn omzet van ruim f9OO mil-
°rnzPVr grootste deel van de totale
ken£ an f 1-5 miljard voor zijn re-ening nam.

steed\ aandelensector was er nog
De v ccl vraaS naar Hoogovens.
staailerv!' achte opleving van deduur? maakte dit fonds f 1,40
daet»?r °P f 111, nadat het ook deswlev °ren flink in waarde was ge-
f7B mi-

et een omzet van ruimHooo^Ujoen (dubbeltelling) prijkte
"leest nl bovenaan de lijst van
Wn Verhandelde fondsen, ver
Werd *omnklijke Olie, dietweede
miljoe

een omzet van biJna f37

!r,et optlebeurs stond Hoogovens
contra ? omzet van ruim 15.000
Werd „ n absoluut aan de top. Erhand«fesproken van een hectischeveela i

m opties °P dit aandeel.
Jüli-ean erd winst genomen in de
üesinoi en werden nieuwe posi-
aflrw omen in de callopties met°°Pmaand oktober.

hoegeaaJldwas ookAegon, dief 1,50Muil!,, 1 op f m<*°- Internatio
op fqftverihet de markt f 2,70 hoger
het , Heineken sloot ondanks
fH4Viar?le weer fl lager op
deron A hoewel het bierfonds eer-
voor-.iw ? ans MSruim een gulden
f 6 50' lf gaan- Nedlloyd verloor

zak? f
f
432 en Océ van der Grin-

Hina fVU naar f 304. VOC werd
f44r ft {/ !ager verhandeld opduh'ruii.tConinklijke Olie schoofeen

u°eitje achteruit naar f 138,10.

Lokaal
süia°^;ale sector liet enkele grote
Gie,c en dalers zien- Van der
h 0n„ de Noord schoot f 19 om-
sprn "aar f 289 en otra maakte eenenkeVl Van fBB naar fll5O. Maar
kre Bpn

Ultschieters van maandag
Werdii,nu een gevoelige tik. Zo
naar f q3^"l^ f 4-30 teruggezet
een la-» "■

en sPhinx moest naar
Was priJS van ' 109>wat f 2 lager

tamelP,iebeur,s was m de ochtend°Pen!„ pnJshoudend, maar na de
EoeTg an Wall straat zakte de
beurcaandelenindex in. Deze
ljes van7)m.eter sloot met een ver-van 1,58 punt op 305,59

Faillissementen
vrijwel gelijk

DEN HAAG - Het aantal uitgespro-
ken faillissementen in januaritot en
met mei bleef nagenoeg gelijk ten
opzichte van dezelfde periode vorig
jaar. Dat gebeurde ondanks een da-
ling van negen procent in mei in
vergelijking met deze maand in
1988. In januari tot en met mei be-
droeg het aantal uitgesproken fail-
lissementen in Limburg 106, tegen
91 in dezelfde periodevorig jaar.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k tX
\EGON 99,90 101,40
Ahold 121,20 120,30
Akzo 150,50 150,40
A.B.N. 42,60 42,60
Alrenta 162,70 162,80
Amev 52,60 52,50
Amro-Bank 82,50 82,90
Bols 145,20 144,80
Borsumn W. 152,30 152,70
Bührm.Tet. 69,70 67,70
C.S.M.eert. 67,10 67,80
DAF 57,00 56,10
Dordtsche P. 255,50 255,40
DSM . 137,40 137,10
Elsevier 73,20 73,40
Fokker eert. 41,80 42,30
Gist-Broc. c. - 34,70 35,00
Heineken 115,30 114,30
Hoogovens 109,60 111,00
Hunter Dougl. 117,50 117,00
Int.Müller 95,30 98,00
KBB eert. 78,50 78,80
KLM 49,00 48,80
Kon.Ned.Pap. 60,50 59,60
Kon. Olie 138,20 138,10
Nat. Nederl. 64,80 64,60
N.M.B. 235,00 e 235,40
Nedlloyd Gr. 438,50 432,00
Nijv. Cate 95,50 95,80
Océ-v.d.Gr. 315,00 304,00
Pakhoed Hold. 137,30 137,30
Philips 39,00 38,70
Robeco 106,30 106,20
Rodamco 165,60 165,50
Rolinco 105,00 104,80
Rorento 61,80 61,80
Stork VMF 37,60 37,40
Unilever 140,10 140,00
Ver.BezitVNU 110,50 109,70
VOC 46,30 44,50
Wessanen 91,60 90,00
Wolt Kluwer 181,50 182,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,00 4510ACF-Holding 50,70 49 90Ahrend Gr. c 290,00 291 50Alg.Bank.Ned 42,50 4260Asd Opt. Tr. 25,30 25,30Asd Rubber 7,90 790Ant. Verff. 340,00Atag Holde 90,00 8950Aut.lnd.R'dam 79,00 79,00BAM-Holding 485,00 48200Batenburg 90,00 90 00
Beers 135,00 135,80Begemann 109,00 109,00
Belindo 373,00 374,00Berkei's P. 5,10 5,05Blyd.-Will. 23,60 23,50
Boer De, Kon. 451,00 445,00de Boer Winkelbedr. 59,00 58,80
Boskalis W. 17,20 n]2o
Boskalis pr 14,70 14J5Braatßouw 1062,00 115000
Burgman-H. 3300,00 3350^00
Calvé-Delft c 909,00 912,00
Calvépref.c 5025,00 5025^00

Center Parcs 78,00 76,80
Centr.Suiker 66,00 66,80
ChamotteUnie 11,90 11,80
Chamotte div.B9 11,10 11,10
Cindu-Key 119,00 118,00

" Claimindo 362,00 362,00
Content Beheer 25,70 25,60
Cred.LßN 84,00 83,50
Crown v.G.c 135,00 130,00
Desseaux 214,00 213,00
Dordtsche pr. 254,00 254,40
Dorp-Groep 56,00 56,00
Econosto 238,30 238,50
EMBA 130,00 130,00
Enraf-N.c. 55,00 54,50
Enks hold. 362,00 361,50
Frans Maas c. 75,20 75,00
Furness 142,00 142,00
Gamma Holding 84,00 84,00
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 26,20 26,80. Geveke 38,80 38,90
Giessen-deN. 272,00 289,00
Goudsmit Ed. 332,00 327,00
Grasso'sKon. 90.40 90,50
Grotsch 131,80 130,50
GTI-Holding 188,00 188,20
Hagemeyer 100,00 96,20
H.B.G. 222,00 221,50
HCS Techn 15,10 15,30
Hein Hold 99,00 98,00
Hoek's Mach. 194,00 195,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 28.60 29,70
H.A.L.Tr. b 1750,00 1746,00
Holl.Am.Llne 1745,00 1750,00
Heineken Hld 99,00 98,00
Holl.Sea S. 1,53 1,50
Holl. Kloos 475,00 d 488,00
Hoop en Co 11,90 11,70
Hunter D.pr. 6,35 6,35
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 63,00 63,00
IHC Caland 33,10 33,00
Industr. My 209,00 209.00
Ing.Bur.Kondor 530,00 530,00
Kas-Ass. 41,00 40,80
Kempen Holding 14,20 14,10
Kiene's Suik. 1315,00 1315,00
KBB 79,90 80,00
KonSphinx 111,00 109,00
Koppelpoort H. 278,50 278,50
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 58,00 60,50
Macintosh 51,00 e 53,00
Maxwell Petr. 688,00 685,00
Medicopharma 74,50 74,50
Melia Int. 7,00 7,05
MHVAmsterdam 25,90 25,90
Moeara Enim 1175,00 1165,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15400,00
Moolen en Co 31,70 31,30
Mulder Bosk. ' 65,00 67,90
Multihouse 10,80 10,80
Mynbouwk. W. 448,00 448,00
Naeff 225,00
NAGRON 50,60 50,60NIB 561.00 560,00
NBM-Amstelland 20,40 20,40NEDAP 331,00 335,00

NKFHold.cert. 366,00 365,00
Ned.Part.Mij 38,30 38,40
Ned.Springst. 9730,00 9749,00
Norit 865,00 863,00
Nutricia 240,00 239.00
Omnium Europe 16,00 a 14,10
Orco Bank c. 78,70 78.30
OTRA 730,00 b 755,00
Palthe 142,50 MO.OOd
Polynorm 106,00 106.00
Porcel. Fles 141,00 ' 141,00
Ravast 55,00 55,00
Reesink 71,50 74,50
Riva 55,80 55,80
Riva (eert.) 55,00 55,30
Samas Groep 80.50 80,00
Sanders Beh. 97,00 92,00
Sarakreek 27,90 27,60
Schuitema 1505,00 1505,00
Schuttersv. 126,40 126,40
Smit Intern. 45,30 45,10
St.Bankiers c. 25,50 25,70
Stad Rotterdam 151,00 150,00
Telegraaf De 471,00 470,00
Text.Twenthe 268,00 a 268,00
Tulip Comp. 60.30 61,00
Tw.Kabel Hold 147,00 147,00
Übbink 113,50 112.30
UnionFiets. 16,45 16,25
Ver.Glasfabr. 293,00 290,50
Verto 70,00 70,00
VolkerStev. 66,50 67,00
Volmac Softw. 62,10 62,10
Vredestein 19,10 19,10
VRG-Groep 67.00 68,00
Wegener Tyl 205,50 202.00a
Westlnvest 31,30 31,50
Wolters Kluwer 181,00 181,00
Wyers 49,00 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,60 35,30
ABN Aand.f. 74,50 74,60
ABN Beleg.f. 56,60 56,80
ALBEFO 53,20 53,40
AldollarßFs 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 244,00 244,00
Alliance Fd 12,20 12,10
Am ba 46,30
America Fund 333,00 328,50
Amro A.in F. 93,30 93,30
Amro Neth.F. 76,10 76,20
Amro Eur.F. 70,20 70,20
Amro Obl.Gr. 150,90 151,00
Amvabel 99,00 98,10
AsianTigersFd 60,00 59,80
Bemco Austr. 62,80 61,40
Berendaal 116,30 116.00
Bever Belegg. 24,20 24,00
BOGAMIJ 106,00 105.90
Buizerdlaan 41,00 41,00
Delta Lloyd 40,30 40,60
DP Am. Gr.F. 25,50 25,30
Dp Energy.Res. 36,00
Eng-H011.8.T.1 9,80
EMFrentefonds 65,40 65,50
EurinvesKl) 110.00 110.00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6.80
EurGrFund 57,00 57,00

Hend.Eur.Gr.F. 195,30 197,90
Henderson Spirit 77,00 77,50
Holland Fund 74,00 74.00
HolLObl.Fonds 121,30 121,50
Holl.Pac.F. 109,20 108.50
Interbonds 567,00 567,00
Intereff.soo 41,50 41,20
Intereff.Warr. 293,00 292,50
JapanFund 37,60 37,50
MX Int.Vent. 63,00 64.50
Nat.Res.Fund 1510,00 1520,00
NMB Dutch Fund 38,00 38,40
NMB Oblig.F. 36,60 36.60
NMB Rente F. 102,70 102,80
NMB Vast Goed 40,70 41,10
Obam, Belegg. 218,00 217,70
OAMFRentef. 14,15 14,15b
Orcur.Ned.p. 49,10 49,10
Pac.Prop.Secf. 46,40 45,50
Rabo Obl.inv.f. 75,20 75,30
Rabo Obl.div.f. 50,20 50.40
Rentalent Bel. 1345,40 1347,90
Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolinco eum.p 106,50 106,50
Sci/Tech 18,40 18,05
Technology F. 15,90 16,00
Tokyo Pac. H. 247,50 237,50
Trans Eur.F. 74.90 74,90
Transpac.F. 565,00 565,00
Uni-lnvest 117,00 117,00
Unico Inv.F. 85,20 86,00
Unifonds 29,40 29.30
VastNed 119,40 119,40
Venture F.N. 48,50 47.00
VIB NV 86,40 86,50
WBO Int. 76,90 7750
Wereldhave NV 210,50 210,50

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4U) 102,50 102,50
3'-j EngWarL 35,50 34,80
53/4E1865 99.10 99,10'

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,50 34,50
Amer. Brands 71,30 70,50
Amer. Expres 34,00 34,30
Am.Tel.fc Tel. 36,10 35,80
Ameritech 60,50 59,80
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,80 29,00
Atl. Richf. 91,30 91,70
BAT Industr. 6.30 6,20
Bell Atlantic 90.60 89,50
BellCanEnterpr 39,60 39,80
Bell Res.Adlr 1,05
Bell South ' 50,30 49,70
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23,40 23,40
Boeing Comp. 77,30 51,70
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,50 25,20d
Citicorp. 33,80 32,80
Colgate-Palm. 51,00 51,60
Comm. Edison 37,70 37.40

Comp.Gen.El. 450,00 460,00
Control Data 20,20 21,20
Dai-lchiYen 3330,00 3330,00
Dow Chemical 92,00 92.00
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 50,20 50,00
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220.00
Exxon Corp. 43,75 43,75
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 30,25 30,25
Ford Motor 48,50 49,00
Gen. Electric 54,50 54,00
Gen. Motors 41,30 41.90
Gillette 41,50 41,20
Goodyear 56.50 56,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 75,50 75,00
lnt.Bus.Mach 108,00 109,75
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47,60
ITT Corp. 59.30 59,20
K.Benson ® 5000,00
Litton Ind. 80,00 79,70
Lockheed 49,00 49,50
Minnesota Mining 73,00 73,50
Mobü Oil 50,00 50,30
News Corp Auss 15.30 15,50
Nynex 83,30 82,70
Occ.Petr.Corp 28,50 28,70
Pac.Telesis 41,30 41,00
P.&O. ® 7,00 7,00
Pepsico 53,50 53,00
Philip Morris C. 140,80 139,00
Phill.Petr. 22,90 22,60
Polaroid 39,30 38,40
Privatb Dkr 270,30 272,80
Quaker Qats 61.70 61.00
StGobin Ffr 625,00 620.00a
Saralee 56,60 58.00
Schlumberger 39,60 39,10
Sears Roebuck 47,20 47,00
Sony(yen)
Southw. Bell 53,50 53,00
Suzuki (yen) 928,00 915,00
Tandy Corp. 46,30 46,60
Texaco 49,25 49,25
Texas Instr. 43,50 42,30
TIP Eur. 1,65 IJJS
ToshibaCorp. 1400.00 1380,00
Union Carbide 28,00
Union Pacific 72,20 72,50
Unisys 27,30 27,40
USX Corp 37,75 37,50
US West 70,70 70,70
WarnerLamb. 89.75
Westinghouse 64,70 64.00
Woolworth 55,00 55.50
Xerox Corp. 63,30 63.00

Certificaten buitenland
AMAXIne. 56,50 56,00
Am. Home Prod. 210,00
ATTNedam 81,50 81,50
ASARCO Ine. 55.00 56,00
Atl. Richf. 207,00 208.00
Boeing Corp. 174,00 176,00
Can. Pacific 41,00 41,50

ChevronCorp. 119,00
Chrysler 55,(K) 55,00
Citicorp. 75,00 74,00
Colgate-Palm. 114,50 113,50
Control Data 41,00 42,00
Dow Chemical 208.50 208.50
EastmanKodak 114.50 112.50
Exxon Corp. 98,50 99,50
Fluor Corp. 65,50
Gen. Electric 123.00 122,00
Gen. Motors 189,00 193,00
Gillette 92,00 92.00
Goodyear 126.00 126,00
Inco 65,00 65,00
1.8.M. 244.00 244.50
Int. Flavors 122,00 f
ITT Corp. 133,50 133.50
Kroger 29,50 29.50
Lockheed 109,00 111,00
Merck & Co. 160,50 163,00
Minn Min. 165,00 165,00
Pepsi Co. 120,00 117,00
Phiüp Morris C. 323,00 319,00
Phill. Petr. 50.00 50,00
Polaroid 82,00 81,00
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 131,00 131,00
Schlumberger 89.50 87.50
Sears Roebuck 106,00 106,50
Shell Canada 81.00 79,50
Tandy Corp. 104,00 104,00
Texas Instr. 97,00 97,00
Union Pacific 165,00 165,00
Unisys Corp 60,00 60,00
USX Corp 85,00 84,50
Vanty Corp 5,00 a
Westinghouse 146.00 146,00
Woolworth ' 125.00 126,00
Xerox Corp. 136,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 560.00 559.00
Dresdner B. 325.00
Hitachi (500) 1450,00 1450,00
Hoechst 304,00 300,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7450,00 7250,00
Siemens 555.00

Warrants
Akzo 38.80 38,30
AMRO warr. 1.45 1.45
Bogamij 4.90 4.90
Falcons Sec. 18,50 18,50
Honda motor co. 2150,00 2110,00
K.L.M. 85-92 169,50 168.50
Philips 85-89 4,80 4,30
St.Bankiers a 0.95 0,90
St.Bankiers b 2,20 2,15

Euro-obligaties & conv.
!o'/4 Aegon 85 100,50 100.50
Aegon warr 12,50 12,50
10/2ABN 87 96,00 96,00

13Amev 85 97.40 97,40
13Amev85 94,50 94,50
10 AmevBs 102.25 102,25
HAmevB6 95,75 95,75
14'/4AmroB7 96.75 96.75
13 Amro-BankB2 100,70 100,70
IOVi Amro 86 96.25 96.25
10 Amro 87 95.60 95.60
5*4 Amro 86 96.00 96.00
Amro Bank wr 24.30 23,50
Amro zw 86 70,25 70,20
9 BMHecu 85-92 98.75 98.75
7 BMH 87 95,00 95.00
lO'/BEEG-ecu 84 100.25 100,25
9i4E18-ecu 85 101,00 101.00
122 HLAirI.F 92,25 92.25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101.00
IP/4NGUB3 ' 101,00 101.00
10 NGU 83 100.25 100.25
2/4 NMB 86 85.20 85.20
NMB warrants 67,50 65.25
83/4 Phil. 86 97,75 97,75
8% Phil.B3 96.50 97,40
11 Rabo 83 101.00 102.00
9Rabo 85 102,50 102.50
7 Rabo 84 102.00 102,00
12'AUnil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Brederoaand. 6,00 11,50
Brederocert. 7.00 11,50
11 Bredere 11,50 14^00Breev.aand. 28.00 31,00
Breev. eert. 26,50 26.50LTV Corp. 2,20 2.35
Rademakers 27,00 27,00
RSVeert 1,00 0 98
7V B RSV 69 92,00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanheri 24.00 24.00
Berghuizer 68.00 67,00
Besouw Van c. 49,60 49.40
Comm.Obl.F.l 99.60 99,80
Comm.OblF.2 99.20 99.80
Comm.Obl.F.3 99.50 100,00
De Drie Electr. 28.40 28,40
Dico Intern. 117.90 118.50
DOCdata 31,30 32,00
Geld.Pap.c. 98.00 104,00
Gouda Vuurv c 88.00 e 86,50
Groenendijk 42.80 42,00
Grontmij c. 150,00 150.00
Hes Beheer 274,00 274,00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4,20 4.20
Infotheek Gr 27,70 27,10
Interview Eur. 7.50 7,10
Inv. Mij Ned. 60.50 60.30
KLM Kleding 34.50 35.00e
Kuehne+Heitz 37.00 37.00
LCI Comp.Gr. 47.50 47,50
Melle 264.80 266.00
Nedschroef 115,50 115,00
Neways Elec. 11.00 11,80
NOG Bel.fonds 28.80

Pie Med. 12.00 f 13.50
Poolgarant 10,30 10,30
Simac Tech. 18.70 d 23.00
Text Lite 6.60 6.90
Verkade Kon. 267,00 265,00
VHS Onr. Goed 20,30 20,30
Weweler 115,00 113.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45.00 363 0,50 0,50
abn c okt 45,00 591 1,30 1,20 a
aegn c jul 95,00 399 6.20 7.60"
aegn c jul 100,00 311 2,90 3.50
aegn c jul 105,00 254 I.loa 1,40-
-aegn c okt 95,00 303 8.50 a 8,90 "aegn c okt 100,00 291 5.50
akzo c jul 150,00 272 3,60 3,20 ,
d/fl c jun 225,00 332 3,20 3,00
d/n c aug 225,00 743 6,80 a 6.50
d/fl p jul 225.00 1372 3,40 3,60
coc c jun 275,00 1800 34,00 a 32.00.
eoe c jun 280,00 1801 27,20 26,50
coc c jun 305,00 297 3,70 2,50
coc c jun 310,00 330 1,20 0.6Ü .
coc c jul 315,00 507 4,00 3,80
coc p jun 300,00 259 0,50 0.50
coc p jun 305,00 314 1.50 2,00
coc p jun 310,00 254 3,90 5,00
hoog c jul 90,00 536 21.00 22,00
hoog c jul 95.00 448 16.00 17,00.
hoog c jul 100,00 1412 11,50 12,40
hoog c jul 105,00 1441 7,70 B,jV>
hoog c jul 115,00 721 2,60 a 3,10
hoog c jul 120,00 599 1,50 1.50
hoog c okt 95,00 280 19.40 20,50 a
hoog c okt 100,00 391 15.70 16.20
hoog c okt 105,00 444 12.00 13.30
hoog c okt 110,00 798 9.50 10.30hoog c okt 115,00 799 7,80 8,20
hoog c okt 120,00 1207 5,50 6,40
hoog p jul 95.00 393 0.30 0,20
hoog p jul 110,00 783 3,90 3,20
hoog p okt 110.00 318 7,00 6,40
natn c jul 65,00 341 1,80 1.50
phil c jul 40,00 347 1,10 0,80
phil c jan 40,00 274 3.80 3.50
phil p jul 40,00 370 1,60 1,90
olie c 092 135,00 1134 18.50 18,00
umi c jul 140,00 425 2,80 2,80
umi c okt 140,00 344 6.00 5,99.
umi p jul 140.00 476 2.00 2s»
umi p okt 130,00 311 1,20
voc c jul 40,00 1284 7,00 a 5,803"
voc c jul 45,00 1549 3,00 1.80 "
voc c okt 45.00 290 5,20 4,00
voc c okt 50,00 530 3,00 a 1,90
voc p jul 50,00 474 4,20 b 5,70
voc p okt 45,00 306 2.70 3,50 b

a=laten g=bieden+ex-di».
b-bieden h=laten^ei-dm.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=e>-dividend I=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Reisgigant Tui verwerft veertigprocent aandelen

Arke deels in
Duitse handen

Van onze redactie economie
ENSCHEDE - De Duitse reis-
organisatie Touristik Union
International (TUI) krijgt een
belangrijke vinger in de pap
bij Arke Reizen. TUI heeft
veertig procent van de aande-
len bij Arke verworven. Alge-
meen directeur F. G. Fransen
blijft de grootste aandeelhou-
der en zal tot medio 1994 lei-
ding blijven geven aan het En-
schedese bedrijf. De intentie-
verklaring voor de samenwer-
king en aandelentransactie is
gisteren in Hoevelaken gete-
kend door Fransen en TUI-di-
recteur dr. Helmut Gohr.

Volgens directeur Fransen van
Arke viel aan internationale samen-
werking niet te ontkomen. Arke is
weliswaar met een omzet van 730
miljoen en 460.000 passagiers per
jaar de op één na grootste reisorga-
nisatie van ons land, aansluiting bij
een Europese partner was met het
oog op de toekomst zeer gewenst.
„Om je in een Europa zonder gren-
zen te kunnen handhaven, moet je
een enorm volume aan passagiers
hebben. Niet de voor Nederlandse
begrippen grote aantallenvan hon-
derdduizenden, maar miljoenen".

Touristik Union International is
met een omzet van DM 3,3 miljard
en ruim 2,8 miljoen passagiers een
Europese reisgigant. TUI is ook me-
de-eigenaar van hotels, clubs en va-
kantieparken. Volgens Arke-woord-
voerder Admiraal is het initiatief tot
samenwerking van Fransen uitge-
gaan. „Er waren meer gegadigden,
die met Arke wilden samengaan".

De leiding van het Arke concern
blijft in Nederlandse handen. TUI
krijgt geenvertegenwoordiger in de
direktie. De ondernemingsraad van
Arke is inmiddels op de hoogte ge-
steld. Bij Arke Reizen werkten vo-
rig jaar498 mensen, deverwachting
is dat het personeelsbestand dit jaar
zal uitgroeien tot 550. Volgens het
bedrijf zal de samenwerking met
TUI geen negatieve effecten voor de
werkgelegenheid hebben. Voor de
consument zou er „een nog grotere
zekerheid ten aanzien van kwaliteit
en prijsniveau" ontstaan.

Acht miljard gulden
voor nieuwe chips

DEN HAAG - De electronische
industrie en de regeringen van
de EG-landen zijn het erover
eens geworden dat Europa tot
1997 acht tot negen miljard gul-
den moet investeren in de ont-
wikkeling en produktie van
nieuwe chips om de achterstand
op Japan en deVerenigde Staten
op dit gebied niet nog groter te
laten worden. Afgesproken is al
dat Philips, Siemens en het Fran-
se SGS Thomson Microelectro-
nics de komende achttien maan-
den 1,5 miljard gulden zullen in-
vesteren in een gezamenlijk re-
searchproject.

Dit hebben het ministerie van
EZ en Philips dinsdag in Den
Haag bekendgemaakt. De drie
ondernemingen zullen in het ka-
der van het Eureka-project „Jes-
si" met tientallen kleinere bedrij-
ven uit Nederland, België, de
Bondsrepubliek Duitsland,
Frankrijk, Italië en het Verenigd
Koninkrijk samenwerken.
Eureka is een organisatie van de
twaalfEG-lidstaten en nog zeven
andere Europese landen die tot
doel heeft om ondernemingen en
onderzoeksinstellingen geza-
menlijk nieuwe produkten van

hoog technisch niveau te laten
ontwikkelen, die het kunnen op-
nemen tegen Japanse en Ameri-
kaanse produkten. Jessi is het
belangrijkste Eureka-project.

De regeringen van de in Jessi
deelnemende landen zullen de
ruim acht miljard gulden voor
een deel gaan subsidiëren. Hoe
groot het subsidiepercentage
wordt is nog niet bekend. Ad-
junct-directeur dr ir N. Hazewin-
dus van Philips zei dinsdag te
hopen op vijftig procent. Dat is
het maximum subsidiepercenta-
ge dat de Nederlanse regering in
andere Eureka-projecten stopt.

In het komende weekeinde be-
gint in de Oostenrijkse hoofd-
stad Wenen de zevende minis-
tersconferentie in het kader van
Eureka. Eén keer per jaarkomen
de negentien ministers bijeen
om de lijst vast te stellen van te
subsidiëren researchprojecten
die bedrijven hebben ingediend.
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Werkloosheid
blijft dalen

DEN HAAG- Het aantal geregis-
treerde werklozen lag in de
maanden maart-mei van dit jaar
gemiddeld op 387.000. Dat is het
laagste cijfer van de afgelopen
anderhalfjaar. In de periode fe-
bruari-april lag het gemiddelde
op 409.000.
Toen het CBS begin 1988 voor
het eerst het (nieuwe) officiële
werkloosheidscijfer publiceerde,
kwam het in de eerste drie maan-
den van dat jaaruit op 484.000. Er

is nu over een langere periode
sprake van een daadwerkelijke
daling, aldus het CBS.
Het werkloosheidscijfer dat het
CBS samenstelt op verzoek van
de minister van Sociale Zaken, is
gebaseerd op gegevens uit de re-
gistratie van de arbeidsbureaus
en uit een steekproefonderzoek
van het CBS. Het cijfer is „ge-
schoond" ten opzichte van het
cijfer van de arbeidsbureaus al-
leen (het „oude" werkloosheids-
cijfer), waar mensen staan inge-
schreven die al weer werk heb-
ben, scholing volgen of op een
andere manier niet meer als
werkzoekende kunnen worden
aangemerkt.

Ziekteverzuim
blijft stijgen

ZOETERMEER - Het ziektever-
zuim is in 1988 gestegen naar ge-
middeld 7,65 procent (1986: 7,29,
1987: 7,5 procent). Dat is berekend
door het secretariaat van de Sociale
Verzekeringsbank in Zoetermeer,
die toezicht houdt op de ziekenkas-
sen.
Donderdag behandelt de Raad een
nota waaruit onder meer blijkt dat
de totale lasten van de ziekengeld-
kassen over 1988 uitkwamen op 8,8
miljard gulden. In 1986 was dat 8,1
miljard en in 1987 8,4 miljard. In to-
taal werd vorig jaar voor bijna
250.000 mensjaren aan ziekengeld-
uitkeringen verstrekt, bij een ge-
middelde daguitkering van ruim 97
gulden.

Fabrikant eist
verbod namaak

fietskluizen
ZWOLLE - Fibrokap BV in Weert,
fabrikant van fiets- en brom-
fietskluizen, wil een verbod voor
concurrent Jan Kuipers BV in
Nunspeet om soortgelijke kluizen
op de markt te brengen. Dat bleek
gisteren tijdens een kort geding
voor vice-president D. van Dijk van
de rechtbank in Zwolle. Fibrokap
levert fietskluizen al een jaarof tien
aan de Nederlandse Spoorwegen.
Van Dijk doet op 28 juni uitspraak.
Hij wil eerst nog een NS-functiona-
ris als getuige horen. Dat gebeurt
volgende week woensdag. De NS-
man moet uitsluitsel geven over de
vraag of er al fietskluizen bij enkele
NS-stations stonden voordat het
model van Fibrokap wettig was ge-
deponeerd.
Kuipers beweert dat dit niet het ge-
val was. Daardoor is er volgens het
bedrijf in Nunspeet geen sprake
van inbreuk op modelrecht.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 13-6-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:

Goud: onbewerkt ’ 26.100-/26.600-
-vorige ’ 26.150-/26.650 ; bewerkt ver
koop ’ 28.200, vorige-/ 28.250 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 345-/ 415 vorige

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

Advieskoersen
Amer.dollar 2.22 2,34
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,83 1,95
Duitse markUOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 150,50 155,50
Hal. 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) 128,00 132,50
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.(lOO) 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 Amsterdam
Amer. dollar 2,27025-27275
Brits pond 3,4500-4550
Duitse mark 112,590-640
Franse franc 33,165-33,215
Belg. franc 5,3755-3805
Zwits. franc " 130,515-565
Japanseyen 153,34-153,44
Ital. lire 15,530-580
Zweedse kroon 33.475-33,525
Deense kroon 28,915-28,965
Noorse kroon 31,160-31,210
Canad. dollar 1,88825-89075
Oost. schiU 15,991-16,001
lers pond 3,0020-0120
Spaanse pes 1,7470-7570
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6820-6920
Hongk.dollar 29,05-29,30
Nieuwz.doUar 1,2685-2785
AntiU.gulden 1,2550-2850
Surin. gulden 1,2550-2950
Saudische rial 60,45-60.70
Ecu gulden 2.3295-3345

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 248,20 247,80
id excl.kon.olie 232,00 231,60
internationals 254,60 254,30
lokale ondernem. .241,30 240,70
id financieel 179,90 180,10
id niet-fmanc. 300,40 299,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 193,30 193,00
id excl.kon.olie 188,80 188,40.
internationals 191,80 191,60
lokale ondernem. 197,40 196,90"
id financieel 141,10 141,30
id niet-financ. 252,90 251,90
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 186,70 186,10
intemation 191,30 191,50
lokaal 185,80 185.20
fin.instell 148,40 148,90
alg. banken 145,70 146,00
verzekering 150,20 150,70
niet-financ 197,90 196,90
industrie 186,40 185,40
transp/opsl 234,00 230,60

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van die
zelfde dag):
Akzo 150,40(150,40)
Kon. Olie 137,80-138,50 (138,10)
Philips 38,60-38,80 (38,70)
Unilever 140,00-140,30 (140,00)
KLM 48.80 (48,80)

TV 10 brengt
zakennieuws

AALSMEER - Met ingang van 30
oktober brengt de nieuwe commer-
ciële zender TV 10 vijf dagen in
week een korte uitzending met het
belangrijkste financiële en econo-
mische nieuws van de dag.
In de uitzendingen, die vijfminuten
duren en worden geprogrammeerd
rond elf uur 's avonds, worden de
stemmingen en koersen van de be-
langrijkste buitenlandse beurzen en
de Amsterdamse effectenbeurs af-
gewisseld met nieuws uit de inter-
nationale zakenwereld. De rubriek
wordt verzorgd door de nieuwsred-
actie van TV 10.

NEWYORKDowJones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2501.6 1152.17 205.90 954.82
Hoogst 2520.71 1158.64 206.85 961.10
Laagst 2484.70 1142.30 204.42 947.78
Slot 2503.54 1150.39 205.55 954.54
Winst/ .15 30 -4.20 -0.95 -4.93verlies

Wat je
tegenwoordig
allemaal moet
doen om een
nieuw
produkt
onder de
aandacht te
brengen...
Een
Amerikaans e
firma liet
stuntman
Nathan
Taylor in New
Vork tegen
een 36 etages
hoge
wolkenkrab
ber
opklimmen
om
bekendheid te
verkrijgen
voor een
nieuw
ijsmerk.
De stuntman
was al
gevorderd tot
de 26e
verdieping
toen hij door
de politie
werd
ingerekend.
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Auto's

Te k. weg. ziekte MAZDA
626 GLX 2 Itr. diesel, ca 8
mpd. oud, pr. ’34.000,-,
nw. mod. tel. 04498-55299.

: Td koop Opel MANTA bwj.
'Bö, i.z.g.st., evt. mr. mog.
T^ bevr. Jos Wetenkamp,
Tankstation Brouwers Heer-
lertoaan.
Td, koop zeer mooie Opel
KADETT diesel 1600, APK.
Tal. 04499-3398.
Tg k. Opel KADETT 1300,
automaat 1982. Tel. 045-
-35>1815.
Ta k. zeer mooie OPEL Ka-
dejt 1.8 S bwj. '87, kl. zilver-
metalic. Tel. 045-273661.
PÉUGEOT 305 GR dcc. '83,
le'eign. met.blauw i.st.v.nw.

’ 7.000,-. 04492-3234.
Te k. PEUGEOT 505 GL s-
bak 1983, mr. mog. 045-
-460734.
Te k. RENAULT 4 GTL, i.pr.
SU APK 6-'9O, bwj. '81,
f 1.250,-. Tel. 04409-4164.

Weg. omst.heden te koop
RENAULT 5 GTL, '87, pr.
f 9.750,-. Tel. 043-215838.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081. .i .in.

Bedrijfswagens
Verkoopwagen FIAT 242
benz. '79, ’3.500,-, ex.
BTW, Kloosterraderstr. 78,
Kerkrade, tel. 045-456711.
VW TRANSPORTER 2.0 I,
bwj.'B2, APK tot '90, Te bevr
Stanleystr.3o, Heerlerheide.
PEUGEOT J9, bedijfsauto,
bwj. '81, LPG en APK. vr.pr.

’ 3.250,-Tel. 045-415181.

Auto onderdelen en accessoires

Bosal uitlaatpotten en pijpen,
montagedelen (gealuminiseerd)

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

Y^BP bv

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

Carrosseriedelen
orgineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
ftj Tel. 045-244242

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-
larid 20 Bruns. 045-254482.

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

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

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

(Bromfietsen

' KINDERFIETSEN! Div.
soorten. Fa. H. Plas en Zn.

■ Schildstr. 36, Treebeek-
l Brunss. Mauritsw.s2, Stem.

i
i Tè k. VESPA Ciao en ster-

wfelen, 7 mnd. oud, met ga-
I raintie; Crossfiets neonkl. tot
i 8 ir. Mesdagstr. 38, Heerlen.

Tek. VESPA Ciao m. sterw.
en verz. Opknapper, ’ 250,-
-045-223484.
JONGENSFIETS ca. 10 jr.

’ 50,-; Meisjesfiets ca. 8 jr.

’ 50,-. Tel. 04498-53759
Tek. VESPA Cia-Puch maxi
na 18u. tot 20u. Groenstr.
202, Waubach/ Landgraaf.

Sport & Spel
Thai-Kickboxing-shorts
’55,-. TOPSPORT Bergstr.
26, Sittard. 04490-25918.

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

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
0E246-3109.
TJb huur in bosachtige omg.
4*6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
dén en zwemmen. Tel.
06246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

Last Minute Vliegreis naar
ÖENIDORM 8 dgn, 4-ster-
rsn hotel Don Pancho. H.P.
2 pers. Vetrek v.a. Luik
17-6-89. Pr. v. ’ 1.000,- nu
voor ’BOO,- pp. Tel. 045-
-717129 Of 714323.
Nog vrij een vakantiewoning
in het TEUTOBURGER-
WALD. maar 50DM p.d. Tel.
GB-49-5234-3854.
-i
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. junisept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7 15.7
’998,-. Lang weekend/mid-
week ’198,-. Herfstvak.
’350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 14130

EIFEL Moesel/Saarland
te h. luxe 6-pers. stacara-
vans d/ wc/tv op vakantie-
parken juli/ aug vrij, mei

’ 350,-p.w. Lang weekend/
midweek ’ 198, -. 3 wk juni/
sept ’795,-. 24. 6./8.7.
’845,- 1. 7/15.7 ’998,-.
Herfstvak. ’ 375,-p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/14130
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Busr.
v.a. ’160,-. Inl. tel. 033-
-618811.
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv.
juli/aug. vrij. 3 wk. juni/sept.
’795,-, 23.6/7.7. ’598,-.
30.6/14.7 ’ 698,-. Lang
weekend/midweek ’ 198,-.
Herfstvak. ’ 300,- p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/14130
Te h. WONING voor 2 pers.,
in Bergen NH, van 08-07 t/m
22-07, ’ 400,- per week. Tel
02208-97237, na 18.00 uur.
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.

Caravans/Kamperen
Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de |aren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabelia.
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
tast. Caravan Import
FÈIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
ALPENKREUZER 1989,
vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kjeur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
ofange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting v.a.

Duurder hoeft
niet... Voordeliger kan niet!
Caravan import Feijts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade
tqi. 04492-1860.
T> k. 6 TOURCARAVANS
va. ’ 1.000,- tot ’9.000,-.
Cjok inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.

Si k. WOONBOOT, i.z.g.st.
d. o.a. douche m. ligb.

bpdk. meubels m. v.w. 3slpks, woonk. 8.20 x 4.30,

Ïanen hoekkeuk. cv etc. m.
Ie extras, (weiland, tuin),

vf.pr. ’ 90.000,-. Tel.
0)1498-57191, na 17.00 uur.
Te k. VW Camper IN-
BOUWSET Westfalia, i.z.g.
st Tel. 04406-15110.

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spn-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Kopers en verkopers! gesto-
len: 2 TRIGANO Translet
vouww. m. vast wit deksel,
tentz. o.a. bruin-oranje. Tip
die leidt tot terugv. wordt be-
loondTel. 045-211072.
Te k. 3 a 4-pers. CARAVAN
met nw. voortent en koelkast
’1.700,-. Tel. 045-257723.

Kontakten Klubs

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

320.320.24.

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéri gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
ma. t/m vrijd. v.a.: 14 uur t/m 2 uur Tel. 045-317032.

Paradiso bar Landgraaf

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

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

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

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

' Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
Gezellig flirten met zn TIENEN!!

Flirtbox 06-320.330.01
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 hotel.

Tel. 045-311895.
Villa Liberia

Parenclub voor tolerante paren' Woensd. Alleenstaande
avond. Vrijdag en zaterdag parenavond. Vanaf 20.00 uur.

04499-4928. Maaseikerweg 24 Susteren.

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

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

320.324.01....50ft
320.324.02...P0tten

320.324.03....Live
320.324.05....Live hot

320.325.02...Heet "^320.325.03....Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;

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

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

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Sweet-Lips
50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Rosie Sexlijn
50 ct.p.m.

06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Oost, West,

Club Exclusief
het best

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

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

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
—<Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Privehuis 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
Is vreemd gaan jouw hobby
Vind je sex 't belangrijkste?

Bel de
Friemelbox

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

Glibberen en glijden doe je
bij de

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

Escortservice all-in
045-326191

Bij ons geen bandjes maar
live!! Probeer eens

De Blotebox
06-320.325.14 - 50 c.p/m.
Leuke vrouwen zijn ver-

slaafd aan onze box!!
Groene blaadjes vind je bij

Callcuttaü
06-320.320.13 - 50 c.p/m.

Voor als jevan JONG houdt!
In 't oerwoud

laten mannen zich
Besnijden!

Wat zullen vrouwen doen?
en hoelang....? Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 c.p/m.

Sexy Blondy
en brunette v.a. 10 uur. Ook
zat, en zond. 045-721759.

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

’ 100,- all-in.

06521-27896
Alstublieft niet bellen, dit is

te erg, hierkunt u niet tegen.
06-320.322.77 - 50 et p/m

Sex
Ik dacht, wat gaat ie nou

doen, toen hij zn
gereedschap liet zien!!

06-320.325.33 - 50 et p/m

de Beurtlijn

Escort-Service
Tel. 0449Q-19534.

’ 50,- all-in
045-423608 .

Escort Marli
Charmant en discreet,
maakt u dag geheel

compleet.
045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

18 Jarige schoonheid doet
gratis, ja u leest het goed

Gratis
striptease-show. Elke vrij-

dag en woensdag om 21.00
u. en 22.00 u. Max 5 per re-

servering. Voor groepen
mog. Prive-club Exclusief.
The best in town. Industrie-
str. 13, Kerkrade-West. Tel

045-423634.

Videoclub
va. ’20,-. Kijkotheek. Leu
ke meisjes aanw. Tel. 045
718067.

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
"Makkelijk zon elastisch
slipje" zei de man achter

hem. Sidderend onderging
hij die

Brutale handen
06-320.323.86 (50 et.D/m)

Op zoek naar 'n lekkere gay
Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50 Ct p/m)

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
lekkere meiden!! (50 et p/m)
Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000

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

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSE BLAD
Sexteen

DE JONGSTE MEISJES

06-320.323.63
50 et. p. min.

Op de
Orgie box

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et.p/m)

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).

Als ze bijkomt voelt ze de
ketens. Wie zijn jullie, waar
zijn m'n kleren. Zo wilde ze

die
Lifeact

06-320.323.85 (50 et.p/m)
Voor Bi, SM Paren & Trio's

Erotische afsprakenlijn

06-320.325.80

Dacht je dat ze op de
Sex Box

over huiswerk zouden
praten...Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

adres
06-320.322.22 (50 et. p/m)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 Ct.p/m)
De

Sex Super Box
't Gaat niet om die box,
welnee. Het zijn al die

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

Supersexy zijn ze. En... dat
laten ze horen.

06-320.324.30 (50 et.p/m)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap. Sex-Praat. Sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et.p/m)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die

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

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

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

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

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

Speciaal voor dames...
Sex contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Voor Piccolo's

zie verder pagina 8
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DOE VADER PLEZIER
MET EEN ECHTE PIONEER
U zoekt een topklasse midiset voor een betaalbare prijs? Dan is hier ingekocht. Van de hier afgebeelde S-15CDT van 2x 50 Wan, kom'
uw kans. De gloednieuwe midisets van Pioneer zijn binnen! Stuk pleet met Twin CD-speler, uitgebreide afstandsbediening en 100 Waf
voor stuk staan ze bol van de kwaliteit en de mogelijkheden. En als boxen. Maar ook van de S-11, de S-22 en, het topmodel, de S-33. Kom
u het prijskaartje ziet wrijft u uw snel. En profiteer. Dan kan uw vader-
ogen uit. Zulke lage prijzen voor zon s^i^^^B|aHH| da9in elk 9eval niet meer stuk.
kwaliteit, dat doet niemand Pioneer $
na. Geen wonder dat ze de deur uit- QJ) PIOIXIEER
vliegen. Gelukkig hebben we flink JÊ The future ot sound andvision.

miiilTo ExPert Keulen Electronic BV Zeguers ElectronicS
Wl lICITIS Gil Dl Cl Uil Markt 19 simpelveld Cantecleerstraat 99-103 Maastricht
Spilstraat 17 Maastricht. 043-218310 045-443344 043-432072 A

Radio-TV Balter dó specialist voor pioneer Schunck \
Paardestraat 57 Sittard l/MQQPn Promenade 12 Heerlen

04490-13301 UCIIIOOUIÏ 045-712057 _^/

Radio-TV Van Erp EIeCtfOIIICa Hoofwijk Expert
Limbrichterstraat 18 Sittard Weth' Sangerstraat 57 Beek Wlllibrordusstraat 4 Susteren

04490-13531 04490-76985 04499-1270

Limburgs Dagblad



Centerfold stopt
nu definitief

VanLETr>êx,z~ showpagina-redactie* DEN/MAASTRÏCHT - De
denV*ngroeP Centerfold houdt
beslui?6?. °P te bestaan. Tot dat
van h ZlJn e twee zangeressen
Wan vrgroep' Laura Fi^ en Ro"
colieo, °<°

re > gekomen nadat hun
ken sa,5a, bandra Noach enkele we-
ven °f eden een eind aan haar le-VoLmaakte-konf e

t
ns de uit Maastricht af-

Loc Rge Centerfold-manager
HoWa eerens hebben Laura en
een an geen zin meer om met
te ga euwe zangeres weer verder
geen/1- Sandra Noach was nog
desti;iaar bij de groep. Ze nam
de uJSs de Plaats in van Cecilia
re „,- e*.die muzikaaleen ande-O^eg wilde inslaan.
van *gens was de belangstelling
fold om bij Center-
"naatc u men Sroot- BU platen-
en u,Ppij CBS z«n deafgel°-n sPontaan tientallenty^eioingen binnengekomen.
nu „a 1""3 Figy en Rowan MooreSdan doen, is nog onbekend.

Meeste
Nederlanders
kennen TV 10

Van onze rtv-redactie
AALSMEER- Ruim tachtig pro-
cent van de Nederlanders kent
TV 10. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat is uitgevoerd door het
bureau Inter/View in opdracht
van het commerciële station.
Van de ondervraagden zei 78
procent zeker naar de program-
ma's van het 'sterrennet' te zul-
len kijken. 58 procent zou het on-
terecht vinden wanneer minister
Brinkman (WVC) maatregelen
tegen TV 10 zou nemen.
70 procent van de ondervraag-
den is van mening dat de kabel-
maatschappij in zijn of haar
woonplaats de programma's van
TV 10 moet doorgeven. Ge-
vraagd naar de 'sterren' die voor
TV 10 zullen werken noemde 51
procent als eerste de naam van
Ron Brandsteder. Dan volgden
Jos Brink (49%), Hennie Huis-
man (39%), Koos Postema (29%)
en Tineke de Nooy (26%).

nederlandse top veertig
te stu\ ~ Miet z^n "No more bolero's'.' is Gerard Joling niet meer
lH i\en- Zo maarvan een zevende naar een eerste plaats deze week
het iri ederlandse top veertig. Wie deze volledigwil beluisteren weet"nnruddels: vrijdagmiddag, Radio 3, 15.03 uur.

1 ( 71 M
2 f ó\ t ° more bolero's - Gerard Joling
3ri\ ] want it all - Queen
4 ( ï \ » you don'tknow me by now - Simply Red
5 ,<S ?ïe myself and I-De La Soul
6 r Manchild - Neneh Cherry
7 (i,( Americanos- Holly Johnson
8 (2?\ r»xpress yourself - Madonna
9 ril Ma«na - Rocco & the Canations

10 l{ * m every woman - Chaka Khan
U (V. flame - The Bangles
12 f o{ i beg your pardon -Kon Kan
13 mc holly lolly - Wendy & Lisa
14 i,: S?y brave face - Paul McCartney
15 5 £orever your girl- Paula Abdul
16 on Tbc eve ofthe war - JeffWayne
17 OQ }"■ the first time - Lois Lane
18 (u\ b^ Jackie wants to be a star - Lisa Lisa & Cult Jam
19 o, El Cordobes - BZN
20 Ofii £°oms on flre " stevie Nicks
21 (2ni "ou on my mmd - Swing out Sister
22 3^ hat's how I'm living - Toni Scott
23 (3"{ Hand on your heart -Kylie Minogue
24 | VookinS for freedom - David Hasselhof
25 (7Z{ Jy blijft bij mij - Koos Alberts
26 {' Wonderful - Patty & Shift
27 VW Paradise City - Guns n' Roses
2a iTy. Amor de mis amores - Paco
29 ,$ £eeP on movin' - Soul -II Soul
3rj fi Nineteen forever - Joe Jackson
3i Lüllaby - The Cure
32 . > Ferry cross the Mersey - Diversen
33 J ' Kom van dat dak af- Peter/MC Miker/DJ Sven
34 ,^2' I don'twanta get hurt - Donna Summer
35 free - Stevie Wonder
3e { Licence to kill - Gladys Knight
37 )o.[ Every little step - Bobby Brown
38 ,» |he look - Roxette
39 \Z*> into temptation - Crowded House
40 3~C Nothin' (that comperes 2u)- The Jacksons

°) Too many broken hearts - Jason Donovan

Dodemanscel
De misverstanden over Torn Jo-
nes zijn groot. Neem nou 'Green
Green Grass of Home. Op het
eerste gezichteen liefelijk liedje,
maar in werkelijk het verhaal
van een gevangene die in de do-
demanscel wacht op het einde.
Torn Jones: „Ik heb die interpre-
tatie van een album van Jerry
Lee Lewis, 'Country Songs for
City Folk. Het hele verhaal van
dieman die in zijn droom zijn lief
voor zich ziet...(zingt: And down
theroad comes Mary, hair ofgold
and lips like cherry)...moet je te-
gen die achtergrond zien. Er is
maar een vers dat dat verklapt,
waarin beschreven wordt hoe de
man tussen vier grijze muren
wakker wordt. Het is een vorm
van ontsnappen aan de werke-
lijkheid. Mooi gegeven".
Even terug naar de jeugd van
Torn Jones. Zijn afkomst uit een
arbeidersmilieu in Wales. „Dr
moest brood op de plank komen.
Met 16 was ik getrouwd, met 17
had ik een kind. We moesten

overleven. Denken is een vorm
van luxe. Pas toen ik ging reizen,
ging ik zien dat het leven meer
voorstelt. Entertainers nemen
een uitzonderingspositie in: we
worden betaald voor iets dat we
graag doen".

In 1968 werd Torn Jonesvoor het
eerst in Las Vegas gecontrac-
teerd voor optredens in het ver-
maarde hotel Ceasar's Palace.
Hij was toen al bevriend met El-
vis Presley, iemand die weg was
van zijn stem en die radiosta-
tions opbelde met de vraag of ze
een Torn Jones-nummer wilden
draaien...
Torn Jones: „Elvis drukte toen
mijn voetsporen. Pas toen hij zag
dat je in Vegas een behoorlijke
show kon brengen, wilde hij het
zelf ook. Hij werd aanvankelijk
door Hilton geboekt. We waren
al snel onafscheidelijk, zaten
vaak bij elkaar in de kleedkamer
of in de suite. Zelfde type mens,
zelfde soort show. Voluit voor je
publiek, ook daar. Ik had alleen
niet door hoe geestdodend Vegas
kon werken. Eerst deed je een
maand, later wilden ze je twee

maanden contracteren, weer la-
ter liep dat op tot een kwartaal.
Je gaat er aan kapot. Elke avond
heb je ongeveer dezelfde om-
standigheden, dezelfde stage, de-
zelfde atmosfeer, hetzelfde soort
pubüek. Je incasseert, zeggen ze
in de bizniz. Da's waar op den
duur. Pas veel later realiseerde ik
me dat ik de wereld niet meer
overging als ik in een hotel bleef
zitten. Je deed niks aan het op-
bouwen van je repertoire, je
werd niet meer geconfronteerd
met andere muziek, je stompte
af*.

'Frank Sinatra zei eens: je zingt te hard!'

Come-back van
Tom Jones

Van onze showpagina-redactie

LONDEN - Torn Jones (49) maakt momenteel zijn come-back in het reguliere concertcir-
cuit na jaren begraven te zijn geweest in Las Vegas. Zijn huidige Europese toernee ver-
loopt stormachtig. „Het isvoor mij altijd moeilijk te besluiten welke kantje moetopgaan",
zegt Jones, in zijn rode sweater verbazend jongensachtend ogend. We praten hem na af-
loop van zijn show in Londen. „Er zit voor mij niets anders op dan in de praktijk te probe-
ren of nieuwere, meer eigentijdse arrangementen wel bij mijn stem passen. Het is een
noodzakelijk proces. Ik kan niet te ver gaan, maar ik wil wel bij de tijd blijven. De stem
laat zich niet veranderen".

Sinds het midden van de jaren
zestig toen Jones zijn onweer-
staanbare opgang maakte, zijn
de opnametechnieken in de stu-
dio radicaal en op revolutionaire
wijze veranderd - het is het ver-
schil tussen een kantoor met typ-
machines en één met terminals
en desk-top-apparatuur. Jones:
„Maar een goeie song blijft een
goeie song, en het enige wat ik
echt kan is die herkennen. Vroe-
ger legde een studio je stem ge-
woon vast in een situatiedie niet
veel verschilde van het concert-
podium. Je zong samen met de
groep of het orkest het nummer
in. Nu sta je er meestal in je
eentje voor. Dat maakt het voor
mij moeilijker om een song de
juistefeel mee te geven. Vroeger
was dat het resultaat van een
groepsinspanning. Nu moet ik
een producer, die tegenwoordig
ook de arrangeur is, scherp in de
gaten houden als ik enige greep
op het geheel wil houden. Ik
praat met ze voordat we aan hei;
nummer beginnen over het tem-
po, het arrangement, de toon-
soort, alles. Anders kan ik 't niet,
anders heb ik geen enkel hou-
vast als interpretator".
Torn Jones benadert alles met
dezelfde energieke, dynamische
instelling. „Dat is typisch toch
Welsh", zegt hij. „Toen ik op-
groeide in Zuid-Wales hadden
veel mensen' de beschikking
over stemmen met een jjrote om-
vang. Big voices. Dus als je je
wilde laten horen dan moest je
daar nog bovenuit komen. Dat
was op lagere school ook zo. Als
de lerares je niet kon verstaan,
riep ze: wat is er in hemelsnaam
met je aan de hand? Project
yourself, spreek luid en duide-
hjk. Gooi die stem naar buiten!
Ik hou er niet van om mijn ge-
mak te nemen. Frank Sinatra
vertelde me eens: jezingt te hard,
je ruïneert je stem zo. Ik zei:
maar ik houd er nietvan me in te
houden. Ja, zei hij, dat begrijp ik
wel, maar er bestaan foefjes voor
en...lk houd niet van trucs. Hij
weer: je bent een dwaas, je geeft
teveel van jezelf weg. Tja, wat
moet je met zon advies? Als ik
nietzoveel van mezelf zou geven,
zou ik mezelf tekort doen. Er zijn
beperkingen aan mijn stem: ik
kan niet te snelle tempi zingen,
en niet te langzame ballads.En ik
ben op mijn best in het midden-
register, maar als ik zing zit mijn
hart erin. Altijd. Ook in Las Ve-
gas. Mensen denken dat je daar
een rijkeluisleventje hebt.-.Rijk
ja, lui nee. Twee shows per
avond, dat is voor mij minstens
drie keer omkleden".

Echo
„Torn Jones was een naam ge-
worden met een echo. Hé, ken je
Torn Jones nog? Doet die ouwe
zak nog wat tegenwoordig? Dat
wilde ik niet meer, zeker niet na
de ervaringen die ik daarboven-
op kreeg in het countryfriuziek-
circuit in de VS. Je krijgt er
stempels opgedrukt. Je doet Ve-
gas. Je doet country & western.
En dat is het dan. Maar ik wil
vooruit, ik wil niets halfslachtigs
doen"

STER voert
flexibel

regime in
HILVERSUM - De
STER heeft met on-
middellijke ingang
een aantal maatrege-
len genomen als ant-
woord op het drei-
gende verlies van de
monopoliepositie op
het terrein van de te-
levisiereclame. De
maatregelen houden
een flexibilisering
van het tariefbeleid
in plus een versoepe-
ling van het ver-
koopbeleid van re-
clamezendtijd, zo
blijkt uit de eerste
nieuwsbrief van de
STER, „STER
Nieuws".

Eén van de belang-
rijkste wijzigingen is
dat de adverteerder
niet meer gedwon-
gen is een mix aan
zendtijd in te kopen
verspreid over drie
netten en tijdstip-
pen. Volgens de

STER mag de adver-
teerder nu per net,
dagen blok inkopen.
Voorts zal rekening
worden gehouden
met de wens om een
reclamecampagne
geconcentreerd in
een korte periodevia
radio en/of televisie
naar buiten te bren-
gen. In geen geval
zal de adverteerder
meer zendtijd wor-
den aangeboden
waarom niet is ge-
vraagd.

Met ingang van 1 ja-
nuari zal het tarief-
beleid worden aan-
gepast. Er wordt een
dagtarief ingevoerd
voor elk van de drie
zenders, in aanvul-
ling op de tariefdiffe-
rentiatie per maand
en per blok.
Tot slot zegt de
STER zich te zullen
inspannen om de

omroepen zo ver te
krijgen vroegtijdig
informatie over hun
programmering vrij
te geven. De adver-
teerder krijgt dan bij
het inkopen van re-
clamezendtijd een
beter inzicht in de
doelgroep die kan
worden bereikt.
De vereniging van
reclame-adviesbu-
reaus (VEA) juicht
de maatregelen toe.
De STER schuift
daarmee weer een
eindje op in de rich-
ting van onze wen-
sen, aldus directeur
H. Nieman. Hij wijst
er echter op dat de
STER nog steeds
niet zover is als de
Nederlandstalige
commerciële zen-
ders, die alle wensen
van de adverteer-
ders, voor zover de
wet dat toelaat, in
hun reclamebeleid
hebben ingepast.
Het minister van
WVC meent dat de
aangekondigde fle-
xibilisering een goe-
de overloop kan be-
tekenen naar de
nieuwe situatie als
de aangekondigde
wetswijziging voor
uitbreiding van de
STER-zendtijd door
het parlement wordt
goedgekeurd.

show

NOS en BRT: intensieve
samenwerking op komst

Van onze rtv-redactie
BRUSSEL/HEERLEN -en BRT bereiden mo-
menteel in het diepste ge-
heim een intensieve samen-
werking op televisiegebiedvoor. De Belgische staats-omroep in Brussel en de

ÜS in Hilversum nemen
aie stap noodgedwongen.

|?e 'moordende' concurren-te van de commerciële
Vlaamse Televisie Maat-schappij (VTM) en dekomst
£ ons land van TV-10 en«adio Télé Veronique
WTV) zijn de directe aanlei-
~lng. Al eerder was sprake
ar* samenwerking tussen

BRT en NOS, maar die bleef
beperkt tot wat vrijblijven-
de uitwisseling van pro-
gramma's. De Belgen heb-
ben, zoals bekend, nog
steeds geen volwaardig
tweede tv-net. De NOS
kampt, net zoals de BRT,
met een chronisch geldge-
brek.

De recente ontwikkelingen bij
de omroep in ons land en in Bel-
gië hebben de samenwerking
tussen BRT en NOS nu in een
stroomversnelling gebracht. Bei-
de omroepen willen reeds ko-
mend winterseizoen coproduk-
tionele programma's maken, die
zowel door Nederland als door
België worden betaald. Ook gaat
men gebruik maken van eikaars

archieven. Uitwisseling van per-
soneel (programma-makers en
presentatoren) staat eveneens op
programma. De taalbarrière
(Vlaams is bijvoorbeeld moeilijk
verstaanbaar voor Noord-Neder-
landers) zal in de toekomst geen
problemen meer opleveren. Zo
zal de BRT voor presentatoren
zorgen die, net zoals nu bijvoor-
beeld Carel Huybrechts van TV3

bij de NOS, de gunst van de kij-
ker hebben.
Zowel de BRT als de NOS (waar-
van nog onduidelijk is of die ook
voor andere omroepen als KRO,
NCRV en VARA onderhandelt)
willen door een hechte samen-
werking een vuist maken tegen
de commerciële zenders. Sedert
de komst van de VTM op de ka-
bel in België (in februari van dit
jaar) zag de BRT haar kijkcijfers
behoorlijk kelderen. Doorgaans
komen alleen nogde journaal-en
sportuitzendingen voor in het
lijstje van de TV-Top-Tien. Toch
zijn de kijkcijfers niet alleen van
doorslaggevende aard. Vooral de
financiële problemen nopen tot
samenwerking. Zowel de BRT
als de NOS willen nog niets kwijt
over de resultaten van de zojuist
begonnen besprekingen.

show/rtvredactie: harrie cremers

Patty Brard
naar Véronique

Van onze
rtv-redactie

HILVERSUM -
Patty Brard, ooit
samen met Ralph
Inbar presentatrice
van het programma
'Banana Split', gaat
vanaf oktober voor
Radio Télé
Véronique (RTV)
een programma
presenteren dat is
opgebouwd rond
gebeurtenissen die
met de verborgen
camera zijn
vastgelegd. Of het
programma
wekelijks te zien zal
zijn is, aldus een
RTV-woordvoerder, nog niet bekend.
Het programma zal
waarschijnlijk
onder een andere
titel dan 'Banana

Split' worden
uitgezonden. „We
hebben al een leuke
titel, maar die
willen we eerst
laten vastleggen
voor we hem
bekend maken,"
aldus RTV.

Over het gebruik
van de titel 'Banana
Split' bestaat
verschil van
mening tussen de
TROS en RTV. De
TROS liet eerder
deze week al weten
dat de titel door
haar is beschermd

en dus zal gebruikt
worden voor de
programma's van
Ralph Inbar die in
het nieuwe seizoen
worden
uitgezonden.
Volgens RTV heeft
het commerciële
station de rechten
op de
programmatitel,
maar zal het
verborgen
camera-programma
bij RTV
desondanks
waarschijnlijkeen
andere naam
krijgen.

" Patty Brard: opnieuw - maar nu voor RTV- met de
verborgen camera - op pad.

AVRO herziet programmering

Krijn Torringa
niet meer in

schema Radio 3
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De program-
mering van de AVRO op
Radio 3 krijgt in oktober
een geheel nieuwe invul-
ling. In het geheim wordt
binnen de AVRO gewerkt
aan de opbouw van 'echte
popprogramma's'. Binnen
dat kader is er, onder ande-
re, voor het programma
Hollands Glorie van Krijn
Torringa geen plaats meer.

Volgens goed ingewijden heeft
AVRO's Radio 3-baas Jan Stee-
man van hogerhand te horen ge-
kregen dat de omroep op Radio 3
een nieuw gezicht moet krijgen.
Een en ander houdt ook verband
meteen groot aantal vernieuwin-
gen in het totale AVRO-pakket.
Opmerkelijk is dat de vernieu-
wing van de Radio 3-program-
mering enkele maanden eerder
komt dan de nieuwe rtv-direc-
teur Boudéwijn Klap in dienst
treedt. De nieuwe directeur ra-
dio- en televisie zou volgens de
aanvankelijke plannen van inte-
rim-manager De Vicq een be-
leidslijn moeten uitzetten voor
een nieuwe programmering.

Maar binnen de AVRO bestaat
over de Radio 3-programmering
dermate veel zorg, dat nu reeds
besloten is over te gaan tot bij-
stelling. Belangrijkste oorzaak is
dat dehuidige programmering te
weinig jonge luisteraars trekt,
terwijl de zender juist voor een
jongpubliek bedoeld is. Volgens
nieuwe richtlijnen moet de
AVRO op Radio 3 zich meer gaan
richten op het jonge publiek.
Een' aantal vaste programma's

zal daardoor komen te vervallen,
waaronder zeker Hollands Glo-
rie, en vervangen worden door
'échte popprogramma's'. Het is
niet waarschijnlijk dat er nieuwe
disc-jockey's worden aangetrok-
ken voor de nieuwe AVRO-for-
mule opRadio 3. De huidige dj's,
onder wie Robin Albers, Riek
van Velthuysen en Hans Schif-
fers zullen meer zendtijd krijgen.
Jan Steeman vindt het nog te
vroeg om op details in te gaan.
„We zijn inderdaad in overleg
over een nieuwe programme-
ring, maar zijn nog volop in be-
spreking. In dit stadium wil ik
nog niet over deze zaak praten".
AVRO-woordvoerder Rob
Schwitters bevestigt de bespre-
kingen over een nieuwe opzet
van Radio 3. „De AVRO gaat in-
derdaad verjongen en Radio 3
maakt daar onderdeel van uit.
Het is waar, dat het programma
'Hollands Glorie' van Krijn Tor-
ringa ter discussie staat. Dat be-
tekent niet dat Hollands Glorie
per definitie wordt geschrapt uit
het AVRO radio-aanbod. Er
wordt momenteel onderzocht of
we dat programma misschien op
een andere zender kunnen krij-
gen. We willen dat Radio 3 een
échte popzender wordt en in dat
licht past Hollands Glorie er niet
meer tussen. Of het programma
helemaalverdwijnt per 1 oktober
is nog niet bekend. Het is tenslot-
te een showmet een hoge luister-
dichtheid en die zet je niet zo-
maar aan de kant. We hopen eind
juli de programmering van Ra-
dio 3 helemaal rond te hebben".
Krijn Torringa zelf was niet be- !
reid commentaar te geven over
de opschudding rond zijn pro-
gramma. „Ik ben freelancer en
het lijkt me niet verstandig te
reageren op beleidsmatige zaken ]
die nog ter discussie staan'

TomJones (op deze foto met tv-presentatrice Barbara
n ndrellvo.n ABC). „Ze zeggen wel eens: doet die ouwe zak

wat tegenwoordig?"

Krijn Torringa (op dezefoto met de Chris Harway Band)
presenteert zijn programma's ook vaak vanuit Limburg.
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Kontakten Klubs. Nieuwe meisjes bij
Privé Yvonne

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

Bel Nombre Hombre voor de

voortrekkersrol!!
06-320.320.23 - 50 et p/m

Hetero hardsex.

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
Direct snel sexcontact

(50 et p/m)
LI.V.E. Afspreek Lijn!!

06-320.320.55
Contactbureau
Yvonne

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

Sittard.

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.

Inwijding
Jiva's Oosterse tantrasex-

lessen, alles voor een beter
sexleven! Les 21:

06-320.323.51 " 50 et p/m

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Doma-SM

Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Slavinnendag dl. 2,50 et p/m
Hollands heetste meiden

bellen de
Sabbelbox
Hier geen bandjes.

06-320.325.69
Live sex! 50 et pm

Echte mannen gevraagd??
Heb je ook zon zin? Veel

meisjes bellen de
sexkwartetbox
om te spelen. Doe mee!!
06-320.323.53 " 50 et p/m

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

Zit jij even klem?
Óp de grote

bobbelbox
krijgen de meisjes

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

De B.A.T. Box
Bellen apart together, metzn tienen of als duo apart

flirten of geinen
06-320.325.44 - 50 et p/m

Peggy
en vriendinnen ma-vr. 11 tot

19 u. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

adressen.
Geleen, tel. 04490-50921.

Nightclub
St. Tropez

Putstraat 40 Sittard.
ledere dag geopend van

21-5 u. Leuke meisjes gevr.
Tel. 15828/17402.

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

Leuk buffetmeisje gevr.
Hommert 24, Vaesrade.

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.
Zoekt U een beetje vertier?

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

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Anita
privé met escort ook zat. tel.

045-352543
Diana Escortservice

045-215113
Leuke JONGEMAN, 29 jr. z.
k.m. vrouw of echtpaar voor
moderne vriendschap. Br.o.
nr. 81101, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

(Huis)dieren
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. nest LABRADORS.
Tel. 04743-2303.
BOEMERTJES, Yorkshire
en foxterr., tekkels ruwh.
Walem 11A, Schin op Geul.
04459-1237, tev. honden-
kapsalon, 04459-1816.

Te koop Irische WOLFS-
HOND, 5 jr. oud, met papie-
ren, weg. omst.heden, pr.n.
o.t.k. Tel. 04498-52990.

Weggelopen hond, reu,
kruising, bruine kleur roep-
naam BENGIE, terug te bez.
tegen beloning 045-210619.
Te k. PAPEGAAIEN, beo's,
parkieten. Tel. 04493-3228.
T.k. grijze, zwarte DWERG-
POEDELTJES, ingeënt en
ontwormd. 04750-16590.

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. MECHELSE Herder, 1
jr. oud, teef, tev. te k. Hon-
denwagen voor 2 honden.
Kakertsweg 126 Landgraaf.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.
Te k. weg. plaatsgebr. jonge
KRIELKIPPEN, ras: Sabel-
poot-porselein. Tel. 04490-
-14722.

In en om de tuin
" " -

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 3,20, koernest zak 25 Itr.

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

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

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
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

GRASZODEN ’ 3,50 per
m2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 Of 045-317627.
! 1

Opleidingen
Leren kan ook leuk zijn.

SCEW
Afd. Volwasseneneducatie.

Start nieuwe
cursussen.

Vraag GRATIS folder.
Tel. 045-453791.

DROGISTENOPLEIDING,
start sept. Vraag studiegids.
Postbus 3028, 8901 DA
Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Alleenst. VROUW, 56 jr., uit
goed milieu, z.k.m. een
goeduitz. man met een
zacht en betrouwb. karakter.
Beslist niet jonger dan 56 jr.
of ouder dan 60 jr. Lft. omg.
Geleen. Alleen ser. br. wor-
den beantw. Br.o. nr. 81100,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Sympathieke degelijke, niet
onknappe, RK, vrachtwa-
genchauffeur, woonachtig in
Het Gooi (Soest) zoekt ge-
zellige VROUW van rond de
30 jaar. Br.o.nr. 81109, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Goed uitz. veertiger serieus
en zacht karakter, reist door
heel Europa zkt. lieve slanke
serieuze vrouw 30-45 jr. om
gezellig nog iets van het le-
ven te maken. Moet even-
eens van reizen houden en
geheel vrij zijn. Br.o.nr. B-
-1103 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Weduwe 58 jr. HBO opl. zkt.
fijne vriend van zelfde Ift. Br.
met foto o.nr. B-1107 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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

Kunst en Antiek
Pracht, wortelnoten POR-
CELEINVITRINE/buffetkast
eenmalig vp. ’ 2.250,-, wor-
telnoten eethoek vp. ’ 875,
als nw. 045-323830.
Mooie Engelse GRAMMO-
FOON, eiken kast aan voor-
kant tv-deuren, i.g.st. Tel.
045-463760.

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Prijsopgave tuinaanleg 045-
-423699.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,

Idak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Voor al uw dak-^en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’6,95. Gratis
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
mogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.
2 ZIEKENHUISBEDDEN
compl. verstelb. z.g.a.n.
AAA Winkel Rumpenerstr.
116, Brunssum.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
3X2 mtr., z.g.a.nw., pr.n.o.
t.k. Tel. 04742-3467.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.

/^r\ I ■■_ " _»^_r^ «1 '■#*

l \^_y#gas-elektro j ■
r>s_/^ I ft De heer B.A.M. Pelgrim

«fT* /s\ /SkS) I LI _t_l ft viert laar ziJnllWlfëfé** ■ ft 25-jarig jubileum

met gratis A 0
vonkontsteking ■ I

' y—' \B m.

-—_ . Ter gelegenheid hiervan krijgt u bij aankoop
ir a ° °—^r~k~p^~^T van dit sublieme gas - elektro fornuis type 25

C_)C> &£ Cööö-, . de vonkontsteking tw.v. ’ 100,- kado.
,1 lwy"

_—======-====£ Pelgrim maakt van koken dus een feest!

i^^^^^^^^P^^^M Een aantrekkelijk fornuis in prachtig satine-
i^^^^^^^^^^^^^ blancmeteenkomplete technische uitrusting.

De elektro-oven heeft een plus- grill met
draaispit en de thermostaat zorgt voor een

|||§fllllllllg perfekte temperatuurregeling, belangrijk voor

== _.._-----^=--=3 koken op de spaarzame Eurobranders
;^_________^--- — r==^ bijzonder gemakkelijk.

Pelgrim maakt dezeoven extra kompleet met
— een bak/braadslede, een ovenrooster, een

\ J kookwekker en het Pelgrim kook/
\ _____——-—- ' f receptenboek.

\ ——^ m
Ga snel naar uw Pelgrim-dealer en |^^^|_^flflrt
profiteer van deze eenmalige aktie. ■ ■' ■ ■
(Zolang de voorraad strekt).

«^Doelmatig en Stijlvol "

Bel de Vakman
" Verstopte afvoer of riolering

ri.H.O.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastrioht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Wonen Totaal

Te koop 2 zits BANK, 2 Sr.
Fauteuils. Tel. 045-722975.
Te k. WANDMEUBEL en
bar veel verlicht 3 x 2.10.
Tel, 045-722504.

Huish. artikelen
Weg. omstandigh. te k.
electr. INBOUWOVEN en
electr. inbouwkookplaat,
gloednieuw ’ 500,-. Tel.
04490-40785.
Te k. Etna GASFORNUIS,
Philips afzuigkap ’150,-.
Tel. 045-456987.

Kapper/Cosm.
Te k~ SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/66561.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

prijzen v.a.

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

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.
Te k. Philips Sunfit SOLA-1
RIUM van ’7OO,- voor|
flOO,-. 045-223484.
!

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

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

WMJ MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 11-16 MAASTRICHT

IT^^W TEL :043 Ü17128■ RUKSWEGZ. 124GELEEN, TEL.;04490 54665 |

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

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

1200 m2Muziekplezier
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.
TOETSENIST gevr. voor
top-40 band op korte termijn
04454-4586.

Te k. SYNTHESIZER Ro-
land Juno Alfa 11, pr.
’1.100,-. 04490-17256, na
18.00 uur.

WIENERSPELER 18 jr.
zoekt drummer, basgitarist,
Ifst. indezelfde leeft., ouder
geen bezwaar, om orkest op
te richten. Tel. 045-724024.
GITARIST/zanger gevr. voor
dans-amusementsorkest.
Tel. 04493-4434 of 04490-
-19979.

TV/Video
Videoree. VHS ’ 325,-; 2
mnd oud ’ 750,-; KTV 51
cm ’95,-, ’275,-; 67 cm,
29 progr., teletekst ’ 450,-;
39 progr., teletekst ’ 495,-;
16 progr. ’350,-; 12 progr.
’195,-, ’245,-. F. Meyers,
Verzetstr. 15, Heerlen,
-417651.

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

Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Nw. top merk KTV 55 cm,
stereo, teletekst, afst.bed.
van ’ 1.695,- voor ’ 1.345,-
-inr. mog. F. Meyer, Verzet-
str. 15, Heerlen. 417651.
STEREOTOREN te koop en
video VHS. Tel. 045-727669

Computers
Leren kan ook leuk zijn.

SCEW
Afd. Volwasseneneducatie.

Start nieuwe
cursussen.

Vraag GRATIS folder.
Tel. 045-453791.

Te k. C64 met DISKDRIVE
en tlebeh. Printer. Ook los.
Tel. 045-215068.

Foto/Film
Te koop Canon SPIEGEL-
REFLEXCAMERA met kof-
fer, groothoek- en telelens
en vele extra's, ’ 975,-. Tel.
045-212080.

Literatuur
Te k. 1e jaars SCHOOL-
BOEKEN M.D.G.O. VZ EN 2
schorten mt. 46. Koelmoer
65, Landgraaf 045-318040.
Te k. t.e.a.b. eerste jaars
boeken MTS proces tech. z.
g.a. n. 077-542151

Tekoop gevr.
GOUD, zil., 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. tegen
kontant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.

Kachels/Verwarming
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
OPENHAARDHOUT te
koop, eiken, op maat ge-
zaagd. tel. 045-316564.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgGns tpl afspraak.

Leren kan ook le«|
SCEWJAfd. Volwassenenefl
Start nieuwe

cursussefl
Vraag GRATIS W

Tel. 045-45379}

Autotelefoc
PTT Carvi

ook in caravan
LEASE va. 135,- 1
Autronic B\

04492-3888,
GEBIT gebroken? K*
wijl u wacht. BorsW
Moers, Streeperstj,
Schaesberg. 045-3J;
Werkschoenen en 'voor prijzen waar jef"
voor hoeft te Jj
WERKKLEDINGSHÖ
zenbeek, CorneliusW
Heerlen-Heerlerheid*
045-220769. DO"
koopavond. ,
Te koop PORNOJCASSETTES v.a. fj\
5 voor ’ 100,-, vi*
"Eroland", Stationss»1
Sittard en Brusselse
Maastricht.
Nu vol airconditiorf
enig in Z. Limburg-
ONTSPANNINGSMA
GE, eenmaal gevtf
blijft komen. 045-35J;
De massage van V'
QUE is meer dan ufl*
045-228481.
Jonge vrouw zoekt Jgevor. TENNIS-PA^m/v om 1x p.w. te w
Br.o.nr. B-1086 L»
Dagblad, postbus
6401 DP Heerlen.
Niemand thuis $
DOORKIEZER aan 'prijs van ’375,-. Irj
gro Ned. BV. 045-22°

Uw huis op dit forma'
de krant kost met*1
minder daneen ma*

hypotheekrente «'
verkoopt sneller, w**

Je huis
in dekrant

brengt mens*
over de vloe*

| En de makelaar we«
wanten en krant»"'

I ~>

\

De grootstekleine auto
van Nederland
___*_■»■"-■* ' ' mm _______ÉE__4--«wrs w/_«r^ 'IrrlriWi ___s>*_l' s

jdr , 'jflMt, Tft iraS.
__r i-tfS __Ëk HHK' i_ft vk\

_ar ÉH &«* ____Bi ml «Vl\
__r J^________B. ______

_____1 m\ 11\\
__F _____pIW B ftBV «\ W_\\

__f . 'JSaAwf-f ________________^____j __\ IIA *
_____& L ■■■■ l!lÉir"1'-iiJ lil __■ _m\\l

___r^_____________j____MWMlßB 'i*!-:.. .1 Hk Vl'

irolftVjlftwftßP^Stt '^

H|w||MifïS___B __PHüPPiPIiIR
Kc|^___^||jjffi^ ijpc,-» ’ jmmr mt ~m> _H |BL^^^y|jgjH|

De Suzuki Alto is inkorte tijd raaazend populair rondom. Net als de GL uit- a^| ||X|
geworden. Heel logisch, wanthij combineert een lage gevoerd als 3-deurs, 5- OCJfcCJi^aanschafprijsmet een hoge inruilwaarde, en is bijzon- deurs en alsraaazend voor-1 lM<*

derhandig in het verkeer.Tel daarbij op zn zuinigheid delige automaat. Een extra reden om snel eens &
en betrouwbaarheid, en u begrijpt waarom al zoveel proefrit te maken. Dan ontdektu meteen hetcorn»^Nederlanderskozen voor zon raaazend knappe Alto. van de doordachte achterwielophangingvan deA^
En nu is er behalve de GA en de GL bovendien de Zodat u niet alleen weet, maar ook voelt, waarin &
extra luxe Alto GLX met standaard o.a. getint glas kleine auto groot kan zijn.

Alto 3-deurs Alto 5-dcurs

j£|De Suzuki Alto. Raaazend succesvol. Al vanaff 12.695,*
*Prijs is excl. afleveringskosten. Afgebeeld de Alto GL S-deurs.Rechter buitenspiegel is extra.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045-724545
H.LM. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917
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Duitsland 1
efindar Rat9eber. Culinaire tips.A Heut

Australie: Cleopatra.

vh R?« Mill'ardenspiel (2). (herh.).RL e umblattern. (herh).

JO -fsoverzicht.feSfhau.
irj T",eletekstoverzicht.
15 sfn9KSscnau-

"7lavenK a.Mo***c"DieTochter des
A A,l 14% erS' Bra2iNaanse tv-se-

bios!*Tatort Stahlwerk. Ein toter
" erwacht für die Stars von Su-

per Drumming, reportage van de
werkopnamen van de film Super Dru-
ming.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der Geist aus der Flasche.

Kinderprogramma.
16.45 Geschichten von anderswo.

Documentaire serie voor kinderen
over verre landen.

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

Schüsse bei Cyrano. (twee kanelen).
18.15 Engelin weifl.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Felicitas auf leisen Pfoten. Se-

rie. Afl.: Der Geburtstag.
19.25 Polizeiinspektion 1. Serie. Afl.:
Die Erbschaft.

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

Parteien zur Europawahl.
20.15 Meier. Tv-film van Peter Timm,

met Rainer Grenkowitz, Nadja Engel-
brecht, Alexander Hauff e.a. Aansl.:
Die Parteien zur Europawahl.

22.00 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Romantik und Resignation.

Filmportret over de laatste 15 jaarvan
de componist Richard Strauss.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-
schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Reiner Grenkowitz in 'Meier. (Duitsland 1-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

°' K ari
n ,CA|-abonnees:
"en zie schema exploitant

» =2 t̂art Wlt programma
I == t

'ereo geluidsweergave
f a , oleetal'9 bij stereo-app.

ieietekst ondertiteling

TELEVISIE
S^_^1: 5' 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2:31, 33, 35, 49. 54, 56 en60
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
BelgiëTV 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
»6 rn et'rtPer- Amerikaanse jeugdse-■ Dpv^f avontui'en van een dolfijn.
"2s i '' ray.> AükeBox.

eirßnoJd- Amerikaanse serie. Afl.:KarVC^, spraak- Met Conrad Bain,heitman' Todd Bridges e.a. Ar-
tek*n grootse plannen: voor deX72alhijeen echt aspraakje,

lerschin«raJ
Dr ummond stelt echter.\Se he v°orwaarden en hij legt

!Draakiß sePerkingen5ePerkingen op. Het af-e' Qem e'9l te mislukken nog voor■Slaakt is... (herh.)
'00 y e«ws.
'°s Merak" animatieserie. (herh.)
Neren "a' Detectivereeks voor
f^'jk fi\ : Bokkevliegers boven
"°uzin i ' Me,: PaiJl Ricour, Lea
.Qnrj o'ya" Reusens e.a. De streek
'°0r e "Kr^k wordt onveilig gemaakt
?r 9e2il^ende 'Bokkerijders' of bc-''30 d!t Bokkevliegers'.
ciirng,* 'ovenaar van Oz. Japanse
Pankß ne naar de boeken van
prh.) m-Afl- 3: Blikkie in de verte.

h6r»tai?Vende aarde. Engelse docu-
Lo°9ho serie van °avid Attenbo-
h het , _,het ontstaan van de aarde
(h6n- vanaJ

rdopDerv|ak. Afl. 7: De wou-Noï de regen(l).
rer2icht dclin9en en programma-

lllllllllii

19.25 Extra Politieke Tribune: PVV.
19.30 Nieuws.

20.00 Een zaak voor twee. Duitse de-
tectiveserie. Afl.: Ter dood veroor-
deeld. Met: Günther Strack, Claus
Theo Gartner e.a. De toneelacteur
Hannes Malzer heeft grote proble-
men met de haat en nijd van zijn col-
lega's. Na een voorstelling neemt hij
Silvia Kosinsky mee naar huis, waar
een dramatisch ongeluk plaats vindt.
Aansl.: Uitslagen Nationale Loterij.

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

21.30 De Index is gaan vissen. Britse
tv-film van Gareth Davies. Met: Pru-
nella Scales, Paul Freeman, Sue De-
vaney e.a. Valerie Wells leidt een
zeer ordelijk leven als bibliothecares-
se. Als haar oude moeder sterft wordt
zij bevangen door een enorme angst
deze orde niet te kunnen handhaven.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-sen.
22.45 De Shenyang AcrobaticTroup. Show vol adembenemendeacrobaten-nummers.
23.45-23.50 Coda. 'Verzet begint niet

met grote woorden' van Remco Cam-
pert.

RADIO
Radio 1 : 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. De

romance tussen Craig en Debbie
wordt bedreigd. Gordons geheugen
komt terug, met zware gevolgen voor
Alison.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 4.

19.30 Nieuws.
20.00 Rondom de mensaarde. Docu-

mentaire serie over 'weer en klimaat',
over de invloed die ze hebben op het
leven van de mensen, zowel in de in-
dustrielanden als in de ontwikkelings-
landen. Deel 1: De mensaarde.

20.50 Europa, op weg naar... Driede-
lige documentaire. Afl. 2: Portugal.

21.40 Labyrint. Wetenschappelijk
programma. Afl.: 1000 jaarKatalonië.
(herh.) »

22.30 Verkeerstip.
22.35-23.35 Container. Praatpro-

gramma over beschaving. Thema:
Warenhuis.

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Das Internatio-

nale TV-Kochbuch. vandaag: Austra-
lië - Cleopatra.

10.00 Heute.
10.03 (TT)Das Milliardenspiel. Duit-

se tv-serie. Afl. 2. (herh.).
11.40 Bitte umblattern. (herh.).
12.10 Report.
12.50 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus?, spelpro-
gramma.

14.55 Heute.
15.00 Die Sport-Reportage. Van-

daag: 1. Internationaal Springcon-
cours CHIO, grote Prijs van Duits-
land, verslaggever: Arnim Basche. 2.
Hockey Kampioentrofee, Duitsland -Nederland, verslaggever: Hermann
Ohletz.

17.40 Schloss zu vermieten. Franse
tv-serie. Afl.: Eine reizende Familie
(t).

18.10 ""Lottotrekking.
18.15 Schloss zu vermieten. Franse

tv-serie. Afl.: Eine reizende Familie
(2).

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

Europawahl.
19.35 ""Hitparade im ZDF. Presen-

tatie: Viktor Worms.
20.15 ZDF-spezial. Gorbatschow in

Bonn - Bilanz und Ausblick. Tv-spe-
cial naar aanleiding van het staatsbe-
zoek van Michail Gorbatsjov aan
Bonn.

21.00 Die 2. Amerikaanse serie. Afl.:
Seine Lordschaft Danny Wilde.

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

22.20 Kontext. Woran ich glaube. Do-
cumentaire over debezoekers van de
Kerkdag Berlijn 1989.

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

00.30-00.35 Heute.

" Ruth Hoffmann in 'heimat,
die ich meine...'. (Duitsland 2

- 22.50 uur)

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La botte
aux images, tekenfilms met o.a. Mame-
mo, Mie Mac Mon, Alic au pays des
merveilles en Ziek Zack. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Elections Européenes: Tribune.
Vandaag: PSC. 20.35 Mon dernier rêve
sera pour vous, 6-delige serie naar het
werk van Jean d'Ormesson over het le-
ven van de schrijver Chateaubriand.
Afl. 6: (slot): Hortense of het plezier.
(1828-1832). 21.30 Strip tease, repor-

tages. 22.30 Loterij-uitslagen. 22.35
Concert. La misa criolla van Ramirez,
gezongen door het koor SaJVe de Lare-
do en José Carreras. 23.00 Paarden-
koersen, laatste nieuws en weerbe-
richt. 23.35-23.45 La pensee et les
hommes.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
4 Vrouw-Zijn. Gevarieerd maga-,(f yoor vrouwen.Xtiyi,ruitmand- Programma metTehjke liederen. Presentatie: He-bvan Dijk.
1,^13.05 Nieuws voor doven enWthorenden.
jTr_r,!he'd. blijheid? Amerikaan-Veiigieuze tv-film. (herh.). Riek

* « fces en luxe na in zin leven.
5* ,?V'n wereld in- Pas a's hij
iuJf God bekeert, gaat er eenP*e wereld voor hem open.
T «onduit muziek. Gospelmu-

tnh 1!6 Wasbeerhond. Een buiten-ge, natuurfilm.
WaS,Sle- Amerikaanse serie. Afl.:'*t Luchtballon. Ranger Corey
Mn Drdt 9econfronteerd met dehnnt b Stokes die kost wat kost"utwinning wil stoppen. Wanneer

Van rt
wil schieten °P de lucht"L Qie deboomstammen vervoert,IJ' Lassie te hulp.

fcoraU kan no9 meer b'J- Kleuter-
r Journaa|

k o'idsein Buitenland. Commen-
irj K^ ac buitenlandse politiek door

belii 01-®3- Documentaire over hetP ' ks bestaan van een Zuid-Kore-£s °ngetje.IS Bour"aal.
L «onduit Radar. Jongerenma-

Bmmankeren' Actualiteitenpro-

Jf6 Ca»npbells. Canadese se-
Ipen'o bele9ering. De Campbells
i sta^,en 9ew°nde indiaan die door
0 Bl?9.enoten gezocht wordt.
*as en ! M 2e99en- Land achter
bt jnt„ Waal..., Belgisch magazine
kl ri;T lews en muziek gepresen-pa door Mark Goris.

21.46 Overal en (n)ergens. Serie do-
cumentaires. Vandaag: Rokende
berg. Nederlands medisch vrijwilli-
gerswerk in Manilla op de Filippijnen.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

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

deche. 3-delige documentaireserie.

Afl. 2: Profeten in de Cevennen.
23.35-23.40 Tenslotte. Slotwoord
■ door ds. D Langhenkel.

%Dana Denlany in 'China Beach'. (Nederland 2 - 23.15
uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

rie. Aft. Heldere lichten (3). (herh.).
17.10 Superted. Tekenfilm. Afl. Su-

perted en het Ruimtestof. (herh.).
17.25 Magnum. Amerikaanse detecti-
veserie met Torn Selleck in de hoofd-
rol. Afl.: Carol staat onder druk. Carol
is bang dat de vreemde dingen die
haar de laatste tijd overkomen een
soort waarschuwing zijn van ene La-
zarus, een man die ooit veroordeeld
is tot drie maal levenslang maar mis-
schien op parool vrij komt. Zij vraagt
Magnum de zaak te onderzoeken.

18.20 Brommer en motor. 10-delige
serie over brommers en motoren in
Nederland. Presentatie: Caroline
Tensen. Afl. 7: Hoe bescherm ik me-
zelf op de motor.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Alex valt voor Lauren
(2). Als het er op gaat lijken dat Lau-
ren Miller en Alex elkaar steeds vaker
zullen ontmoeten, is het Lauren die
een poging doet om hun relatie puur
zakelijk te houden.

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

Afl.: De electrische stoel. Ricardo
Tubbs wordt met enkele anderen het
slachtoffer van de ex-crimineel Man-
ning die op een ziekelijke manier het
recht in eigen handen neemt...

21.25 Veronica satellite. Maandelijks
programma over de ontwikkeling van
satellietomroep.

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

22.30 Sportgala: Snooker. Met o.a.
De Open Nederlandse Kampioen-
schappen.

23.15 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Psychologische oorlogsvoe-
ring. McMurphy raakt danig in de
clinch met een legerpsychiater die
bezig is met het onderzoeken van
stress-situaties onder non-combat-
tanten.

00.11-00.16 Journaal.

Duitsland 3 West
08.00. Tele-Gymnastik. (51)

08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 4. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 23.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Eff-Eff. Vrijetijdsmagazine.
22.30 Rückblende. Portret van de 125

jaar geleden geboren componist Ri-
chard Strauss.

22.45 Die Ermordung eines chinesi-
schen Buchmachers. Amerikaanse
speelfilm uit 1976 van John Cassave-
tes, met Ben Gazzara, Azizi Johari,
Virginia Carrington e.a.

00.55-01.00 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Elec-
tions Bruxelloises: Debat. 20.45-21.15
Elections Européenes, debat. Van-
daag: PSC. (herh.)

TV 5
16.05 Bréves. Tips. 16.10La Porteuse
de Pain. Serie. 16.30 Les Six de Bour-
gogne. 16.45 Récréation. 17.30 Des
Chiffres et des Lettres. Spel. 18.00 Le
Secret des Andrones. Franse tv-film.
19.20 Voyage autour de la Table. 19.30
Papier Glacé. 20.00 Temps Présent.
Stress: opgepast, gevaar! 20.45 Por-
trait d'artiste Suisse. Rudolf Lichten-
steiner. 21.15 L'Homme a la recherche
de son passé. 21.50 Interlude. 22.00
Journal Télévisé. 22.35 Continents
Francophones. Afrikaanse politiek.
23.15 Pyrénées, Pireneos. 23.45 Musi-
que Classique. 00.30-01.00 Papier
Glacé.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30

Nws.) 12 55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
Binnenl. Zaken. 14.30 TROS Klan-
tenservice 15 45 Hallo met de
TROS. 16.06Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook alweer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19.02
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.03 Podium van de
Nederl. lichte muziek. 23 06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot
1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02 In 't voor-
bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19 04
Water en vuur. 20.00-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9 04 Muziek motief. 10.04 Expres-
so. 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 11 04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa.
21.03 De Wereldontvanger. 23.03-
-24.00 Stompin'.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Muziek 111 op zoek naar. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuwsvoor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse nieuwe. Afl. 11: Ba-

lancern op een notenbalk, (herh.).
18.30 Rechtswijzen Afl.: 5: Scheiden.
19.00 (TT)Het Klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken in

de poparchieven van de jaren '60 en
'70.

19.46 Eerste trekking van de Staats-
loterij.

20.00 Journaal.
20.29 De Zwarte Monnik. Russische

film uit 1988 van Ivan Dychovitsjny
naar het gelijknamige verhaal van
Tsjechov. De idealen van een intel-
lectueel en die van mensen in zijn
omgeving komen niet uit.

21.56 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Verkiezingsdebat. Met de par-

tijen die aan de Europese verkiezin-
gen deelnemen.

23.30 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

23.35-00.05 Studio Sport. Hockey:
Champions Trophy en Tennis te Ros-
malen.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet. (8).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 23.
09.00 Schooltelevisie.
16.40 Geschichte. Die Französische

Revolution und ihre Folgen, serie.
Afl.: Die bürgerliche Gleichheit.

17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-
liaans. Les 10. (herh.).

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 23. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 11: Geburtstagsplane.

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

Afl. 10: Die Schatzsuche.
21.00 Südwest aktuell " Neues urn

Neun.
21.15 Boppard, Du mem Heimat-

stadtchen. Documentaire over de
geschiedenis van het stadje Boppard
aan de Rijn.

22.15 John Cassavetes-Filme in
Südwest 3. Die Ermordung eines chi-
nesischen Buchmachers, Amerikaan-
se speelfilm uit 1976 van John Cas-
savetes, met Ben Gazzara, Timothy
Carey, Seymour Cassel e.a.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Grenz-
stein. 09.35 Kimba, der weisse Löwe.
Afl.: Die Tierfanger. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Getausch-
te Liebe. 10.50 Teletip Natur. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Das Madehen vom
Pfarrhof, Oostenrijkse Heimatfilm uit
1955 van Alfred Lehner, met Erich
Auer, Waltraud Haas, Franziska Kinz
e.a. Aansl. tekenfilms. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. Afl.: Aekas Tante.
14.30Catweazle. Afl.: Die Zuberformel.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Die Abstimmung.
15.50 Teletip Gesundheit. 16.00 ■ Pat
und Patachon. Afl.: Unruhiges Theater-
blut/Der Theaterskandal. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Der Mann, der fliegen wollte. 17.25 Te-
letip. Markt. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Automan.
Nieuwe avonturenserie. Afl.: Zwei-
kampf der Giganten. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. 19.30 Carson & Car-
son. Afl.: Die Ehre eines Gauners.
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Spenser.
Afl.: Heroin in Smithfield. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 Unser Leben mit Vater,
Amerikaanse komedie uit 1947, deel 1
van Michael Curtiz, met William Powell,
Irene Dunne, ElizabethTaylor, Edmund
Gwenn, Zasu Pitts, Jimmy London e.a.
23.35 SAT 1 Bliek. 23.45 Gefrier
Schocker. Afl.: Kinderdes Vollmonds.
00.35-00.45 Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For Schools: Word and Picutu-
res. Afl.: On the othet side of the river.

12.45 For Schools: Seeing and doing."
Afl.: Music Makes a Story.

13.00 Children's SSVC. Afl.: Stoppit
and Tidyup.

13.15 Playbus. Serie. Afl.: The Dot
Stop.

13.30 Cricket. Vandaag finales van.
the First Cornhill Test in Headingley.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. Gailleest

een brief die ze jaren geleden hao\
moeten ontvangen.

14.50 What's my Line? Serie gepres-
neteerd door Angela Rippon.

15.15 Heirs and Graces. Lady Victo-
ria Leatham brengt een bezoek aan
Doddington Hall.

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

15.55 Chucklevision. Serie.
16.20 Tugs. Afl.: Quarantaine.
16.40 The Book Tower. Literatuur.
17.00 The Lowdown. Nieuwe serie.

Afl: The master of the game.
17.25 Home and Away. Documentai-

re.
17.50 Berliners. Herhaling van een

serie. Afl.: West and cast.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Entertainment BFG. Gepre-

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

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

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

ontwikkelingen op het gebied van we-
tenschap en technologie.

20.40 That's love. Tweedelige komi-
sche serie met JimmyMulville en Dia-
na Hardcastle.

21.05 A dangerousLife. Serie. Afl.: 3:
22.00 New and Weather.
22.30 A dangerous Life. Serie. Ver-

volg.
23.20-00.00 Goria Gaynor in Con-

cert. Onmes van het concert in Bir-
mingham.

Radio 4
7.00 Nws. 702 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws 8 45 Te Deum Lau-
damus. 9 15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet. Frysk Ork. 0.1.v.
Heinz Friesen met solisten. 11.30
Pianomuz. 12.00 C.P.E Bach her-
dacht (XV). 12.30 Promenade:
Philharmonia-orkest 0.1.v. Charles
Dutoit. 13.00 Nws. EO: 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se. 14.30 Solisten 15.00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musicalmuziek.
18 00 Nws. 18 02 CeDéa 20 00
Nws. 20.02 Holland Festival Jour-,
nal. 20.10 Holland Festival 1989:
Concertgebouw Orkest 0.1.v. Niko-
laus Harnoncourt. 22.30-2400
Voor het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9 00 Nws 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden 9.30 Meesters in
muziek. 10.00TROS Postbus 270 -Gerard de Vries. 11 00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05Het oog van
de naald. 13.00"Nws 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wi|zer op 5.
15.00 Meer over minder. 16 00
TROS Schlagerfestival. 17 00
TROS Huiswerklijn 17.40 Basico-
de 3 - magazine. 17.55 Meded en
Schippersberichten. 1800 Nws
18.10 TROS Kmderlorum. 18.30

Tempo Doeloe. 19.00 Progr. voor
buitenl werknemers. 20.30 Ge-
schiedenis van Instellingen van de
Sovjet-Unie. 21.00 Financieel ma-
nagement 21 30 Van quantum tot
quark. 22.00-22.30 Op zoek naar
de Trojaanse oorlog.

satelliet
RTL PLus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland.

08.30 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

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

10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. (herh.).

11.00 Baretta. Amerikaanse misdaad-
serie, (herh.).

11.45 Rapido. Jeugdmagazine.
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aan si.: Ipspek-
tor Gadget, Franse tekenfilmserie.
Afl. Arbeitslos.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

14.15 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie, (herh).

15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
panse serie, met Koji Tsuruta, Masa-
toshi Kankamura, Nagisa Katashira,
e.a. Afl.: Die offene Tür.

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

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

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

kaanse misdaadserie. Afl.: Kreuzfahrt
nach Acapulco.

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

kaanse serie. Afl.: Unter Mordver-
dacht.

20.15 Die Schwarze Serie bei RTL
plus. Serie misdaadfilms. Vandaag:
Gezahmte Spur, Franse speelfilm uit
1978van Pierre Grimblat, met Christi-
ne Boisson, Jean-Luc Boutte, Jean-
Fran»**cois Stevenin e.a.

21.50 Staranwalte. Tricks, Prozes-
se. L.A.-law, Amerikaanse serie. Afl.:
Die machtige Maus.

22.45 RTL Aktuell.
22.55 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes. Gasten: Hanns
Dieter Hüsch en Hans A. Engelhard.

23.55-00.00 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel pot pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As The World Turns.
15.45 Loving.
16.30 Family Aff air.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Transworld Sport.
20.00 Tennis in Londen.
22.00 WK Voetbal.
23.00 Hockey in Berlijn..
00.00 Rugby League.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts channel.
04.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The mix.
15.30 The Global Chart Show.
16.30 Hot Line live.
18.30 The new music show.
19.30 Richard Diamond.
20.00 The knew what they wanted.
21.45 World news.
22.00 Dempsey and Makepeace.
23.00 The professionals.
00.00-03.00 The Mix.

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

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8 05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 1702 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17 25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws 605 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.10 Kof-
fers en compagnie. 10 00 Nws
10 03 Het schurend scharniertie.
10.08 Het eerste bedrijf 11 55 Me-
diatips. 12.00Limburg 1989. 13.00
Nws. 13 10 Made in Germany
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckloon (1800 Nws)
20.00 Funky Town 22 00 Nws
22.05 Jazz Katlee 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 530
Nws.)

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück 7 15Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8 30Für dieKranken. 9 10 Mu-
sikexpress. 10.00-1200 Gut Auf-
gelegt 12.00 Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender.
13.00 Fnschauf 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons und Folk
15.00 Nachmittagsstudo. 16.05-
-18 00 BRF-Intern. 18 10 Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell 18.40-
-20.05 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag '.wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00 Is ja n Ding 14 00 Viva.
16.00Entenjagd. 17.00Musikduell.,
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik-■
duell. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Das ist neu!; 20.00 01-!
dies 21.00 Hórerwünsche. 22 00
Musik Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 07
Gut Autgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafë-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 2005 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-'
sik zum Traurnen 22 30 Nachtex-
press.
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£$M I rOVIIICie Bureau Bibliotheek
'ltë§F3 I " U* Postbus 5700

v aHfJil LIITIDUrQ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

madadaiing GedeputeerdeStaten
m 108&4-89 maken bekend, dat zij bij besluit van

30 mei 1989, nr. Br 51172, aan C.A.H. Körfer
te Heerlen onder een aantal voorschriften
vergunning hebben verleend op grond van
deAfvalstoffenwet voor een autosloopinrich-
ting, alsmedevoor de handel in auto-onder-
delen gelegen te Heerlen op het perceel ka-
dastraal bekend, sectie A, no. 5296 (ged.),
plaatselijk bekend Passartweg, industrieter-
rein "De Weggebekker". Het besluiten alle
ter zake zijnde stukken liggen van 15 juni 1989
tot 15 juli 1989ter inzage en wel: -in het Pro-
vinciehuis te Maastricht (Bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het Stadskantoor
van de gemeenteHeerlen, Promenade 54,
kamer 610,van 9.00tot 12.00uur en van 14.00
tot 16.00 uur en bovendien op zaterdagen van
10.00 tot 13.00 uur, in de openbare leeszaal.
Raadhuisstraat 20 te Heerlen. Tot laatstge-
noemde datum kunnen tegen ditbesluit be-
roep bij deKroon aantekenen: a. de aanvra-
ger; b. debetrokken adviseurs; c. degenen,
die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,twee-
de lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygiënebezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belang-
hebbende, dieaantoont, dat hij redelijkerwijs
niet instaat is geweest (overeenkomstig
voornoemde artikelen) bezwaren inte bren-
gen. De beschikking wordt na afloopvan de
beroepstermijnvan kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van de Wet op deRaad van
State een verzoek is gedaantot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet worden gericht en verzonden aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gra-
venhage. Het verzoek tot schorsing of tot het
treffen van een voorlopige voorziening moet
eveneens worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op een zodanig
verzoek is beslist.
Maastricht, 14juni 1989.

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

-10.100 156- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231,- 281- 322- 350,- .428-
-20.000 309- 375- 430- 466- 571-
-25 000 386- 469- 537- 583- 714-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999,-

Ettect rente vanaf 0.87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000-en ’ 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot X
laar «089

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd. (gediplomeerd) kredietintermediair

Randstad jj/^k
heeft volop ||^\
werk Jllli'/)
Kok m/v
U kunt full-time gaan werken bij een restaurant in de
omgeving van Kerkrade. U bent een volleerd absoluut
zelfstandig werkende kok, die bereid is om enkele maanden
overdag en in deavonduren te werken.

Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

-ir randstad uitzendbureau

IKORTING""BIJ " K I E N " K O R T I
, r* /^^

//> jL r-i r
——""■"""■^^^^ *HF^ l f M

\Mkien HALVEERT
(

Yj [GROOT DEEL VAN ONZE ZOMERKOÜEKTiE
l. t NU VOOR D£ HALVE PR/JS.'W LET OP DE /2 PRJJS LABELS. lR|

HEERLEN " HOENSBROEK I L—J I f^^^ "^ hHbW
MAASTRICHT " BRUNSSUM TS A wÊ^\Franciscus Romanusweg 2, Kerkstraat 40-42 .^ .^B '?^» V. Hp

Verrassend veelzijdig, verbazend voordelig.

\^^^^A Fauteuil Prelude van Flair Plaisir. Lengte aansluitslang ca. 50 cm. J«jl jt^^^eenhandige stofzuiger. IlTwWm^M^WwJImN. S^lü Verrijdbare kogelgrill (0 47cfjJ |
r^^ 100% volkunststof. Voorhet oppompen van auto-of f^lC—J— /i#^#^V Luxe uitvoering. van zwaar Geëmailleerd meta" ■ :V?ïÊZ^y=*\ Een rustpunt in vaders jachtig leven, fietsbanden, luchtbedden, etc. L=—J^^^\W//g Adv.pr. 139,- Onze prijs 99." \ÈMWJt %^mSÊÊËËÊEÊÈÈ*Sï-, Met onderPlateaiJ-

oNzEpß|js ïwg,ëbStenlS^°wifnat /^^^^^ RoyaTLmdam Irish Coffee- jjKB3P| ' '§ \C^^ \ 69r tfr^^3«\ IjMW Sr^et'vaS9 £*€)* V7jß^^\ n OW'UT I J^J^^l X\ | lOf^\ H BiACKSDECKEBr | 3 stuks &95 QJ ** \
FFfiO 9*?-*?n% KORTINfiH'N AL ONZE SPEELGOEDZAKEN^

*feW WW /O lX\^ll I lI^IV^IBII herkenbaar aan de Blokker-kabouterI , — j

is»»»- \ «jsßf \"^s \3JU"LjJLSJIUBiSISi^^
M ~^\„ oT7r> V*"v v *>\l|\ Inbouwen

%BLAUPUNKT } 2
—^-*sr— __^s^::=z m^m.

*+***++**+***'*■ a mm^.,mi ■.„.—ai inruil ÈrWm^ 1 1. a^ I '
videorecorder ~7Ë~ 759,- f tlaIIKilGtilt aJ^

rtv-900 HiFi stereo Digital kleurentelevisie —^-^ ■' ItlOOll
Digitale video! Met Automatic Code Timer(programmeren per r_. _ . .leesstift). Bprogramma's-31 dagen. VPS(programma wordt me uienieietMst

»..»"«.,*«."»««*
automatisch verlengd bij storingen). Simulcast. Index-search. Flat Square beeldbuis. 39 Voorkeurzenders en 1 AV-kanaal. CTI- WaSa UtOlTiaat VaatwaSSPr

Index-scan. Audio-dubbing. Digitaal stilstaand beeld. schakelingvoor scherpe kleurscheidingen. Synthesizer- WA 6710 ~ „ Jr?lvvaa;,c' .
Stroboscoop-effeM.Gra.s^ g^Togl^^^ Ingebouwdecentrifuge. 12 Programma's. Spaartoets. Roestvr, 12 Couvert, RVS b,n_ 7 programma s.

-^<ÜJ^7- video en Teletekst). stalen trommel. _1 1990rlM9or I 790r I790r
DONDERDAG V / / A V A I I ▼P!!%tfl^«aT^iTTT!l koopavond / / A m V ■■^É y ""^ V I %■ i^^i^^anggmi

Bgfi^SM^fwHjiiMfl Infolijn . \^ X ▲ |^ H^H 1 I MH^ I^MÜkmMwi^^
045-317657 i^L^V^^^J I^«^



Onderzoek
Uni onderzoek aan de Leidse, iversiteit naar verstoring van
dg slaap-waakritme waren der-

-8 bewoners van een verzor-

gingsflat en een verpleegtehuis
betrokken. Hun leeftijd varieer-
de van 62 tot 91 jaar, met een ge-
middelde van 78. Daarvan kreeg
de helft tien weken lang dage-
lijks een vitaminepreparaat, de
andere helft kreeg een placebo
('neppil'). Dat preparaat was een
combinatie van vitamines, mine-
ralen en ginseng als toevoeging
aan de voeding van bejaarden.

Van Tiggelen, in Nederland tot
1975 geneesheer-directeur Lu-
cia-stichting in Breda, heeft zich
vanaf zijn aankomst in Australië
intensief beziggehouden met
ontstaan en behandeling van se-

niele dementie eveneens met be-
hulp van voedingssupplemen-
ten. Hij kwam tot de conclusie
dat de bodemgesteldheid in
Australië een tekort aan zink
heeft, met als gevolg een te laag
zinkgehalte in groente en een
hoog kopergehalte in graan.

Dat lage zinkgehalte en een over-
matig gebruik van alcohol wer-
ken vergiftiging in de hand.
Daardoor ontstaat ook nog eens
een gebrek aan vitaminen BI en
812. Die vitamines heeft het
menselijk lichaam juist nodig
voor het goed functioneren van
de hersenfuncties.

Zowel Kerkhof als Van Tiggelen
dringen aan op een goed uitgeba-
lanceerd voedingspatroon en be-
perking van het gebruikvan me-
dicijnen. Bejaarden krijgen vaak
te veel medicijnen voorgeschre-
ven, waardoor ze nog eens extra
blootstaan aan giftige stoffen. Is
er dan ook nog sprake van slech-
te voeding dan werkt dat versto-
ring van het slaap-waakritme en
versnelde geestelijke aftakeling
in de hand.

Volgens prof.dr. P.G. Knipschild
(gezondheidsonderzoek Rijks-
universiteit Limburg) kan op ba-
sis van een groot aantal studies
worden gesteld dat bij ouderen
die ginseng - de wortel van een
in Korea en China voorkomende
plant - gaan gebruiken in onge-
veer 75% van de gevallen moe-
heid en futloosheid afnemen. Er
zijn ook aanwijzingen dat het ge-
bruik van ginseng een gunstige
invloed hebben op herinnerings-
vermogen, concentratie en reac-
tievermogen van ouderen.

Sectoren
rj^rland was in 1988 wederom
2j. Srootste kaasexporteur dank
cemen stÜginS van circa 4 pro-
van -Daardoor werd de mijlpaal
u 400 miljoenkg bereikt.
gerar Nederland staat niet lan-
tlüj °P eenzame hoogte. West-
IJsland en Frankrijk hebben
fcj) export vergroot, in België
voo steeds meer aandacht
|wr de eigen kazen. Het ge-
rk !* van kaas in Nederland
Wde ücht tot 13.6 kg per hoofdn de bevolking.

/Consumptie van boter (3,7

kg/hoofd) en braadboter (0,3
kg/hoofd) in ons land bleef op
hetzelfde peil, zij het dat ook
hier van groei in de import spra-
ke is. Daar tegenover staat dat
de export naar West-Duitsland
(66.000 ton) zich herstelde op het
vroegere, hoge niveau, terwijl
de opbrengst aanzienlijk hoger
was.

De afzet van consumptiemelk
(80,3 kg/hoofd) in Nederland
bleef nagenoeg stabiel, die van
room en kwark (4,3 kg/hoofd)
steeg iets, terwijl koffiemelk (8,1
kg/hoofd) licht daalde.

De Zuideuropese markt nam de
afgelopen jaren in belang toe,
mede vanwege de toetreding
van Griekenland en Spanje tot
de EG. Vorig jaar ging er meer
dan 40.000 ton Nederlandse
kaas naar deze landen.

Kinderkookles
inde vakantie

1iSel hinderen vanaf 8 jaar orga-
Ven rt deZuivelkeukenEindho-

ko 0i ,°°k deze zomer speciale
rjjefessen voor al die kinderen,
k^. ln hebben in een actieve va-

If>tv
rf,n uur tijd leren de kinde-
ir,a,ac lekkerste gerechten klaar-
cakrvn zoals bijvoorbeeld kruid-
igJjS> tropie pizza, onderzeeër
*6 2 5lere sPannende zaken. Wat

ep gebrouwen hebben, eten
Se lig samen °P- Na aflo°Pkoi,^n recepten mee én eenScllPloma.
3-4 ces*n worden gegeven op
9-10 bJuli, ïo-l1-12-13 julien 7-8-
-10-i 2auSUstus, 's ochtends van
i»ur j^uren 's middags van 14-16
l^so e bosten bedragen ’ 6,- per
l^arn°n Der keer- Het is raad-
'foi even van te voren kon-
6Uk°^ *e nemen met de Zuivel-

'k £**} aan het Stationsplein 35-
-. Eindhoven, ® 040-443273.

Marketing
In het verslagjaar is verder ge-
werkt aan de onderlinge afstem-
ming van collectieve marketing
van het NZB en de individuele
marktbenadering van industrie
en handel.
In dit verband kunnen worden
genoemd: de geslaagde proef
met het vouchersysteem, het be-
sluit om een Holland-logo aan te
brengen op Nederlandse kaas
en de instelling van landen-
werkgroepen.

De proef met het vouchersys-
teem op de Westduitse en Belgi-
sche markt is geslaagd. Een deel
van de middelen voor collectie-
ve promotie van kaas werd in
het handelskanaal terugge-
sluisd naar het bedrijfsleven.

Voorwaarde was dat in de pro-
motie met het eigen merk ook
verwezen werd naar het collec-
tief.

Dit was aanleiding tot het be-
sluit het vouchersysteem in
1989 uit te breiden tot alle mark-
ten, waaronder ook Nederland.
Hiervoor is een bedrag van ca. 3
miljoen gulden vrijgemaakt.

Voor West-Duitsland, België,
Frankrijk, Groot-Brittannië en
Zuid-Europa werden landen-
werkgroepen ingesteld. Hierop
werd positief gereageerd. Déze

werkgroepen bieden de gele-
genheid om met de direct-be-
trokkenen in het bedrijfsleven
dieper in te gaan op de markt-
ontwikkelingen en de activitei-
ten.

Epilepsie-patiënt
niet afkeuren!

I**n[Wj Patiënt met epilepsie (val-
! Vi6^e ziekte) heeft een drie tot
ty^^al hogere kans om de

i hfjj^, (Wet Arbeids Ongeschik-
-I_, komen dan iemand zon-
'^erj -e ziekte. En dat terwijl
ste 'catie en bewaking de laat-
-1 .en aantrekkelijk verbe-a zijn.

Nis} sie * een eerste 'harde' conclu-
| Sic (pV,net Case Register Epilep-

MaaJ:RE) dat sedert vijf jaar in
Het blr'cht wordt bijgehouden.

|v^n Systeem bevat de gegevens
«.èr,t alvast 1810 epilepsie-pa-
li^^n > allen woonachtig in

Urg en wel beneden de lijn
usteren-Susteren.

werd op informele
Hegi net vijfjarig bestaan van dit
KcL gevierd in net bij het
**iofv,:m.isch Ziekenhuis gelegen
Qer iedisch Centrum. De arts
Vrkj assouw lichtte daarbij de
"liet « van het Register toe:
% 4nn ven is om uiteindelijk

0 (') epilepsie-patiënten
* C* ccl van Limburg in kaart
*>jti unger>." Nu al geldt, volgens
% d'°°gleraar neurologie Paul

1(1 zo' ï.gt dat '"ergens ter we-. n brede schat aan infor-

matie voorhanden is als nu al in
Maastricht.

Neurologen, psychiaters, kin-
derartsen, neurchirurgen voe-
den vanuit de regio het Epilep-
sie Register. Dat gebeurt via
aparte formulieren. Patiënten
worden altijd op de hoogte ge-
bracht van het 'inbrengen' van
hun gegevens in de hiervoor be-
stemde computer. Weigeren
van medewerking is zonder
enig probleem, mogelijk. Er zijn
tevens garanties ten aanzien
van de privacy. Hierover waakt
een speciaal geformeerde Raad
van Toezicht.

De in kaart gebrachte patiënten
worden van tijd tot tijd bena-
derd met de vraag of ze aan on-
derzoek mee willen doen.
De Raad van Toezicht ziet er te-
vens op toe dat de belastbaar-
heid voor deelnemende epilep-
sie-lijders daarbij niet te groot
wordt.

Behalve het onderzoek 'Epilep-
sie en Arbeid' dat binnenkort
wordt afgerond en waarvan de
conclusie waarschijnlijk nog wel
wat opzien zal baren, 'loopt' er

momenteel een ander onderzoek
over 'Epilepsie en Sport'- De
neuroloog Raymond Hupperts,
voormalig Nederlands Langlauf-
kampioen en de algemene arts
Jef Habets tekenen
„Nu al is duidelijk", aldus op-
nieuw Van der Lugt, „dat spor-
tende epileptici zich vaak onno-
dig belemmerd voelen door ad-
viezen van specialisten, althans
méér dan nodig i5...!".

Zijn constatering past in het
beeld van de huidige landelijke
campagne over Epilepsie en
Sport, waarover regelmatig re-
clames verschijnen, eveneens
in positieve zin gesteld.

Honderdduizend gulden bedra-
gen de kosten van het nieuwe
registratie-systeem op jaarba-
sis. Het geld wordt voor een
deel door subsidie bijeenge-
bracht uit gelden van het Natio-
nale Epilepsiefonds.

Paul van der Lugts voorliefde
voor het thema epilepsie zegt
hij mogelijk te 'danken' aan het
feit dat ... zijn moeder aan deze
ziekte leed. „Mijn hele leven
lang heb ik al congressen erover
bezocht."

Vraag: Wat zeggen ze in de rest
van Nederland over dit, wat U
noemt, unieke systeem?

Antwoord: „Een enkele rand-
stedeling heeft opgemerkt dat
het hier om Limburgse patiën-
ten gaat en dat het nog maar de
vraag is of gegevens over hen
opgaan voor de hele Nederland-
se bevolking. Met andere woor-
den: Is de Limburgse epilepsie-
patiënt wel dezelfde als de Hol-
landse?
Ik heb ze gezegd: Dan zou, via
onderzoek, dus vastgesteld
moeten worden dat je van
Brand's Bier en Limburgse
vlaai vallende ziekte krijgt!" De
hoogleraar had, aldus, gspro-
ken.

\ \ door jos benders, arts \

" 1810 Limburgse epilepsie-patiënten zijn al in kaart ge-
bracht in het Case Register Epilepsie van de afdeling neur-
logie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

40.000 ton kaas voor Zuideuropese markt

Zuivelconsumptie in
Nederland stabiel

\n} algemene beeld van de afzet van zuivelprodukten in
v °8 was een beperkte stijging van volume, maar een flinke, rhoging in waarde. De Nederlandse zuivelconsumptie
jseefmin of meer stabiel.
ö0°r derelatieve schaarste aan melk stegen onder meer de
jplzenvan de produkten waarvoor het Nederlands Zuivel-

reau actief is: consumptiemelk in Nederland, boter in
»!est-Duitsland en Nederland en kaas in West-Europa, heti'udellandse Zeegebied en Japan. Dat staat in het jaarver-aS 1988 van het Nederlands Zuivelbureau.

" Een 'Frau Antje' herken jevan verre. Jolande de Jong (l.) op de Grüne Woche in Berlijn
met de toenmalig directeur Hans Willemse van het NZB in Duitsland en minister van
Landbouw Braks.

Holland Cheese
De organisatie Holland Cheese
Exporters Association verzorgt
de promotie voor Nederlandse
kaas in de Verenigde Staten, Ca-
nada, Porto Rico en de Neder-
landse Antillen.

In 1988 werd overeengekomen

dat de promotionele activiteiten
van deze organisatie zullen wor-
den geïntegreerd in die van het
NZB.

In het afgelopen jaar is eveneens
besloten een Stichting Zuivel &
Gezondheid op te richten die de
activiteiten van de verschillen-
de zuivelorganisaties op dit ter-
rein zal coördineren.

Het betreft de activiteiten ge-
richt op kadergroeperingen, zo-
als de afdeling Voedingsfysiolo-
gische Publiciteit van het bu-
reau die verricht.

consument

Resultaat onderzoeken Australië en Nederland

Belangrijke rol juiste
voeding voor ouderen

jt.^or ouderen kenmerkende
iakking van het slaap-waak-

""je (slaperig overdag, slaap-
wJi en 's nachts) en de in"
de v, Van chemische stoffen op
o ..hersenfuncties kan waar-
in J""Jnlijk via de voeding worden

ëer>gegaan.

constateren dr. G.A. Kerk-
j * van deRijksuniversiteit Lei-n en C.van Tiggelen, psycho-
Wlater in Meeniyan (Australië).

" andere woorden, een ver-
Vee!^ 6 Voeding, het gebruik van
coh medicamenten, roken en al-
j ft°l, kunnen het optimaal func-

kloL* ren van de 'biologische
ok negatief beïnvloeden en ri-

-0 voor het ontstaan van de-
«ntie vergroten.

Sportschoen kopen: goede
oriëntatie eerste vereiste

Lopen is niet moeilijk. Je kunt
zo beginnen. Vandaag nog. Zorg
alleen wel voor een goede uit-
rusting, waarin schoenen niet
de minst belangrijkste plaats in-
nemen. Amerikanen, die gek
zijn op cijfertjes, mogen graag
melden dat onze voeten per ki-
lometer duizend keer op de
grond terecht komen.
Met een kracht die gelijk is aan
driemaal het lichaamsgewicht.
Waarmee maar gezegd wil zijn,
dat je beter niet op linnen gym-
pies aan de marathon kunt be-
ginnen

Goede schoenen zijn er vol-
doende. Waarbij goed bedacht
moet worden dat de duurste
schoen nog lang niet altijd de
beste is. Bovendien is schoenen
kopen iets zeer persoonlijks.
Wat voor de een 'n perfecte trai-
ningsschoen kan zijn, is voor de
ander niet meer dan een zwakke
pantoffel.
Een goede oriëntatie is daarom
een eerste vereiste. En dan nog
moet je maar zien of je de juiste
keuze hebt gemaakt. Zelfs top-
lopers kunnen jaren modderen
voordat ze de juiste schoen heb-
ben gevonden.

Op het gebied van oriëntatie
kunnen niet alleen de zeer uit-
voerige folders van de diverse
schoenfabrikanten goed helpen,

maar ook de winkelier/specialist
en het Sport Medisch Adviesbu-
reau. Vooral die laatste instan-
tie, die vestigingen heeft in heel
Nederland, wordt bij het zoeken
naar de ideale schoen wel eens
over het hoofd gezien. Terwijl
daar toch mensen zitten die je
voet en de wijze waarop je loopt,
zo goed kunnen analyseren dat
ze ongeveer kunnen aangeven
op welk type schoen je het best
kunt lopen.

De prijs van zon onderzoek mag
geen bezwaar zijn. Als je als
trimmer ergens geld in moet ste-
ken, dan is het wel in een paar
goede schoenen. En wat is goed-
koper: een preventief onder-
zoek van ongeveer een half uur
of de behandeling van een sle-
pende voetblessure bij een spe-
cialist?

Professor Torn Vote in het boek-
je 'De Marathon loopje zo': „Een
advies van een SMA-arts moet je
zien als een investering in de
toekomst. Het loont zich altijd.
Soms kan ,een goedkoop inleg-
zooltje of een simpel hakje al
voldoende zijn voor het voorko-
men van pijnlijke blessures."

" Aan aanbod is geen gebrek. Maar bij de keuze van de
schoen wordt menig maal eenfout gemaakt.

Eisen
Waaraan moeten goede schoe-
nen dan voldoen? In de eerste
plaats moeten ze passen. Dat
lijkt een open deur, maar blijkt
het in de praktijk niet te zijn.
Nog heel vaak worden bijvoor-
beeld schoenen gekocht die bij
de tenen te weinig ruimte bie-
den. Als vuistregel zou je kun-
nen zeggen dat een goed passen-
de schoen de loper aan de voor-
zijde een kwart teentje extra
ruimte moet verschaffen. Ver-
der moet de schoen aan de zij-
kant en vooral bij de hiel goed
steun geven, zonder dat hij
knelt.

Ook moet erop worden gelet dat
de zool goed buigzaam is en ook
moet de schoen goed kunnen
ademen. Zweetvoeten maken
de kans op de vorming van bla-
ren groter. In verband daarmee
zal het ook duidelijk zijn dat
sokken goed moeten passen.
Een klein plooitje en je hebt een
blaar. Neem nooit nylon sok-
ken. Sokken moeten zweet kun-
nen opnemen. Bij nylon kan je
dat vergeten.

Tenslotte moet de schoen na-
tuurlijk een goede schokdem-
ping hebben. Veel mensen den-
ken dat zwaardere lopers ook
lichter verende schoenen moe-
ten hebben. Een misverstand.
Zwaardere lopers moeten juist
kiezen voor een iets stuggere ve-
ring.
Hoe lichter de vering, hoe eer-
der ze de kans lopen dat dat ze
met hun voeten zo ver doorzak-
ken dat bijvoorbeeld hun achil-
lespezen geïrriteerd raken. Een
dribbelpasje in de winkel op de
nieuwe schoenen maakt waar-
schijnlijk niet alles duidelijk,
maar toch wel iets.

Uitrusting
En de rest van de uitrusting?
Loop waarin je wilt. Maar niet in
een nylonpak. Twee T-shirts
over elkaar is de geliefde uitrus-
ting van trainende marathonlo-
pers. Omdat een enkel T-shirt
nog wel eens spierblessures in
de rug kan veroorzaken bij af-
koeling door een koude wind. Is
het heel erg warm dan kan een
nethemd voldoende zijn. Een
katoenen T-shirt zal bij veel
zweten nog wel eens een schrij-
nend gevoel kunnen veroorza-
ken op de tepels.

Dat schrijnende gevoel mag ook
wel eens voorkomen aan de bin-
nenkant van de dijen. Een sim-
pel hulpmiddeltje is die 'be-
dreigde' plaatsen van tevoren in
te smeren met uierzalf. Dat
voorkomt subiet eventuele hui-
dirriaties.

Voor het lopen in de regen, wat
veel lekkerder is dan het op het
eerste gezicht lijkt, is een jack
aan te bevelen waarvan de pro-
ducenten altijd beweren dat het
de regen van buitenaf niet door-
laat en het zweet van binnenuit
wel. Helemaal juist is die bewe-
ring nog altijd niet, maar gezegd
moet worden dat de voortschrij-
dende weeftechnieken met
steeds slimmer wordende ga-
rens er onderhand wel toe heb-
ben geleid dat het verschrikke-
lijke zweten van vroeger, toen er
nog in plastic jacks werd ge-
rend, zon beetje tot het verle-
den behoort.

rob van den dobbelsteen

Ook het „zwarte goud” is weer aan de markt

Beste asperges niet
meer onder tientje

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Veiling-
meester Ger op den Berg ver-
wacht niet dat de beste asperges
- in het vakjargon de sortering
„dubbel A wit" - nog onder een
tientje zal komen. De „dubbel A
wit" kostte gisteren ’ 15,30 de
kilo en de „dubbel A groen"

’ 17,70. De „2 grof' - dat is de
kwaliteit die net niet export-
waardig is en dus op de binnen-
landse markt moet worden afge-
zet - kwam aan ’ 6,70.
Gisteren kwam er nog 135 ton
voor de klok. De quanta zullen
snel teruglopen, omdat er in de 2-
en . 3-jarige velden niet meer
wordt gestoken. De wortel moet
nieuwe energie opdoen voor het
volgende seizoen. Op 24 juni
worden de messen voorgoed op-
geborgen en wordt enkel nog
geoogst op de velden die na .dit
seizoen worden omgeploegd.

Na het witte goud is nu ook het
„zwarte goud" aan de markt.
Zachtfruittelers bedoelen daar-
mee de zwarte bessen. Tot het
midden van de jaren zestig wer-
den ze in Noord-Limburg mas-
saal geteeld. De industrie maakt
er sappen van. Maar aangezien
de zwarte bessen slecht tegen
vorst konden en hele percelen
om het andere jaar, soms ieder
jaar bevroren, werden ze ge-
rooid. Inmiddels zijn er sterkere
en productievere rassen en zie:
ze zijn er weer. De primeurprijs
bedroeg ’ 4,80 per anderhalf-ons-
doosje.

rond deklok
Nog duurder zijn de blauwe bes-
sen. De handel gaf voor het an-
derhalf-ons-doosje grif’ 5,50.

Aardbeien
Massaal is de aanvoer van aard-
beien. Gisteren stond er maar
eventjes 60 ton voor de klok. De
prijs zakte naar ’ 1,65 per pond.
Overstelpend is ook de aanvoer
van groenten. De salade-achti-,
gen zijn niet duur. Het kropje sla;
kostte een kwartje. De komkom-!
mers kwamen aan vier tot zes^
dubbeltjes, de tomaten deden-

’ 1,20 tot ’ 1,30 de kilo en de pa-,
prika's gingen van ’ 4- per kilo
voor groene tot ’ 6,- voor de
rode.
De tuinbonen zijn inmiddels ge-
zakt naar acht dubbeltjes, de kas-
bonen gestegen naar ’ 7,50 de
kilo. De doperwten zaten op ’ 6,-
en de peulen op ’ 9,50 de kilo. De
koolsoorten gingen van twee
kwartjes tot ’ 1-, de broccoli tot

’ 8,50 de kilo.
De nieuwe aardappelen worden
goedkoper. Gisteren werd er zes
tot acht dubbeltjes de kilo voor
betaald. Een prijsval maakten
ook de paddestoelen.
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We doen meerdanu denkt. J^ haßßl'aßr

1 Autoschade Collé
p Langs de Hey 13, Sittard, tel. 04490-12590 b:
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Voor auto-accessoires ga je gewoon naar

$\ SAS AUTOSHOP\[
Een idee voor vaderdag:

ir autoradio's ir onderhoudsmiddelen
= .. luidsprekers * auto-alarmen

-v pechlampen ir rolgordijnen
ir sierstripings .'. vakantieartikelen
ir turbowash * enz. enz.

■ Nobelstraat 61, Heerlen, tel. 045-712113
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4 Nautica Jansen b.v.
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Ze zijn er NU weer!
d. De oude bolknak 25 stuks 9,50

Topper50 corona's eerstekwaliteit 20,50
Buitengewoon aanbod 13,50 [_— Glorie van Java Oud Kampen verschillende pnizen r-
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f HAROS AUTOSHOP 1
d . Het adres voor al uw

ir auto-accessoires ir automaterialen
ï * autostoelhoezen ir accu's enz. enz.
J ir autoradio's en speakers L

Erkend inbouwbedrijf van T.8.8.5./T.N.O.
-I -goedgekeurde autobeveiliging L

Parallelweg 251, 6411 NV Heerlen, tel.
■ 045-716983
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= Wilson Executive 550 tennisracket <*

Speciaal voor vaderdag /®i A L
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U Looman Auto Interieur

Fabrikage van= HOEZEN
(imitatie en echte schapenvacht)
Aabe wollen hoezen en plaids, originele L
autostoffen r-
AUTOMATTEN
worden passend gemaakt voor ieder type auto
in diverse kleuren, gegarandeerd niet
schuivend. Ook in velours verkrijgbaar.

Z* VADERDACTIP: «« -^set universele automatten
p Geleen, Rijksweg N. 20, tel. 04490-54016
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J MATH BECKERS L

*T_ -SJ Champion Toer (H)

j^^l/re/X Barrier 81 =\^^Èf Klimmen
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]Foto Jeanny ;
" O. Nassaustraat 17
n Heerlen, tel. 045-713668
p Léon van Geffen, vakfotografie
_benen eneneneneneneneL
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=j Voor vaderdag i
J speciale prijzen voor

1 EVinRUDEE r
BUITEPBOORDmOTOREn L

I Watersportcentrum VIVA =
= Eijsden, Boomkensstraat 50, & 04409-1855 =
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=[^^Verras vader^^ -
= t^r Van 13 juni t/m 23 juni >^=

geven wij op al onze
zonnedaken

i ’ 50,- korting
zLf^ INTERAUTOGLAS .✓*[-

Industriestraat 8, Sittard
=j >^ tel. 04490-11235 y^T |_ini—ii—ii—ir-irzzirji—imczic-.

rpenenen enenenenenen\fWEVA B.V. °TS§
1 tel. 045-719533
-I - Op aanbeveling van de gemeentepolitie van

Heerlen, worden bij ons gekochte autoradio's ,
J gratis gemerkt.
-i - Tevens krijgt u bij aankoop gratis een tweetal

waarschuwingsstickers.
Zl - MACH auto-alarmsysteem

TBBA/TNO-goedgekeurd
■ In de Cramer 21, 6411 RS Heerlen
jmenenenenenencneneni

"penenenenenenL-iL-iC^
- "W|2 DIERENSPECIAALZAAK - HENGELSPORT TO|
]m JAN BERGSMA %
1 (2£v Hammolenweg 3 - 6466 KT KERKRADE

-^ T6I. 045 - 45 94 1 5

* Vijvervissen * Planten
* Pompen in alle soorten en maten

* Goudvissen 10 st. ’ 7,50
Speciaal voor vandaag: 5 hal*l

I alle vissen en planten: 4 betalfl
|genenenen enenenenel

11 \emenenel
Auto T^k= services j—*-""^Bpv

]a°oiker vc&jëk
=} Tel. 045-740041/751632

APK - CARWASH - BOVAG-GARAGE
ALLE REPERATIES - LPG-INBOUW
Informeer naar onze concurrerende prijzen

p Geel een „glimmende autocadeaubon" met vaderdag I
_benenenenenenenend

r—»i ii ii—ii""n ii—ii—ii—ic 3
II Gas-, lavasteen of -houtskool
] Uniek cadeau voor vaderdag

BARBECUES
J Grote keuze in alle prijsklassen

" ivlLlVlLiv barbecuespcnaal/al
p Kluis 28, Geleen, tel. 04490-40785
}n\—11—nz~n—11—imi—\enel

"■in immi \mm\—\mmi \mr3f/2\Doumflns
1 fSlfo Ml3GEHeerterh«de HOSEC<t> Vjy Ganzeweide 221 -.-«-p-u utfjj |T/-\J | Telefoon (045) 212887 CEnTnUrP
J Tuinhuisjes qqq I
J Vanaf «J«fWI
-l Breed 2.75, lang 1.85
h 4 showmodellen aanwezig
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ï DJÜn van Hooren L
kantoorcentrum b.v.
Geleenstraat 48 Heerlen. Tel. 045-712741

Het adres voor de
verwende vader...
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A SUPER OCCASIONS
On* eigenmerk: Volvo

p 440 GL Injection 1989 r
U 480 Turbo 1988 L

rV 740 GL Blackline 1988 r
740 GLE Turbo diesel 1985 L

-) 740 GL Combi 2.3 1986
U 240 GL 1985 [=

360 GLT 5-drs. 2.0 Inj. 1984
bl 340DL3-drs. 1.4 1982 j-i

360 GLS 4-drs. 1985 |J
n 360GLS3-drs. 1986 r
U 360 GL 4-drs. Inj. 1987 L
!" 340 DL 4-drs. 1.4 1987
ft 340 DL 4-drs. diesel 1987 J=340 DL 5-drs. automaat 1986

□ 340 Base 3-drs. automaat 1987 =
340 Base 3-drs. 1987 L
Andere merken:

U Ford Escort 1.4 Bravo 1987 L.
Nissan Micra GL 1987
Nissan Micra SDX 1987 r
Citroën Visa 1.1 Leader 1986 [_

n Mazda323l.l 1986
Volkswagen Passat 3-drs. 1985 L
Renau It 9 automaat 1982

Lj Opel Ascona 1.9 automaat 1980 b
Volvo-dealer

D Jac Klijn f„ Strijthagenweg 123 Kerkrade 045-458000 L
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A RECHTSTRAAT 26 - MAASTRICHT p
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={ o VADERDAG - SIGARENDAG £ h

T HET GROOTSTE ASSORTIMENT A
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«..»AkAp.iil Op de Vey 47-49J Autobedrijf G£leen l
Reubsaet Tei. 04490-44944

* Voor een goede occasion L
] * APK-keuring

* Alle autoreparaties w»
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-1 Hoogstraat 12A - 6373 HV Landgraaf - Tel. 045-321554 r
De Parel 3A 6441 BZ Brunssum - Tel. 045-252579 L
Voor al uw singles, cd's, Ip's en

-i me's en een te gekke .... service.... r-

Tegen inlevering van deze advertentie

i 10% KORTING \-I (geldig t/m 24 juni) P

Veel muziek komt natuurlijk van
m een ....gezellige CD-platenzaak.... L
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- exclusieve verlichting - meubels- woon<jesign - kado-arlikelen =
model dove \^ /p;

m. kamsma-hamers [ / || \ \/~\\ L/ix
■ beekstraat 28, 6231 Iq meerssen, tel. 043-643595 , t
JdcdeneneneneneneneneL
-nenenenenenenenenener
= Erna's =

= Fitnesscenter [Wwj
Hoofdstraat 110, Hoensbroek, V Va/J tel 045-219551 /-Jpg&Q^
Inl.: Ben Mesters «3 50

OPENING- maandag 9.00-12.00 en 15.00-22.00 uur
STIJDEN: »iasda9 9.00-12.00 en 15.00-22.00 uur

woensdag 9.00-12.00en 15.00-22.00 uur
donderdag 9.00-12.00ei 15.00-22.00uur *-
«rijdag 9.00-12.00ei 15.00-22.00 uur
zaterdag 10.00-13.00 uur

p rotdag 10.00-13.00 uurJdcdcdcdcdcdcdcdcdcdeL
—ii ii ■ ii—ii—ii—ii—ii ii ii—ir-

groencentrum
] BOK e

BLOEMISTERIJ 1J I HOVENIERSBEDRIJF I L
I TUINCENTRUM & ARCHITECTUUR |

J Gardena grasharkcompleet PJ met steel 24.95 L
= Gardena Gazon special 18,50

Vijverfolie 5 jr. gar. m26,95 _
Uterweg 117 Heerlen-Noord. L

Tel. 045-215366
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knkmw [
Elisabethstraat 38

04490-43754

J Speciaal voor vaderdag exclusieve
sigaren van Hajenius, Huifkar, De

■ Olifant, De Heeren van Ruysdael.JdCdCdCdCdCdCdCdCdCdCL

■j-ii—\mm\—ifiill—18111111 II II II I '4 Fietsen op maat |'
Door eigen assemblage beter en r-i |
goedkoper.
Tevens hoolddealer van o.a. -i |
Batavus, Bekli, Gazelle, Ralleigh

]Fa. Süestra 0,
p Hendriklaan 2, Susteren, tel. 04499-1379 LJ
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J Weth. Sangersstraat 57 6191 NA Beek U U niYMAi-fanH" °,|zk?rogazonmaaier

Tel. 04490-76985 Uitblinker! blinkt uit door zijn
—I U bedieningsgemak,

1 Specialist voor: H ||T>l " "££»_J LJ l_l IBm'aigfÊ N, - motorrem,

Pioneer autostereo <|rM ïeN^df' 6"

hi-fi r~l i—i s*"&^^p^ schakelaar
~ werkbreedte 30 cm

tv & video UU ~ 4-voudiae
~ verstelling per wielas

-I BOSG luidSprekerSyStemen U - triplex maai- en vangsysteem met 25 liter grasvangba*

= Vaderdag aanbiedingen ; = Van/ 398 nu voor ’ 345 9^J Pioneer autoradio KP-2050 + U U J
TS-1010 luidsprekers ’ 299,00 JJOS DUPUIS V/H BO^
Pioneer autoradio KE-1080 + WZERWAREN VAKHANO*J antidiefstalslede ’ 449,00 U H(fjl Akerstraat 70, 6411 HC Heef!"

~ r~. TT , A njta nn U Telefoon 045-715052- Opruiming S-2 voor ’ 1.049,00 -JdczicziciiczicdcicicdcidczicLJ Lbcziccicziczii—ll II ICJC3
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] M lanUnkah Üan^Sc*[j enenenenenenenenen^
Heisterberg 78 - Hoensbroek - tel. 045 - 224200 .^^. '^pW. //SSMBB^

VOOR UW KAMPEERUITRUSTING VAN A TOT Z
TENTEN DEKKLEDEN
TENTACCESSOIRES TOUW «W_^^»w
RUGZAKKEN BAGAGEWAGENS
SLAAPZAKKEN VRIJE TIJDSKLEDING
LUCHTBEDDEN ENZ ENZ.
VLAGGEN E,GEN ATEUER

Nieuw: nu ook vouwwagens André Jamet P^i

'^^^^^^^^^ilr^ i^^^^i^^^H



j|;L|MBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.^DITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,,'(T42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Politie redt
leven hond;
publiek in
vervoering

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De Landgraafse
politie heeft in het winkelcentrum
Op de Kamp een staande ovatie in
ontvangst mogen nemen. De politie
werd gealarmeerd omdat een 12 jaar
oude Duitse Staander het van de
hitte dreigde te begeven. De bazin
van de hond wist zich geen raad.
Agenten van de hondebrigade za-
gen meteen dat de hond overhit was
en op leven na doodwas. Eerst werd
de hond met koud water geblust,
even later werd hij door de politie in
een koud bad gestopt.
De hond maakt het intussen weer
goed. Tijdens de 'bluswerkzaamhe-
den' applaudiseerde het winkelend
publiek geruime tijd.

Met 110 km
over stoep

LANDGRAAF - Een automobi-
list uit Kerkrade is maandag
door de Landgraafse politie aan-
gehouden omdat hu' met 110 ki-
lometer per uur over een trottoir
bij Op de Heugden reed. De man
haalde op dat moment een trac-
tor ter hoogte van De Dormig in.
De politie nam in oveleg met de
verkeersschout de auto meteen
in beslag. Hij zal snel aan de offi-
cier van justitie worden overge-
dragen.

Heerlens politiecommissaris Berends:

'Imago heroïnestad
is ook mijn schuld'

toentertijd in onze kraam te
pas. Van die naam zijn we nooit
meer los gekomen. Achteraf
gezien had ik die kans moeten
laten liggen," biecht hij nu op.
Commissaris Berends vreest- hoe stevig de dealers ook
worden aangepakt en/of de
verslaafden worden ontmoe-
digd - dat Heerlen de komen-
de jarentoch als heroïnestad te
boek zal blijven staan.

Lees verder op pagina 17

Aflevering 9
Van onze verslaggever

HEERLEN -Heerlen, heroïne-
stad. Op dit imago staan ook de
vingerafdrukken van politie-
commissaris Bert Berends.
Geeft hij zelf ook toe, inclusief
as op het hoofd.

Voor deze zonde moet hij terug
naar de jarenzeventig. „Uit cij-
fers over drugsdelicten bleek
dat Heerlen op de derde plaats
kwam. Inderdaad, om er meer
politie bij te krijgen, heb ik

toen deze cijfers sterk onder-
streept. Heerlen: derde drugs-
stad van Nederland kwam

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als middelpunt. In
deze negen aflevering een ontmoeting met politiecom-
missaris Berends. Centraal staat het zogeheten twee-
sporenbeleid van de Heerlense politie. Enerzijdse
drugsverslaafden en dealers aanpakken die de open-
bare orde verstoren. En van de andere kant blijven ja-
gen op de elite van degeorganiseerde misdaad in deze
regio.

Vangst narcotica
nu al verdubbeld
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het narcoticateam
van de politie Heerlen heeft inde
eerste helft van dit jaar bijna
tweemaal zoveel hard drugs in
beslaggenomen als vorig jaar:
7858 gram tegen 4534 gram in
1988. Daarentegen is nu nog
maar een kilo hasj gepakt tegen
17 kilo vorig jaar.

Hoewel de acht man sterke
'drugbrigade' dit jaarintensiever
opereert, wil de korpsleiding
zich over de vangsten allerminst
op de borst kloppen. „Je moet je
niet blindstaren op dit soort cij-
fers. Als de politie in Eijsden
morgen tien kilo heroïne onder-

schept, dan scoort het landelijk
bij de top vijf, verduidelijkt com-
missaris Berends.
Naast drugs behoren vuurwa-
pens tot de waar waarin de geor-
ganiseerde misdaad in Oostelijk
Zuid-Limburg handelt. Vorig
jaar nam de politie van Heerlen
welgeteld 75 vuurwapens, plus
twee zelfgemaakte bommen in
beslag. Deze wapens zijn onder-
verdeeld in: 21 alarmpistolen en
alarmrevolvers, 10 'speelgoed'-
pistolen en revolvers, 3 schiet-'
buizen, 13 hagelgeweren, 12 pi-
stolen, 2 revolvers en 14 andere
pistolen. Tot en met mei van dit
zijn er 17 vuurwapens in beslag
genomen.

Nijd over nieuwe school
Bewoners Achter den Winkel boos op gemeente Landgraaf

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Bewoners
van de flats Achter den Win-
kel in Schaesberg zijn woe-
dend op de gemeente Land-
graaf. Zij pikken het niet dat
het college een vierde basis-
school wil bouwen op het
trapveldje bij de flats. De ge-
meente heeft allerlei be-
staande gebouwen bekeken
maar die bleken niet ge-
schikt als huisvesting.

Wethouder Thei Gybels van Onder-
wys zei gisteren dat de ideale loka-
tie niet bestaat en dat de gemeente
dus een keuze heeft moeten maken.
De bedoeling is dat bij Achter den
Winkel een semi-vast gebouwkomt
zodat in de toekomst eventueel nog
verhuist kan worden naar een be-
staand pand.

Ambtenaren van de afdelingen
Ruimtelijke Ordening en Onderwijs
hebben de mogelijkheden onder-
zocht en kwamen uiteindelijk met
vier lokaties op de proppen. Twee
daarvan vielen af omdat ze niet in
Schaesberg-Zuid lagen. Een bin-
nenterrein aan de dr Calsstraat haal-
de het niet vanwege 'ruimtelijke
problemen.

Raadslid wil
duidelijkheid
van college

Strijdplan
De bewoners zijn vooral nrjdig om-
dat de gemeente hen nietvoortijdig
in kennis heeft gesteld. Gistermid-
dag kwam een aantal bewoners bij-
een om een strijdplan te trekken.
Enkele uren later zetten ze hun be-
zwaren uiteen in de commissie On-
derwijs. Ze wilden van wethouder
Gybels weten waarom hen niets ge-
vraagd is. En mocht dat wel ge-
beurd zijn, wie de gemeente dan
heeft gesproken.

Vijver 't Brook
weer rimpelloosRechter tikt sociale

dienst op de vingers #Natuurlijk, overal wordt er
gevist met dit mooie weer.
Maar dat hengelvijver 't Broek
in Voerendaal weer gewoon ge-
bruikt kan worden waarvoor
hij bedoeld is, heeft een historie.
Ruim een maand geleden stier-
ven door nog steeds onopgehel-
derde oorzaak ruim tiendui-
zend vissen en zagen de 300 en-
thousiaste sportvissers groen
en geel van ellende. De vijver
moest zelfs leeg gepompt wor-
den. Maar dat is nu allemaal
voorbij, alhoeioel beslist nog
niet vergeten.

Foto: DRIES LINSSEN

Gewoonten

ringe scholing van de verdachte- hij had na de lagere school geen
opleiding meer gevolgd- kon offi-
cier van justitiemrVisser niet gelo-
ven dat hier sprake was van onwe-
tendheid.

Daarbij wapperen de bewoners met
de summiere nota 'regeling overleg
met wykorganen Landgraaf. Om-
dat de regeling geen rechtskracht
heeft hebben debewoners van Ach-
ter den Winkel de gemeenteraad ge-
vraagd die regeling bindend te ma-
ken om de inspraak te bevorderen.
De bewoners lieten weten niet te-
gen openbaar ondewijs te zijn maar
dat een schoolgebouw niet ten kos-
te mag gaan van de leefbaarheid en
het groen bij de flats.

Van onze correspondente
MAASTRICHT - Politierechter
mr Swane heeft gisteren zyn vraag-
tekens gezet bij het optredenvan de
Heerlense Sociale Dienst. Dat ge-
beurde naar aanleiding van een
zaak tegen een 56-jarige Heerlenaar,
die van januari '84 tot november '87
opzettelijk inkomstenbriefjes ver-
keerd zou hebben ingevuld. „Als de
dienst doortastender had opgetre-
den, zou ze onmiddellijk gezien
hebben dat er iets niet klopte. Het
zou de gemeente een aanzienlijke
besparing hebben opgeleverd," zei
de Maastrichtse politierechter.

Volgebouwd
Ze vrezen dat met name de iets
oudere jeugd de dupe wordt als het
speelveld volgebouwd gaat worden.
„De kans bestaat dat ze dan weer in
haar oude gewoonten gaat verval-
len", zei een verontruste bewoner
gisteren bij de voorbespreking.

Overigens heeft de lokatie de be-
stemming 'openbaar groen. De
raad moet het collegevoorstel nog
goedkeuren.

(ADVERTENTIE)

Verrukkelijk
Ons Jubileum-
Lunchbuffet:

vindt plaats in ons
Tuinrestaurant en het

Feestpaviljoen.
De muzikale omlijsting is in

handen van Tonny Eijck.
Zondag 25Juni 1989

van 12.30-16.00 uur.
Prijs: ’ 95,- p.p. (all-in).
Reserveren is gewenst.

9ÊÊL
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prinses Juliana
hold restaurant

Waar heerlijk eten een traditie is.

Valkenburg a/d Geul-tel.: 04406-12244

De Heerlenaar kwam er tenslotte af
met vrijspraak. Hij moet wel wat hij
teveel aan uitkering (’ 1.500) ont-
ving terugbetalen, in termijnen van

’ 25,- per maand. Over vijfjaar is hij
dan van deze schuld verlost.

De raadsman verweet de sociale
dienst geklungel en slordigheid.
„Mijn cliënt heeft wel telkens het
juiste bedrag ingevuld, maar op de
formulieren staat nergens ingevuld
of dit per week of per maand was
verdiend. Dat had men eerder moe-
ten ontdekken."

Aangifte gedaan uit angst voor verliezen baan

Taxi-chauffeur zette
'overval' in scène

De man had jaren lang wekelijks
formulieren opgestuurd met op*gave
van de inkomsten van zijn vrouw.
Toen de sociale dienst vanaf januari
'84 de wekelijkse opgave verander-
de in maandopgave bleef de ver-
dachte precies hetzelfde bedrag in-
vullen, in plaats van vier keer zo-
veel. „Geheel automatisch, zonder
daarbij na te denken," zoals hij ter
zitting verklaarde. Ondanks de ge-

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - DeLandgraafse ta-
xi-chauffeur die eerder deze week
bij de politie aanklopte vanwege
een mishandeling heeft een valse
aangifte gedaan. Hij zette de 'open-
bare geweldpleging' in scène om
zijn baan niet te verliezen. Door de
aangifte hebben drie onschuldige
Landgravenaren twee dagen ten on-
rechte in een politiecel gezeten.

hardnekkig, zoals dat wel meer ge-
beurd. Toen de politie toch ging
twijfelen aan de lezingvan de chauf-
feur bekende hij. Het drietal had de
rit niet betaald. Omdat de taxi-
chauffeur pas in dienst was durfde
hij zijn baas dat niet te vertellen.
Vandaar dat hij zichzelf verwondde
en met een verzonnen verhaal op
het politiebureau kwam.

eeldig

IrVirf2'1 ze n*et tekker *n Sim-
IR h ant ze hebben nog
l/eJcJ^'d- Maar laat nou uit-

ipT'd de carnavalsvereni-
ty*Woeësjjoepe in die leem-

en' n w*e 'con er nou
model staan voor het ont-

\llr^an beeldhouwster Truus
dan de te vroeg over-

een V?enskunstenaar Dré Jo-
Hg' Het beeld, u>ordt drKlo-
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i)rn9e^yd- Waar? Ja dat is
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)ijj er^iji de carnaualsuere-
(j° Pleit voor een plaatsje

Hj kerk. [’ kunt ook voor
cenr 9u'den een replica van
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n ,jp of bij Werner Wierts
I b tiorneinenstraat 40. En
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l komende zaterdag
Or J 1 vanwege vaderdag
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Trots
i, Alip,,!8 Mevrouw Herpers> e^enhagen. Trots op

Q<y. rjp9en Qemeente Land-
i nte anlnu>oners van deze ge-
> ’ o7,en namelijk met zijn
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De man kwam eerder deze week op
het bureau met een kapot gezichten
een gebroken bril. Hij beweerde dat
de drie plaatsgenoten hem mishan-
deld hadden. Het drietal werd door
de politie opgepakt maar ontkende

De man werd met een proces-ver-
baal heen gestuurd. Waarschijnlijk
krijgt hij ook nog enkele schadever-
goedingen aan zijn broek.
Tegenover de politie verklaarde hij
dat hij zijn baan binnenkort zelf
maar zou opzeggen.

(ADVERTENTIE)

LIMBURGERS
KIES VOOR EUROPA

HiPU laamMHaW

■BBa^^aaï__ nal aaaaaal

IWL InaatV a 6Baaaaal

Morgen zijn deverkiezingenvoor het Europees parlement.
Dat zijn belangrijke verkiezingen; voor Europa, voor Nederland
en zeker ook voor Limburg. Onze provincie is immers de meest
Europese provincie van ons land. In de toekomst moetenwij het
vooral van "Europa" hebben. Ons belangbij een sterkEuropa,

vereist dan ook de steun van alle Limburgers. Ga daarom
stemmen, want wie stemt voor Europa kiest ookvoor Limburg!

lV dr.J.Kremers,
_^,-^^"^ Commissaris derKoninging in Limburg

(ADVERTENTIE)

Samen sterk voor Limburg in Europa
Ria Oomen-Ruijten JÊmmWÊaaaak.
kandidate voor het Europees m ■
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Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - Waarom komt
het college ineens terug op het be-
sluitbepaalde wegen van en naar de
Schinveldse bossen af te sluiten
voor gemotoriseerd verkeer? Deze
vraag hoopt het Onderbankse
raadslid P. Lindner vanavond tijr
dens de openbare raadsvergadering
te mogen stellen.
Vandaar dat hij de mede-raadsleden
een interpellatieverzoek heeft voor-
gelegd om duidelijkheid te krijgen
over dit besluit.
Linder vindt het namelijk hoogst
merkwaardig dat het college on-
langs op een informatieve bijeen-
komst over het voorontwerp-deel-
plan van de Schinveldse bossen het
afsluiten van bepaalde wegen heeft
ontkend.
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= Wij zijn dolblij met de =
= geboorte van onze §

zoon S

TOM WILLIAM
Ron en Caroline |

| Kapteyn-Bok
12 juni 1989

Einderstraat 52
| 6414 NJ Heerlen |
aiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiii£

IN PLAATS VAN KAARTEN
Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken

voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus, die
wij ontvangen hebben bij de gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest, mede namens kinderen en

kleinkinderen.
P. Kollee " B. Kollee-Dohmen

Nieuwenhofstraat 15 6431 JR Hoensbroek

f
Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen, in de leeftijd van 62 jaar,mijn lieve
man, onze zorgzame vader, broer, zwager, oom en
neef

Peter Treep
echtgenoot van

An Stuart
Heerlen: J.W. Treep-Stuart

Martha en Peter
Familie Treep
Familie Stuart

6415 ET Heerlen, 13 juni 1989
Verschuurstraat 5
Liever geen bezoek aan huis.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 17 juni as. om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 13.15 uur.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van onze sport-
vriend

Piet Treep
In hem verliezen wij niet alleen een goed lid, maar
ook een trouwe vriend. Voor onze vereniging was
hem niets te veel.

Bestuur, leden en servicecomité
S.V. Coriovallum

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
hebben wij, ofschoon wel voorbereid, toch nog on-
verwacht, voorzien van de H. Sacramenten der zie-
ken, op de leeftijd van 90 jaar, afscheid moeten ne-
men van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Anna Theresia
Laschet

weduwe van

Peter JozefReulings
In dankbare herinnering:

Kerkrade: M. Reulings-Bemelen
Kerkrade: W. Reulings-S. Reiners
Kerkrade: M. Reulings-C. Huigen
Kerkrade: A. Reulings-L. Frings
Susteren: M. Reulings-M. Wagemans

Kerkrade: J. Reulings-A.Herpers
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Laschet
Familie Reulings

Kapellaan 2, 6461 EH Kerkrade
11 juni 1989
Corr.adres: Kokelestraat 163, 6462 ER Kerkrade.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag l?juni om 11.00 uur in de dekenalekerk
van St. Lambertus te Kerkrade-centrum, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats Holz.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
.tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

t
Je hebt geleden
Je hebt gestreden
Je hebt gebeden
Niets mocht baten
Je moest mij verlaten

Roelof heeft in alle rust en in zijn vertrouwde om-
geving thuis afscheid mogen nemen van dit aardse
leven, omringd door de mensen die hem lief waren
en verzorgden.
Hij heeft de leeftijd van 73 jaar mogen bereiken.
De goede God geve hem derust diehij zo verdiend
en waar hij zo naar verlangde.

Roelof van der Vliet
echtgenoot van

Trijntje Kapper
Heerlen: T.M. van der Vliet

6418 XP Heerlen, 13 juni 1989
Peter Schunckstraat 492
Gelegenheid om van Roelof afscheid te nemen, da-
gelijks in derouwkapel van het ziekenhuis te Heer-
len, van 16.00 tot 17.00 uur.
In het gebouw van de Reformatorische Kerkge-
meenschap aan het Tempsplein te Heerlen zal de
dienst van woord en gedachtenis gehouden wor-
den op zaterdag 17 juni om 13.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is een
autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

. t
14 Jaren lang hebben wij gewacht,
hier hadden wij niet meer aan gedacht.
Dat dit geluk ons nog was gegeven,
om te houden en te zorgen voor dit kleine leven.
Het zorgen is nu opgehouden, maar het houden
van.... dat blijft.
Te midden van haar vriendjes en vriendinnetjes is
ze ingeslapen

Buddy
* 26-02-1989 tl2-06-1989

dochtertje van

Annie en Sjef
Cobben-de Heij

Familie Cobben
Familie de Heij

6414 EC Heerlen, Vrijheerenberg 35
De Engelenmis zal plaatshebben op donderdag 15
juniom 11.00uur, in deSt. Gerardus-Majellakerk te
Heksenberg-Heerlen, gevolgd door de begrafenis. op de begraafplaats Heerlerheide.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

Wij zijn volkomen verslagen door het onverwachte
overlijden van

Buddy
Wij delen het verdriet van de ouders.

Team kinderdagverblijf "Bromtol"
Hoensbroek

12 juni 1989

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van

Buddy Cobben
Aan haar ouders wensen wij veel kracht en sterkte
toe.

Bestuur, direktie en medewerkenden
Stichting Kinderopvang Humanitas
Heerlen/Amsterdam

12 juni 1989

Het overlijden van

Buddy Cobben
heeft ons met grote ontzetting getroffen.
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar haar
ouders.

Ouders en kinderen
Kinderdagverblijf "de Bromtol"
Hoensbroek

12 juni 1989

f
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden na een moe-
dig en waardig gedragen lijden van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd
van 76 jaar, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Margaretha
(Mieke) Aretz

weduwe van

Jan Mathijs Jacobus
Hubertus Verheijen

Sittard: Leontine Haacke-Verheijen
Buchten: Leon Verheijen

Familie Aretz
Familie Verheijen

12 juni 1989
Burg. Nelissenstraat 5, 6141 AH Limbricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 juni as. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Salvius te
Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van donderdag 15 juni as.
om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed geheel onverwacht, op de leeftijd
van 31 jaar, mijn man, onze goede en zorgzame va-
der, zoon, behuwd zoon, broer, oom en neef

Nico Hakens
echtgenoot van

Wilma Heijenrath
De bedroefde familie:
Wilma Hakens-Heijenrath
Roger - Ramom
Familie Hakens
Familie Heijenrath

6463 HM Kerkrade, 8 juni 1989
Hertogenlaan 94
De crematieplechtigheid heeft op wens van de
overledene in de familiekring plaatsgevonden.

Zie mij aan in Uw Ontferming
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij onverwacht
afscheid moeten nemen van mijn goede man, zoon,
vader, opa, broer, oom en neef

Jan Westerink
echtgenoot van

Bertha Hakze
Hij werd 63 jaar.

Heerlen: B. Westerink-Hakze
kinderen en kleinkinderen

6415 CB Heerlen, 12-6-1989
Haarlemstraat 27
De rouwdienst, gevolgd door de begrafenis te Im-
stenrade zal gehouden worden in de Nieuw
Apostolische Kerk, gelegen aan de Oude Kerk-
straat te Heerlen, op zaterdag as. om 11.00 uur.
Bijeenkomst aan de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sakramenten, in de
leeftijd van 86 jaar, onze goede en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Gertruda Remmers
weduwe van

Hendrik Lutgens
Sittard: In dankbare herinnering:

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Remmers
Familie Lutgens

13 juni 1989
Jeroen Boschstraat 21, 6137 XJ Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 juni a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te
Stadbroek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van donderdag 15 junia.s.
om 18.30 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00uur.

Met leedwezen vernemen wij dat ons oud-be-
stuurslid

Louis Hubert Hendrik
(Harry) Rij eken

is overleden.
Zijn inzet en liefde voor onze verenigingzal ons al-
tijd in herinnering blijven.

Bestuur R.K. S.V. Heerlen

Enige en algemene kennisgeving
' t

Heden overleed, totaal onverwacht, voorzien van
het heilig oliesel, op de leeftijd van 68 jaar, onze lie-
ve moeder, grootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Johanna (Janny)
Meisters

Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.
Heerlen: Ad Prins en Basja Baluszynski

Kerkrade: Hub Prins en Anita Stevens
Eygelshoven: Sandra Prins

Familie Meisters
6461 XJ Kerkrade, 13 juni 1989
Mucherveldstraat 19
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats Schiffer-
heide, zal plaatsvinden op zaterdag 17 juni 1989 om
14.00 uur in de parochiekerk van St.-Lambertus te
Kerkrade-Centrum, alwaar gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren vanaf 13.40 uur.
Voor vervoer is gezorgd.
Tijdens de avondmis van vrijdag as. om 19.00 uur
zal de overledene bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.

Het is 15 junia.s. eenjaar geleden, dat wij
afscheid namen van vader, opa

Jos Stevens
Wij gedenken hem in de h. eucharistie-
viering op zondag 18 juni 1989 om 9.45
uur in zijn parochiekerk St.-Augustinus
te Lutterade-Geleen.

Familie Stevens
Geleen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonll
bedanken voor het medeleven, ons betoond bl
overlijden en de crematie van mijn lieve VI
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en ornl

Lenie Ruijters-Mett
willen wij u langs deze weg hartelijk danken-
Een bijzonder woord van dank aan doktore'
verplegend personeel van de verpleeg»1
Schuttershof te Brunssum, afd. de Eik, voor de
devolle verzorging.

L. Ruijters
kinderen en kleinkinderen

Spekholzerheide, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenW"1
op zaterdag 17 junias. om 19.00 uur in de part*
kerk van St.-Martinus te Spekholzerheide.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken 1

deelneming bij het overlijden en de
grafenis van onze moeder en oma

Marieke
Menten-Schürgers

zeggen wij u allen hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen Ment*1
Limbricht, juni 1989

De plechtige zeswekendienst zal wo'j
gehouden op zondag 18 junia.s. in de'
Salviuskerk te Limbricht.

t
Met droefheid berichten wij u dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

(Zef) Johan Joseph. Römkens
weduwnaar van

Elisabeth Theresia Haan
Hij overleed, voorzienvan het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
76 jaar, in het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

De diepbedroefde familie:
Waubach: Toon Römkens

Porthcawl (Wales): Mia en Harry Coulter-Römkens
Sheridan, Rachelle, Conrad

Waubach: Hein en Tiny Römkens-Verlaan
Koen, Tessa

Waubach: Pascal Römkens
Diana van Trigt
Familie Römkens
Familie Haan

6374 AN Waubach-Landgraaf, 13 juni 1989
Veeweg 55
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd,door de begrafenis, vindt plaats op
zaterdag 17 juni as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te
Waubach.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.10 uur gelegenheid is tot schrif-
telijke condoleance.
As. vrijdag wordt de overledene bijzonder herdacht in een eucharistievie-
ring om 19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf om 18.45 uur rozenkransge-
bed.
Pap is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32; be-
zoektijd dagelijks tussen 18.00 en 18.15 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
onze penningmeester

Sjef Römkens
Hij was meer dan 40 jaar lid van onze vereniging.
Zijn inzet en dienstbaarheid zullen wij steeds in herinnering houden.

Bestuur en leden
PDV VerenigdeLiefhebbers
Übach over Worms

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het onverwachte over-
lijden van onze penningmeester en voorbeeldig lid

Zef Römkens
Zijn inzet en dienstbaarheidzullen wij ons in dankbaarheidblijven herin-
neren.

Bestuur en leden
Distrikt Oostelijke Mijnstreek
afd. C.L.B. y. P.

"t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven M"
u kennis, dat heden toch nog onverwacht, gesterkt door het h. sacrarne'1

der zieken, van ons is heengegaan, mijn lieveman, onze zorgzame vad#
schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Hubertus Wilhelmus
Roberts

begiftigd met de eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

drager van de eremedaille in goud

" van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
echtgenoot van

Maria Theodora Bertha Ruijters
Hij overleed op de leeftijd van 77 jaar.

Oirsbeek: M.T.B. Roberts-Ruijters
Oirsbeek: Hen en Mien Roberts-SuykerbuyK

Huub en Inge
Belinda en Antoine

Oirsbeek; Theo en Carla Roberts-Tangelder
Remi, Robbin .

Oirsbeek: Jan en Francien Roberts-VandeW»"
Cindy, Patrick

Oirsbeek: Tiny en Hans Crijns-Roberts
Maurice, Marco
Familie Roberts
Familie Ruijters

12 juni 1989
Torenstraat 11, 6438 GT Oirsbeek
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 17 juni 19*_
om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Lambertus te Oirsbeek, waarna aa"
sluitend begrafenis op het kerkhof bij de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur achter in de ker"'
Avondmis op vrijdag 16 juni om 19.00uur in voornoemde kerk. ..
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhi 11
te Sittard.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uü>-
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, ge'ie"
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

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.

LimburgsDagblad
L—- d

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden tij-»
dens het overlijden en de crematieplechtigheid van
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Anton Perczak
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

M. Perczak-Kowalewska
kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

Hoensbroek, juni 1989
De zeswekendienst houden wij op zaterdag 17 juni
as. om 19.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw Maagd
der Armen te Mariagewanden-Hoensbroek.

4- Tiny Janssen, 75 jaar, echtgenote van G. Tim-
T mermans, Willem Alexanderlaan 1, kamer 101,

6077 BK St.-Odiliënberg. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden heden, 14 juni, om
11.00 uur in de O.L. Munsterkerk te Roermond.

t Pierre Knoben, 73 jaar, echtgenoot van Truus
Cuijpers, Gasthuisstraat 68, 6101 CM Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 16 juni om 10.30 uur in de parochiekerkvan de
H. Pius te Echt.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Pierre Peskens
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Mevr. A.E. Peskens-Kreutz
kinderen en kleinkinderen

Schaesberg, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 17 junias. om 19.00uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van de berg Carmel te Leenhof.

Hij die we liefhadden en verloren
is niet meer waar hij was,
maar altijd waar wij zijn.

De eerste jaardienst voor onze onvergetelijke
vriend

Math. Connotte
zal gehouden worden op zaterdag 17 juni 1989 om
19.00 uur in de H. Joannes de Doperkerk te Nieuw-
stadt.

Namens de familie:
t S.G. Huizer

Nieuwstadt, juni 1989.

NU OF NOOIT <'N ZONNEBRIL
Montuur met meekleurende glazen
en harde brillekoker -é MQ *

Normale prijs ’ 349.- nu I

Montuur met glazen
en harde brillekoker QQ 'Normale prijs ’ 289.- nu *9** j/

1 JUL! OPENING IN WINKEL'
CENTRUM ZUIDHOF GELE&Hs
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Zeven jaar cel
voor Echtenaar

Van onze verslaggever

PANHEEL - Het Grind
Verkoop Kantoor in Pan-
heel heeft gisteren voor
acht van de vijf en twintig
personeelsleden ontslag
aangevraagd bij het ge-
westelijk arbeidsbureau te
Roermond. Dit heeft GVK-
direkteur J. van Breemen
meegedeeld.

Het ontslag van een deel van het
personeel vloeit voort uithet feit dat
de zeventien grindproducenten de
gezamelijke afzet van grind met in-
gang van 1 juni jongstleden hebben
stopgezet.

Ontslagen zijn mensen die de distri-
butie van de grind over de schepen
verzorgen; mensen van de kwali-
teitsdienst die de produktie bij de
baggermolens begeleiden en waken
over de kwaliteit van het grind en
een deel van het secretariaat, waar-
onder de direktie-secretaresse van
Van Breemen.
Van Breemen zei dat meer ontsla-
gen in de toekomst niet uitgesloten
zijn. Gelukkig heb ik al een aantal
mensen intern kunnen herplaatsen,
zegt hij.

Uitzicht
Het grindverkoopkantoor bestaat al
sedert einde zestiger jaren toen de
grindproducenten de verkoop en
distributie bundelden. Toen be-
stond er nog volop uitzicht op vol-
doende winmogelijkneden.

aangesloten gemeenteneen brief
gestuurd met het advies zich nog
te bezinnen op het bod. De Ve-
gal, waarin de gemeenten zijn
verenigd die belangen in Lima-
gas hebben, vergadert maandag
over de kwestie.

ROERMOND - De 25-jarige Echte-;
naar Rico van N. is gisteren wegens-
doodslag veroordeeld tot zeven jaar!
onvoorwaardelijke celstraf. De*
Roermondse rechtbank achtte het*
bewezen dat hij 4 december vorigj
jaar de 45-jarige Marcel Houben in»
diens flat aan de Narcissenstraat in»
Echt met een groot vleesmes om hef;
leven heeft gebracht. Officier van
justitie mevrouw mr C. van Hilteni
had twee weken geleden acht jaar*
gevorderd.

Van onze verslaggever
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Van onze verslaggever

Rey met een lage plaats op hun ad-
vieslij st. Hoge klasseringen in min-
der belangrijke Kamercentrales als
onder meer Limburg, Overijssel en
Enschede konden dat niet meer
goedmaken.
Breukers denkt dat hij voor Van
Rey op de definitieve lijst toch zeker
een 21ste plaats uit het vuur kan sle-
pen. Of dat genoeg is voor een Ka-
merzetel, is allerminst zeker. Vol-
gens opiniepeilingen zal de VVD
zich in september met ongeveer
twintig zetels tevreden moeten stel-
len. Maar Breukers gelooft dat het
zon vaart niet zal lopen. „Opiniepei-
lingen zeggen niet zoveel. Dat is in
het verleden vaker bewezen".
Van Rey zelf denkt dat een 23ste
plaats al voldoende is voor verlen-
ging van het Kamerlidmaatschap.
Over zijn lage klassering op devoor-
lopige üjst wilde hij gisteren niet al,
te veel kwijt. „Ik ben natuurlijk te-
leurgesteld. Ik heb als Tweede Ka-!
merlid zeven jaar hard gewerkt.
Door dat ene interview is dat kenne-
lijk allemaal vergeten. Ik kan nu,
niets anders doen dan afwachten".

Dat Van Rey slechts 29ste staat op

" Jos van Rey

Breukers vindt dat de WD niet om
Van Rey heen kan. „Bij de laatste
verkiezingen kreeg hij meer dan
7000 voorkeursstemmen. Slechts
vier WD'ers haalden meer stem-
men. Bovendien is Jos van Rey de
enige Limburgse VVDer in de
Tweede Kamer. Uit electoraal oog-
punt zou het dus niet verstandig zijn
om hem op een onverkiesbare
plaats te zetten".

de voorlopige kandidatenlijst heeft
hij hoofdzakelijk te danken aan zijn
geruchtmakend interview met Drie-
master, het partijblad van de jonge
liberalen. Dat interview viel bijzon-
der slecht binnen de WD. De in-
vloedrijke WD-Kamercentrales
Leiden en Rotterdam straften Van

Rapport Rotterdamse fusiedeskundige Slagter:

'Plem is geen partij
voor een overname'

De vooruitzichten zijn wat dat be-
treft in de afgelopen jareneen flink
stuk verminderd. In de laatste
maanden zelfs tot een nulpunt ge-
daald. Dit laatste door een ernstige
vertraging van het aan snee komen
van het Stevolgebied. Uit dit gebied
van 280 hectare tussen Stevens-
weert en Ohe en Laak kan maar
liefst 23 miljoen ton grind gewon-
nen worden.

van Limagas zit, schaarde zich
gisterochtend aan de kant van
het personeel en kondigde aan
hun belangen zo goed mogelijk
te willenverdedigen. De Gasunie
is ook niet tevreden met de prijs
die Plem biedt.

nen de Raad zijn nog zeer ver-
deeld, zo bleek gisteren tijdens
een ingelaste spoedvergadering
in Landgraaf. De commissaris-
sen hebben dan ook geen defini-
tief standpunt over de overname
ingenomen.

Net voor de vergunning verleend
zou worden eiste Provinciale Staten
een milieu-effekten-rapport. Eigen-
lijk op aandrang ook van het minis-
terie van VROM, die zegt dat.voor
ontgrondingen groter dan 100 hec-
tare een mer nodig is.

Inconveniëntie
Uit het rapport van prof. Slagter
blijkt trouwens dat de Raad van
Commissarissen niet zonder
meer in staat is een overname te-
gen te houden. In het geval dat
niet wordt ingestemd met het
bod van de Plem, zal de Raad
met een alternatief voorstel moe-
ten komen. Overigens blijkt het
bod van de Plem nog iets gunsti-
ger voor de gemeenten dan jl.
vrijdag bekend werd gemaakt. In
de nieuwste versie staat dat de
huidige aandeelhouders van Li-
magas ook na de verkoop van
hun aandelen recht blijven hou-
den op de inconveniëntietoeslag
van een tientje per aansluiting.

„De fusie zal in ieder geval op
een andere manier tot stand
moeten komen," aldus v.d. Berg.
Commissaris J. Eenens sloot
zich daarbij aan. „De hele actie
van dePlem is irreëel. Omdat het
geduld van gouverneurKremers
op is, wil hij de fusie forceren.
Daar kan ik geen respect voor
hebben."

Over het besluit door Provinciale
Staten is Van Bremen verbitterd.
„We hebben jaren met de provincie
gesproken over Stevol. Alles was in
kannen en kruiken. In januari 1988
al waren we rond. Maar vanaf dat
moment is het ook weer voortdu-
rend getraineerd door topambtena-
ren van de provincie."

Verbitterd

Of de Raad van Commissarissen
zich met dit argument zal verzet-
ten tegen deovername, staat ech-
ter niet vast. De meningen bin-

Zwaan
'gestenigd'

j^SpEN - Op het water van Iil Srtndgat in Eijsden is maan-
f Savond rond half elf een
0p atl 'gestenigd'. Zes jongens
iw.een boot joegen twee zwa-
fj °P en bekogelden de die-

"tet stenen. Een zwaan wist
vQ °^komen, maar de tweedea een vreselijke dood.

r ?nbestuurder van een passe-
-Ben '3oot sommeerde de jon-
te s Wet hun gruwelijke actie
ter °Ppen. Zij gaven daar ech-
Ueë^en gehoor aan.
v^ nJkspolitie groep Eijsden

eventuele getuigen con-
to,, °P te nemen met het bu-

aU, ® 04409-1555.
L

Bejaarden
listig

bedrogen
AaSTRICHT - Hoogbejaarde
r ge

r'chtenaren zijn het slachtofi
n^0rden van de oneerlijke be

k Ir?t!1 van Personen die aanbel
'8e j l Villapark vroeg een dor
Dl (j°^geman van ongeveer 20 jaai
id oj-,0j-, gewoner van zeer hoge leef
irj ~-J niet een lege fles voor herr

'e hij met water kon vullen.
°n ging gedwee de kelder ir

* 5 "es op te diepen en die daar
'da» 5 beuken vol water te doen
V^u de jongeman met dank ver
iti j ** Was, bleek de portefeuille
\t e Weldoener eveneens spoor
l e 2Un. Er zat ruim 200 gulder

«tl Bft.oon °"Jange inwoonster van d(

*er J^ Nazareth kreeg een onge
\ o. Jarige 'antiquair' aan d<
Oop' *~le vroeg of de vrouw wat t(

°0r nem had- De man moch

!ittie otldkijken, zo ook op de slaap
ets v* maar h'J vond kennelijl

atl zijn gading.
Ring

%{n Vertrek bleek dat hij wel de
fye Waardevolle voorwerpen hac
Tok' vrouw mist nu een gou
N>> p me* diamant, een zirkonia
NL gouden ketting met eer
'at^L" tientje en een gouden slave

'de*Hjj, wiJk Brusselsepoort ging he
\ er toe. Daar ontdekte een ge
'00nsr2orgster dat de 86-jarige be
T]en !* niet thuis gaf op haar aan
'V^ e deurwas van extra sloter

e gealarmeerde politie
Svi I zich toegang tot de wot e achterdeur en trof de be

agW°onster in versufte toe
"Üjnlü? 'n naar slaapkamer. Waar
t(Jen Was de vrouw onwel ge

Excursie
kolenmijn

" Het Henk Schram-
de,,/1 organiseert samen met de
;^UrS j beweging van de FNV een
Sgrjg >naar de met sluiting bc-

' 'gisch Jn van Beringen ini %taa ,Llmburg. Het uitstapje is
Sf h

e zaterdag om half elf
i^dat h Henk Schramcentrum.

<2M rJ 1* deelnemers tot op dui-%n [?eter diepte afdalen in de, 6tia i tevig schoeisel gewenst,
b%rn ddoek en zeeP- Voor
hSieU kan men zich vandaag
N f*A nln het Henk Schramcen-\en » 4406-41619>- °e kosten be-
v tl hen gulden.

Morgen heeft hij een gesprek van
Hilhorst over de kwestie. De grind-
producenten verkopen nu welis-
waar allemaal afzonderlijk hun
waar maar blijvenvia het Grindhuis
in Panheel in het kartel. Ze hebben
nog steeds gezamelijke belangen,
o.a. bij de herinrichting van ontgrin-
de gebieden waar 220 miljoen gul-
den mee gemoeid zijn en in de ter-
reinvennootschappen die de aanko-
pen van grondenregelen.

In elk bisdom
pastoraat voor

studenten

De Echtenaar brak samen met
Twan R. in bij Houben, die meteen
de politie belde. Daar de hoorn
naast het toestel bleef hangen, kon
de politie de hele gang van zaken op
een bandrecorder opnemen. Van N.('
die avond onder invloedvan alcohof
en drugs, zei zich niet te herinneren
dat hij met een mes had gestoken.
Wel liet hij weten een vleesmes bij
zich gehad te hebben en dat hij het
op de keel van Houben had gezet.
Volgens de advocaat van Van N.,
mevrouw mr dr R. Wijshoff-VogeU
zang, had niet Van N., maar R. Hou^
ben om het leven gebracht. Zij
vroeg vrijspraak. Haar verweeg
werd door de rechtbank verworpenj
Van N. heeft inmiddels hoger be»
roep aangetekend.

een overname van Limagas. Al-
leen de huidige aandeelhouders
(de provincie voor 45 procent, de
gemeenten voor 45 procent en de
Gasunie voor 10 procent) zouden
eventueel hun belangen kunnen
vergroten en meerderheidsaan-
deelhouder kunnen worden.

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Raad van Com-
missarissen van Limagas zou
zich kunnen verzetten tegen de
plannen van de Plem om door
overname van de aandelen eige-
naar te wordenvan het gasdistri-
butiebedrijf. Volgens de door Li-
magas in de arm genomen des-
kundige prof mr W.J. Slagter is
de Plem juridisch gezien name-
lijk geen bevoegde partij voor

Burgemeester Van Goethem van
Beek, die het commissariaat na-
mens de gemeenten bekleedt,
nam een afwachtende houding
in. „We staan zeker niet te sprin-
gen om de aandelen te verko-
pen." Zijn Swalmense collega G.
Boots heeft namens de Vegal de

J.P. v.d. Berg, die al jaren na-
mens de Nederlandse Gasunie in
de Raad van Commissarissen

Prijs

Alleen van de twee gedeputeer-
den Riem en Pleumeekers - die
eveneens in de raad van commis-
sarissen van Plem zitten - is be-
kend dat zij het bod van de Plem
steunen. De voorzitter van de
Raad van Commissarisssen van
Limagas, drs F van de Voort,
nam zelf geen duidelijk stand-
punt in. In de commissarissen-
vergadering bij de Plem had hij
zich eerder ook al van stemming
onthouden.

Gedeputeerde Pleumeekers gaf
gisteren toe dat de provincie
zichzelf 100 miljoen cadeau doet
door de overname van Limagas.
De provincie heeft namelijk zelf
Plem aangezet tot de overname,
maar incasseert daardoor als
houder van 45 procent van de
aandelen Limagas ruim 100 mil-
joen gulden. Dat geld wordt vol-
gens Pleumeekers gewoon alsre-
serve op de balansvan de provin-
cie geboekt.

AMERSFOORT - De Nederlandse
bisschoppen hebben besloten dat er
in elkbisdom een instellingvoor hei
studentenpastoraat moet komen.
Verder gaan zij over tot de vorming
van een landelijke adviesgroep
waarvan de samenstelling nog moet
worden bekendgemaakt.als die gegeven wordt in Maastricht

èn de twee andere steden, wordt wel
in Nederland erkend, maar België
en Duitsland zijn nog niet zover.Instituut levert

Euro-economen af

Nieuwe en experimentele studierichting
MAASTRICHT - Vanaf deze week
kan een handvol mensen zich Euro-
economisch medewerker noemen.
Ze hebben het afgelopen jaar een
opleiding op MBO-niveau gevolgd
via het scholingsinstituut voor vol-
wassenen in Maastricht, het CAW.
De komende tijdzal moeten leren of
de nieuwe, experimentele studie-
richting bestaansrecht heeft, want
een baan hebben de eerste afgestu-
deerden nog niet.

CAW-directeur mrTh.van de
Voort wijt dit aan de afhankelijk-
heid- van die instellingen. Het
CAW is onder één hoed te vangen
met de arbeidsbureaus (het ministe-
rie van socialezaken), maar de colle-
ga-instituten over de grens hebben
met andere departementen of een
combinatie van organisaties te ma-
ken waardoor het bereiken van een
officiële status wordt bemoeilijkt.

Vooralsnog is alleen de erkenning
in Nederland geen probleem, onge-
acht waar de opleiding is gevolgd.

Ss (ADVERTENTIE)

GEMEENTE BRUNSSUM
Bv Onttrekking aan het openbaar verkeer

ester en wethouders van Brunssum brengen ter kennis aan belang-en het dat 2'J voornemens zijn de raad dezer gemeente voor te stellen omkr\: openbaar verkeer te onttrekken de navolgende wegen en weggedeel-

" B(jschtrSWeg 9ed" kadas,rale aanduiding C 5961 ged. D 2605;
nt

, kensberggats ged., kadastrale aanduiding C 5961 ged., D 2605;
vDr aUI'l9sweg ged. Boumans, kadastrale aanduiding C 5961 ged., D 2441;- BrUr?' Kuyperstraat ged., kadastrale aanduiding C 5831 ged., D 1873 ged ;
"sPoo h' 9ed' kadastrale aanduiding C 4202 ged.;
"Dr °r°"Jgstraat ged., kadastrale aanduiding F 18 ged., F2l ged.
vKar eirVaepmansstr- ged., kadastrale aanduiding D 2291 ged., C 5830 ged.;
9*d r coormanstraat ged., kadastrale aanduiding D 2291 ged., B 6231
0 "' 6233 ged.

\M'n 9 aan het openbaarverkeer van deze wegen en
&69 Spn n's n°odzakelijk teneinde de aanleg van de provinciale
;6^arp 'fkunnen realiseren.e 9en deze onttrekkingen aan het openbaar verkeer
r? ad vor?edurende 30 dagen, ingaande op maandag 19 juni, bij de

e Op do"06"10 schriftelijk worden ingediend.
J'anaf rep!,e aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen

ndepiei i
9en°emde datum ter inzage ter gemeentesecretarie,

In i. alhier (laagbouw bestuurscentrum, sectie A.J.Z.).

"v.^^ Burgemeester en wethouders.

Het Centrum voor Administratieve
Vakopleiding van Volwassenen be-
hoort tot de selecte groep van insti-
tuten met een speciale opleiding,
die vooruit loopt op de zakelijke
eenwording van de landen binnen
de Europese Gemeenschap. Het is
een initiatief van het bureau Eure-
gionale zaken van deprovincie Lim-
burg. Het lesprogramma is erop ge-
richt mensen aan een baan te helpen
in de Euregio, zeg maar het gebied
in en rond de driehoek Aken, Has-
selt, Luik.

Volgens Van Breukelen hebben de
bisschoppen feitelijk toegegeven
aan Simonis en Gijsen. Gijsen wei-
gert samen te werken met het oecu-
menisch studentenpastoraat in
Maastricht, dat vooral op initiatief
van de orde der Jezuïeten is opge-
richt. Hij heeft een Spaanse Opus
Dei-priester als studentenpastor
aangesteld, die, aldus Van Breuke-
len, nauwelijks contacten met stu-
denten heeft.

De voorzitter van het Landelijk Be-
raad van RK Studentenpastores,
drs. H. van Breukelen uit Leiden,
toont zich „verbaasd en zelfs geër-
gerd" over het besluit van de bis-
schoppen.

De bisschoppen hebben een advies
van een commissie onder leiding
van de voorzitter van het College
van Bestuur van de Rijksuniversi-
teit Utrecht, drs. J. Veldhuis, terzij-
de gelegd. Deze commissie drong
bij de bisschoppen aan op een nieu-
we visie op de identiteit van het stu-
dentenpastoraat en ontraadde ten
sterkste de oprichting van instellin-
gen per bisdom. Zij meende dat kon
worden volstaan met de al bestaan-
de besturen van de studentenparo-
chies.

Opzet
Onduidelijk is welke toekomst de
bijzondere cursus is weggelegd. Bij
de start in 1988 kon nog een beroep
worden gedaan op de Europese
Commissie, die de opleiding voor
het eerste jaar subsidieerde uit het
sociaal fonds. Deze maand is de
tweede cursus begonnen, die gefi-
nancierd wordt door de arbeidsbu-
reaus in Zuid-Limburg.

van talen, economie/administratie
en informatica, waarbij het accent
ligt op het grensoverschrijdendeka-
rakter: buitenlandse handel, beta-
lingsverkeer, internationaal verze-
keringswezen etc.
Het grensoverschrijdende karakter
blijkt ook uit de stages. Eén stage
vindt plaats in het eigen simulatie-
handelsbedrijf, een soort 'nepkan-
toor', en de andere moeten in België
en Duitsland worden doorlopen. De
hoop is erop gevestigd dat de stage-
plaatsen leiden tot een aanstelling.

Attent
Deze week voltooien de eerste tien

cursisten de opleiding tot Euro-eco-
nomisch medewerker. P.Dizy, coör-
dinator opleidingszaken, verwacht
dat ze binnen twee a drie maanden
werk hebben. Hij wijst erop dat de
Gewestelijke Arbeidsbureaus, die
de cursus meefinancieren, ook de
verplichting hebben attent te zijn
op passende banen voor CAW-ver-
laters. „In het algemeen lukt dat ook
in 65 procent van de gevallen, zij het
dat het dan tijdelijke'aanstellingen
zijn."

Een knelpunt kan zijn dat de oplei-
ding, die exact op dezelfde wijze
wordt gegeven in Alsdorf (bij
Aken), Luik en Hasselt, nog niet
overal erkend wordt. De cursus zo-

Gelet op het doel van de opleiding
worden aan de cursisten hoge eisen
gesteld. Het pakket dat hen voorge-
schoteld, wordt is een mengeling

30 procent zaten. Het politie-
korps in Sittard hoort daar niet
bij," aldus Bodewitz.

tiekorpsen heerst op dit moment
nog een grote onzekerheiden on-
duidelijkheid.Uitbreiding politie

nog niet duidelijk
was toegekend, werd op 1 juni
aan de Tweede Kamer aangebo-
den. De politieke partijen ver-
klaarden het onderwerp echter
controversieel. Dat betekent dat
de zaak blijft stilliggen tot er een
nieuw kabinet is.

De sterktecijfers voor 1992 zoals
die oorspronkelijk voor de Lim-
burgse korpsen waren vastge-
steld zijn Brunssum van 62,6
naar 70,3; Geleen van 62,1 naar
80,7; Heerlen van 209,8 naar
255,5; Kerkrade van 95,2 naar
123,8; Landgraaf van 71,3 naar
80,5; Maastricht van 289,4 naar
365,7; Roermond van 71,4 naar
92,8; Sittard van 78,1 naar 97,9;
Stem van 45,6 naar 41,3; Venlo
van ,129,6 naar 168,5; Venray van
53,2 naar 53,9 en Weert van 67,3
naar 87,5.Afgesproken werd echter dat de

ministers Korthals Altes en Van

Dijk met een tussenvoorstel zou-
den komen voor de 'knelge-
meenten'. Commissaris E. Nicoll
van het Sittardse politiekorps
heeft inmiddels van een ambte-
naar op het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken te horen gekre-
gen, dat het Sittardse korps niet
veel kans maakt daarbij te beho-
ren. Bij andere Limburgse poli-

L; definitieve kabinetsvoorstel
üj [° e herverdelingvan de poli-
'bnS e' waarin aan elf Lim-J^gse korpsen extra personeel

!EERLEN - Volgende week
."iQerdag krijgen de Limburgse
K*Psen gemeentepolitie moge-J»antwoord op devraag óf ze er,u Personeel bij krijgen en om
joeveel formatieplaatsen het
J"} gaat. Dan vindt het debat
" de Vaste Kamercommissie

I* S' waar'n de verantwoorde-
j*eministersVan Dijk van Bin-*uandse Zaken en Korthals Al-
J.van Justitie met voorstellen
L^en komen om politiekorpsen. knelgemeenten' uit te brei-

Krapst
Wat de ministers nu aan de Vaste
Kamercommissie voor zullen
stellen, kan woordvoerder Bode-
witz van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken nog niet vertel-
len. „Ik weet het niet. Maar wie
heel nuchter naar de cijfers kijkt,
zou kunnen concluderen dat de
korpsen diehet krapst zitten for-
matieplaatsen erbij kunnen krij-
gen. Er zijn enkele korpsen die
op een stijgingspercentage van

DEN HAAG - De WD-Limburg zal
alles in het werk stellen om Jos van
Rey een verkiesbare plaats op de
definitieve kandidatenüjst voor de
Tweede Kamer te bezorgen. Op de
voorlopige lijst staat Van Rey 29ste
en dat is te laag voor een Kamerze-
tel. Voorzitter Breukers van de
WD-Limburg heeft goede hoop dat
Van Rey op de definitieve lijst een
aantal plaatsen zal stijgen. „Bij de
vorige Kamerverkiezingen stond
Jos van Rey ook op de 29ste plaats.
Uiteindelijk werd hij 21ste. In over-
leg met het hoofdbestuur moet het
lukken om hem weer een aantal
plaatsen te doen stijgen".

Van onze Haagseredactie

Gezamenlijke afzet van grind sinds 1 juni stopgezet

De haag van
protesterende
werknemers bij
Limagas. Zij
wachtten de leden
van de Raad van
Commissarissen aan
de ingang op.

Foto: DRIES LINSSEN

Eerste ontslagen
bij grindkartel

provincie
Woensdag 14 juni 1989 "15

VVD-Limburg in de
bres voor Van Rey

Kamerlid moet hoger op lijst komen

Limburgs dagblad



Tevredenheid over resultaat 1988

Officier van Justitie eist tien maanden cel Bloemenveiling
de hoogte inVerslaafde nam eigen

arts in wurggreep
Even tevoren had officier van justi-
tie mr F. Oelemeijer tien maanden
cel gevorderd, waarvan zes maan-
den voorwaardelijk (proeftijd twee
jaar). Hij eiste tevens dat P. tijdens
de proeftijd onder toezicht komt
van het CAD. De verdachte heeft
bijna twee maanden in voorarrest
gezeten.

Op het moment dat de huisarts het
toilet betrad zat P. met de rug naar
haar toegekeerd op een stoel. Zodra
zij hem zag liep zij weg en zei hem

niet te willen helpen omdat hij die
dag voor de zoveelste maal een af-
spraak met het Consultatiebureau
voor Alcohol en andere Drugs
(CAD) niet was nagekomen.

Agressief
Volgens de arts gebruikte haar pa-
tiënt al een jaar of vijf librium om-
dat hij onrustig was en last had van
slapeloosheid. Daarnaast rookte en
dronk hij zwaar. Als hij gedronken

Officier Oerlemeijer: „Uit oogpunt
van veiligheid werd P. telkens in de
huisartsenpraktijk behandeld. Van-
daar ook dat de arts die avond wei-
gerde hem te helpen. Ik noem dit
voorval een zeer ernstig misdrijf.
Vooral ook omdat het hier een arts
betreft, die het toch al erg moeilijk
heeft als ze te maken krijgen met
verslaafden."
Advocate mr E. ter Meulen-Mou-
wen adviseerde P. een geheel voor-
waardelijke celstraf op te leggen
daar„hij in panische angsten zal uit-
breken als hij opgesloten zit. Hij kan
zich dan niet meer beheersen."
De uitspraak volgt over veertien da-
gen.

De Posterholtenaar stond gister-
morgen wegens poging tot doodslag
terecht voor de rechtbank in Roer-
mond. Hij vertelde er niets van te
begrijpen waarom hij zijn eigen
huisarts had vastgepakt. In zijn laat-
ste woord vroeg hij rechter mr H. te
Strake ofdeze hem nog één keer een
kans wilde geven: „Ik drink nooit
meer. U zult mij hier niet meer
zien."

Kans

ROERMOND - Met een grote hoe-
veelheid alcohol en pijnstillende ta-
bletten (librium) in zijn lijf stapte de
34-jarige M.P. uit Posterholt 6 juni
vorig jaar een plaatselijke friture
binnen, waar hij nog twee blikjes
bier nuttigde. Even later werd hij op
het toilet onwel. Omdat de te hulp
geroepen - vrouwelijke - huisarts
hem niet wilde helpen, vloog hij
haar naar de keel en drukte die, ter-
wijl de vrouw tegen dewc-rand lag,
dicht. „Samen met een klant heb-
ben we heel wat kracht moeten ge-
bruiken om hem los te trekken", zo
liet de friture-eigenaar de politie we-
ten.

Van onze verslaggever

Op 1 september moet het
nieuwekoelhuis met an-
nex een nieuwe fruit-
loods en een nieuw kan-
toorcomplex worden op-
geleverd. Met de bouw
daarvan werd enkele we-
ken geleden begonnen.
Die investering vergt

’ 4,5 miljoen.

Koelhuis

het volgend jaar klaar
zijn.

Veiligheid

heeft en zijnzin niet krijgt wordt hij
agressief, verklaarde de arts, die aan
de wurggreep geen verwondingen
overhield. P. werd januarivorig jaar
tweemaal achter het stuur aange-
troffen met te veel alcohol in het
bloed. Van augustus tot december
zat hij in een kliniek voor alcohol-
verslaafden. Gisteren zei hij van de
drank en pillen af te zijn.

Als de groei doorzet in
het tempo van de laatste
jaren zal tussen 2.000 en
2.016 de ’250 miljoen
worden overschreden.
Die prognose is geba-
seerd op de verwachting
dat het sierteeltareaal in
Noord-Limburg en Oost-
Brabant fors zal toene-

Groei

Van onze verslaggever
GRUBBENVORST
Met de onthulling van de
naamborden van aanne-
mers enn onderaanne-
mers is gisteren een be-
gin gemaakt met de
nieuwbouw van de bloe-
menveiling in Grubben-
vorst. Het betreft de eer-
ste fase van een meerja-
renplan dat voorziet in
een uitbreiding tot
126.000 m 2.Dit volume is
naar de huidige inzichten
pas nodig bij een omzet
van ’ 500 miljoen. Vorig
jaar werd voor het eerst
een omzet van ’ 75 mil-
joen gehaald. Op die om-
zet was de bouw van een
nieuwe veiling in 1983
begroot.

De geldelijke i
steegvan ’ 451 milrj
1987 tot ’453 mUn
1988. Het resultaat VJ
Afdeling Fruit, deL
ling Groenten en y
deling Padde^
daalde met ’ 9,2 n^l
dat van de Afdeling
teelt steeg met ’ I*l
joen. jj
Het batig saldo bef;

’ 6.267.000,-. Met \K
ming van de al|j
vergadering zal Q'a
f 3.242.000- aan d^ve worden toegej
en ’ 849.000- aar» J,
sicworden gerest»»
zo blijkt uit het h
verschenen jaarve»

Omzet

ve van ’32,5 miljo?
staan.
Ofschoon de veil»111
visie en de tarievetV
koeling en cond'
ring in 1988 zijn ver'
waardoor ruim f I
joenaan inkomsten
gedolven, noopt n.
sultaatvan 1988 tot.
denheid, aldus C ,
recteur Kees van v

Gevoegd daarbij de nor-
male bedrijfsinvesterin-
gen dan komt de CVV dit
jaarvoor een totale uitga-

De eerste fase voorziet in
de bouw van een nieuwe
hal van 150 bij 50 meter
in etage. Inclusief de aan-
passing van de configu-
ratie is daarmee een be-
drag van ’ 23 miljoen ge-
moeid. De nieuwbouw
moét vóór 1 februari van

Nieuw

men. Slechts 20 procent
van het totale glasbe-
stand (140/145 ha.) in dit
gewest wordt voor sier-
teelt benut. Elders in het
land is de verhouding
glasgroenteteelt-sierteelt
fifty-fifty.

Albrecht Goudmerk koffie, """'"l"^^^^"""l"^^^^" I -^Hk/S&UAcX; \ r^ f\ T\TrTi>\ f\ ""■"■^^^.M
bonen, 250 gram 2.89 Q«arh^/*iiö f -^fedsJvHT -JVoor de barbecue vlees met rVa\ t\ L))/A\
Albrecht Goud merk koffie, (H) DarDCUUe E -^W&FTT I een korte bereidingstijd ,m RookWOrSt <^~'L-^i^' //AIIMIsneltiltermaling, i»#/\re* f ~JrffDtt/J/4~ Rii Aldi vindt u nrodukten lnJ l,ww""w,wl // >*%ffLA#l/I
250 gram 2.89 WOrSI I Tffi^TÏ L- -uJw/J "Hofstee de Drie Eiken" Een smeuige pindakaas. I f TTjU^ / /)/)/M
Albrecht Cafeïnevrije koffie Een pittig gekruide, sap- I W/fökOlTF Jdie zich nier Uitstekend voor

Uithe, beste varkens-en rundvlees Bij ALDI, vanzelfsprekend zonder mMnl/TAAVMAym
oxc.us.ef.snelfiltermaling. i \ *"""" ° oog^ard^e'kLnteXrSfjj ft ft AFLATOXINE en zonder toege- V^7(/^Vl>,^7i
250gram 3-25 2 ïtSenl^L-I^i^tt J ideaal f o,;fr^'S'^m 1.99 voe9desuikers : X^-—-^xl. , K«/-,.rr, ffi "■ — r- -^V^Viv luvooi kwaliteit extra . 250 gram IlWW _j #% A m-^' ■

■ ■^fe.H F~~^"^^ J*ï*\ II *r/\r\t« T T\*7 Voor deze artikelen ■A II in W <1Ë I voor uw 35 am \ m^3 ■ W I
BV^/ 6 stuks, 500 gram A^ t^f ÜBF / .T«ly „^Ai«.f ** ■■ ■ aandacht. Verkoop zolang ■w.*»*-^7 <UU // Vakanne! (H )BUlkSpek mager gerookt nüFf»-* de vOorrOOdstrefct. ■

Wij raden u aan een bepaald Wiw'w" / #kS^^ Gekruid me?vleeskruiden £ ftf) P?S)© 7/" 'v Iaantal op voorraad te nemen. | | nnY hamhl imprQ /„ % , 'i^i3igöi«^\ heeft Uin korte tijd een lekkernij,ft VfM /""^""W Af \ ■(H) unox ridiiiuuryetb, \^o /MSÊÊÉWjÊsÈL 2stuksca-25°9'am" ki° vivv / /M _n^ ■Korstschelpjes beefburgers r\ f\f\V - <téÊmÊÊÈ^^i i^SSSSSSS^ïï^SrrUÊBXÊi
IrtC POPII Hamburgers en beefburgers f 3 \, -*—T^^x^ra f 3 / J J?f —-r^ -1 1^ 2UBI ■! IJüï> rW" .nfohepak. 2xBo gram LmllmyJ \ %1 'C3/ Jjjk VloOCLri liHpn H 7C H^"'- jßr^^T"^' IGevuld met b.v. vers fruit een heer- \ \ -"%/ wR V ICCoftl UlUdl /^ ***PP|H FctJ^^^^^^' ■

lijke traktatie. 8 stuks in doosje.
~„ I In/w warLonclanïOC ÈWk P^l 150 gram lil W ■Gewicht 100 gram H UIIOX VaiKeilSiapjeS, /^>—-tf/Ëmi hl*%b\ f*r\ ««^Uk acai^a f*n HCA I225 kipschnitseis ft ftft /^ii®., ,v CD speler OSAKA CD-150 ■varkenslapjes en k,p Schn,tsels 9UU # /%^T®H di^gamering adviSeretl WIJ : 3-s.raa.s.aserafstemmingmet: I

r AU!M..:LrM. in foliepak, 2x 80 gram &■■W W // tWlt rniWBW *15 nummers willekeurig programmeerbaar AMA ■GeleiSUlKer I \é\\ \ W^\ \, t, U t\ r\f\ l /iM I
Is een natuurlijk produkt voor het (H) BdQU6tt6S AA Mi J^%\\ i'lk^'' m M'UIÖSnKGICIIUP JMM * hoofdtelefoonaansluitmg Cm i\l *\
zelf bereiden van jam, confiture, ge- „„„luito^n,», #%vl Mal/k yÊÊ^iS^^.W statube 750 ml. ita ■%# W ★ overzichteli|ke funktie-aanduidmg ■
lei en marmelade. Gebruiksaanwij- aT^i" ",OJ MSSH^^\tOKl3^Sr i ' i voor LED-display ■zing en diverse recepten staan ver- * * w:> gram BlLi^^e*s^ V^Vt^W!/ CS V6V66SSdUZ6n4 "f/* Afmeting: 42 cm breed/29 cm diep/7 cm hoog. s:^ ■
meld op de verpaklking. ..... , ■ i A. #^ v^SlW^ -5C >'",*N' ""^wwwv*. -n m^ 6 maanden fabrieksgarantie I
iooo g„m 0 ._ *WaldorfsaladeO 70 ISSSSSSt." ■■'° I. 1 fai 1 30° 9ram Uit de koeling £■ ■I W Ul'k>v\ _ ... fr^.\ IWl"IW (H)= Buiten de koeling houdbaar ____Wo*'\ —j| DameS/Heren Vm^W IAlbona Quick Orange of Appel —^-X ■ - WL\ . . ........ ■jnstampoedervoor 1 liter

« „ . . In de schil gekookte bad» vNietiidssliDper J& / Ihmonadedrank -.75 Wr\\\r\cL COhHo V"^-/ a ' J _,~~ (^l^w X Afl«|Si^^^ r\UUUC ddldUC OOrHünnol mot l^riliHonl^aaQ mei massage-noppen voetbed. -^^^ kVI UAppelsap W*^^ ddIUdUUCI lIICI MUIUCIIIVaCIO Kleuren: wit/rood, wit/mint, wit/blauw, wit. —*" ft LmM
tetrapak met rieties Moir «.a .., >r<& Maten 36/37 t/m 46/47 per paar. Wi ■*■10x02 liter 299 IVIaIS vacuüm verpakte maïskorrels t fIQ (Aardappel 3/4 voorkoken in schil, daarna warmnou- .■■.■._Ma^ /^S^Cv I
c- .«««-irm«o>rt« meteen licht-zoetige smaak, blik 326 gram I iU3 den op barbecue in aluminiumfolie en bij gebruik be- Ai^St^^t fAai, Ibmaasappenmonaae qq strijken met Lys de Franco, kruidenkaas). /^fmWf St* ,V®\ M/v^/m-ma Jnmrt« A-, Itetrapak met r,et,es WOlleltjeS extra fijn glas 720 ml -.0^ ' ' % ifi> MOderne daiTieS Öfl I10x0.2 liter Z.SS ' a

OC I \IC flp FrflllPP jT (x^^tD xl^TiftV—^ _ . I
Goldhom Brouwmeester pils DODerWten extra fijn, blik. 425 ml -.00 J"'* , ' H

._A i"^&^^^==^^\ hereil T-ShlliS Iblik 033 liter -.65 " q/\ Verse roomkaas met kruiden 17Q m' IMfc TTrT! --^^dSr, '* v «iiii*w ■
Goldhom Brouwmeester pils Hele SperCJebOneil fijn, glas, 425 ml. '.O* en knoflook, 80 gram. l-f \ m , "ANGELO MURONI" IrVvtf modeA ■
«es,eaO,,,ter -41 En „ * overgieten mot Aluminiumfolie extra sterk ~ 1fTett^aS^termeeStef P -.68 SladreSSing nature,, met frisse kruiden, -J-JQ 20 mtr lang. t.OD M É^P^^^SPT ïJMr'8"' H^ Odzoetzuur, 500 ml. liiw V:^--^^~/rM/ l^-*^srfTTTi 11 ' Maten, sum aal ■t\ VI ■Alcohol vrij bier _^___^—^—^—^^— l77f^^4 ■ ■■w %lsmaakt als gewoon bier, —^"""^^^^^ ’ I 4' Irra V# / / /r I I
bevat circa 40% minder River cola of sinas Bronwater Augurken, zoetzuur Ulni ilel^/\/\l /' i I *\ uvC r ' I
calorieën, blik, 0,33 liter -.57 blik 0,33 liter -.49 koolzuurhoudend, liter -.49 groot formaat, glazen pot, MUUIoMJUI ' v>: V ' '*' ' "^ I, e~v-—. . 1 ==!^\ 1700 ml 2.75 Van de beste kwaliteit. rfTT^TK MprPnQOlfkël

YM iv^. j_ i... "■" S^JSsF^^ Zilveruitjes, zeer fijn 3 kg. Lange brandduur. U^^^^^lï^^^i. *? ' F\) ,rcic,,wlxlvwlil Pittig,natuurbjk, mild /^^ . zoetzuur'9|as'37oml -75 Herensllpper, b" I|| "Clnrontifll
l^i ★Bronzuiver water in combinatie met de J/^C^T lJfêiPPrlS Sladressing, naturel s^-^- -; il |"ft .

ft^„ ...i ftcllJir nüICIIIWJkSLs N beste zongenjpte hop-en gerstsoorten _L jf%2k. X>CKw*'& met frisse kruiden, zoetzuur. Iprr^ Q *\IJ Ol" 53110331 Y^^h van 70% gemerceriseer|■p-v-v * Ambachtelijk in Zuid-ümburg gebrou- f/fë/pl iAfdtt^^ 50° m' cl, Kr^^i IIWW Bovenmatenaal en voetbed m^B^Ê (glansbehande^l
JF*\ „ wen volgens een meer dan 100 jaar Wj?/£. &(*** Pletferhacksteaks/Snack- Có^|ft Let bi, oriisveraeliikina ECHT LEDER. Zwart, bordeaux WÊÊÊÊ gekamdekatojVWSït' oudetradltie 7l /(ff ""■"^"""■-""■"-

burgers/Jagerburgers |IH .iefi^^^^ 0f grijs. Maten: 41 t/m 46. JP^ en 30% polyami*!
ltó^l)^- Een traditie die géén toevoeging van - - - / | | Hamburgers in saus, |Mllli«^l |op gevv/cmsverscr)/;/en y j «_ —pn Dubbel cylinder I lk-^Ji i chemische stoffen toestaat. /l .«u^,, jAII,|,ah9J 2 stuks, 300 gram 2.99 F £mm \en brandduur OQ 7C fl\^m (betere vorm, lanJMb* Kr,f24 ffe«yes7o.3o c/. IH, ID | Mildeen douchebad j^Bt éiOJO U Xx\^B-fgJ^J

L- '
ii* t " «"" shampoo inéén, f ( Wu^fSA J>/aL '^^\%v rafblauw en &>

Kpn lekker naoie bn een /——^ voor ee n^:.mP^r^^^^^mm '^la_j^ /*tL^&\ W Maten3o/r,en ïcKtvci napje uij cm Cwsl "c^^erzor- BgggßS^ c>, r^ /Tt££& J^h\\ \» en 43/

goed glas bier EL^6" W S^S^vM r?%AiK^;>^ -l 7C /mW/^^^W %^£7 Per3iwel
Bne 50+ Japanse pinda's |S stoffen'en'b^or,6 || /Br^J3é . Per stuk llfW WH&mWsA.SS -» ft (
250 gram 3.25 Japanse pindaszyn knapperige 1»| der milde remi- niVWWvVi Ctrinhrtol^On ’MfIbu-Taps, luchtige crackers nootjes met delicate oosterse smaak. a'^SÏ qmqsactieve be- I' *4i L ' %J OlllUUUCrvCll uit bekende series, wo IIW%
licht-gezouten, Japansepinda's worden gebakken 1 "^i standdelen. Bf ■--" tLK- >■ Ton én Tineke, Ravottersclub, Ali Bamba, Tante Zenobie,
3 pakjes a75 gram -.99 zonder toevoeging van olie of vet. /%/N BlJ^^^J^Jj^^J.Hoempa-pa en vele anderen.
Snackstars Hierdoor zijn ze minder vet. In de soorten na- 1 /% M : , . _ Tl
zoutjes met paprikasmaak, In de smaken bacon en ui, tuur, bron of musk. I iWW Jus d'Orange Cola, pub-drink of sinas UMmmmWWnlmV7mm:mWM Roninï VpriTlOUll
SOgrarn 1.15 zak|ea 150 gram 1.75 300 ml. UnoU 100% zuiver sap, tetrapak, liter -.89 jttlAaJ*^»"*****<ri>TM UVIHIII ÏCIIIIWM»

Grillo's, brosse en pikante snacks Studentenhaver //flt S^ liter 129 Tamara Vruchlenlimonadesiroop Ipfi^ffi^^l Volledig vernieuwde kwaliteit.
met pittige baconsmaak, rijke melange van rozijnen en **L* Jus d'Orange cassis, rijk aan vitamine C, jjjk^^^^lr=^!^=vs=s=^*=a Onze Bonini moet U proeven als U
80gram 1.29 noten, zakje, 200 gram 1.89 , . met stukjes vruchtvlees, blik 0.75 liter 3.99 liJvCvïïol van Vermouth houdt
Cornuco kaas-/pindalips Melba Toast UeOuOrant fles 0.7 liter 1.59 Vruchtenlimonadesiroop f !’ Puur of on-the-rocks met ijsblokje
70 gram -.49 100 gram, 5 pakjes met Nicole Darlum deo Druivesap met natuurlijke vruchten- Xê^SrHf j-fi». en een stukje citroenschil.
Hamka's 6toastjes -.75 K 100% zuiver sap, tetrapak, extracten, sinaasappel of !■■ * v ||:^JiSltVl ook.ldeaal om
bet brosse zoutje met twee Krokant Toast Milde langdurig werkzame, liter 1.69 grenadine, 075 liter 3.25 f^,..ff,",^,„ | jiï&^&EwJv* I t®"?,xell" ,

w #% *± P*
smaken ineen, 80 gram 1.25 100 gram 1.29 huidvnendelijke stoffen. _wm~^m\ Zwarte bessen nektar Appelsap *«H.niimil«p , _ ib% voi. aik. r* £7»*
FrieUticks Jonge Edam kaas 40 ~ Geuren: Musk, ~ Ij»■ vruchtgehalte tenminste 30% 100% zuiver sap, tetrapak, ft'^'S-' Wlf.HWil ]||CrJ wit of rood OaOwkrokant, naturel of paprika, voordeelstuk, kiloprijs 7.98 Romantique en mm\ II ■ | tetrapak. liter .1.99 liter --85 mmrrmrmr. I 'Hh /;"""" I, ca. 1650 gram 13.25 Ozonvriendelijk H|S B?t I I^^^^H I^l^^^^^^^^l^l^^^^B^^ f^f' M
250 gram --85 Goudse Oude kaas 48 - 100 ml. spray '^Sl W M 1 y^"sl I
Chips Bolognese kiloprijs 14.38 |JI A ■ IV^ mTA^^X
pittig gekruid, 200 gram 1.05 K ookworst OtjQ t^SBI W M i IV7IF#HKtJffCl
Gebakken garnalenkroepoek 500 gram 2.99 prijs A* m \jmJ Ij^llfJP! P^ll|^^ l|^^
SOgrarn -.99 per 100 gram -.60 fc«WW I

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2 / J. Kleynenlaan 38. S^CJ*^^
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg,
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Van onze verslaggever
KERKRADE - DeKerkraadse raadsfracties waren unaniem in
hun kritiek op de 'kaasschaafmethode' die het college heeft ge-
hanteerd bij haar onlangs gepresenteerde bezuinigingsvoor-
stellen. Hierbij wordt consequent 10 of 20% bezuinigd op een
heleboel posten.

'God Met Ons'
twijfelt over

procedure SW-21
HEERLEN - Europarlementa-
riër Elise Boot, die van het CDA
is overgestapt naar de partij God
Met Ons, heeft zo haar twijfels ol
de Milieu Effect Rapportage
(MER) voor de SW-21, die aange-
legd moet worden tussen Doen-
rade en Heerlen, wel correct is
verlopen.

Daarom vraagt ze de Europese
Commissie wat deze van plan is
te doen, als mocht bhjken dal
Nederland zich niet houdt aan de
afspraken tussen de lidstaten in-
zake het concrete geval van hel
hanteren van de MER rond de
SW-21.

Van onze correspondent
DEN HAAG/KLIMMEN - Timmer-
bedrijf P. Moonen aan de Dr Poels-
straat in Klimmen krijgt geen ver-
gunning volgens de hinderwet voor
een spuitwand bij het bedrijf. Dit
heeft de afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State
gisteren uitgesproken in het beroep
van Moonen tegen de weigering van
de vergunning doorhet Voerendaal-
se gemeentebestuur.

Geen vergunning
voor spuitwand
timmerbedrijf

„Ik heb inderdaad het een en an-

Heerlens politiecommissaris Bert Berends overprofiel georganiseerde misdaad:

'Limburgers, rasecht en keihard'

imago

„Angst voor een afrekening
weerhoudt menigeen ervan om
te getuigen. Zelfs slachtoffers
durven niet uit te pakken. Moge-
lijkegetuigen die bij het licht van
hun ogen zweren dat ze de waar-
heid spreken, staan vaak glas-
hard te liegen. Het 'milieu' ver-
hardt. Dat merk je duidelijk aan
het groeiend aantal vuurwapens
dat je in die kringen aantreft."
Kortom, de politie staat nage-
noeg machteloos en moet dus le-
ren leven met even harde als on-
grijpbare criminelen?...

worden 'afrekeningen' niet ge-
turfd. Wel kun je de eerder in dit
artikel genoemde namen buiten
kijfrubriceren onder koelbloedi-
ge executies.

bleek ook een 'verborgen' winstvan
6 miljoen uit de verkoop van de
nutsbedrijven.

'Zonder creativiteit en zonder poli-
tieke keuzes te maken', luidde het
algemene oordeel, waar zelfs ver-
antwoordelijk wethouder Lei Her-
mans zich bij aansloot. Toch lijken
coalitiegenoten PvdA en CDA de
bezuiningsnota op 26 juni aan een
raadsmeerderheid te helpen. Als het
college tenminste aan een aantal
wensen tegemoet komt.

Kunstmatig
De oppositiefracties wezen de be-
zuinigingsvoorstellen eenduidig
van de hand. „Het collegehoudt het
tekort van 4,5 miljoenkunstmatig in
stand. De bezuinigingen zijn oude
wijn in nieuwe zakken en er zijn
geen keuzes gemaakt", vond BBK-
deskundige Maurice Buck.

„Alles is op één hoop gegooid zon-
der prioriteiten te stellen", zei Frans
Krasovec van Burgerbelangen,
„Neem ditvoorstel terug", adviseer-
de WD'er Wetzels tenslotte.

PvdA'er Hub Bogman kondigde
aan de concrete voorstellen voor be-
zuinigingen in 1989, met enkele aan-
passingen te gedogen. Maar hij
waarschuwde dat de PvdA de plan-
nen voor de jaren 1990 en verder, die
nog in bestudering te zijn, zéér kri-
tisch zal bekijken. „We delennu en-
kele linkse en rechtse hoeken uit,
maar geen genadeslag. Maar als u
bij de komende bezuinigingen geen
keuzes maakt, dan beloven we u dat
u niet eens in staat zult zijn om het
geluid van de gong te horen".

Wethouder Lei Hermans noemde de
kritiek op de 'kaasschaafmethode
wel te begrijpen. „We hopen bij de
komende studies naar bezuinigin-
gen meer inzicht op te doen en keu-
zes te maken. Voor dit moment is de
'kaasschaaf essentieel, zo dringend
is de problematiek".

De PvdA wil bij voorbaat al de ga-
rantie dat de bezuinigingen tot 1993
geen gedwongen ontslagen opleve-
ren. Wethouder André Coumans
kon dat op dit moment nog niet toe-
zeggen, maar knoopte zich deze eis
goed in de oren. Beheerder wijtproblemen aan verbouwingen

Vocht en schimmel
tergt jong gezin

Toon Willems ging namens het
CDA in op het feit dat het college
verzuimd had om zich in overleg
met de raad te bezinnen op politieke
bezuinigingskeuzes. „Eerst keuzes
maken en het resterende tekort aan-
vullen", zei Willems, om te constate-
ren dat het college het precies an-
dersom heeft gedaan.

weten in een brief aan
mr I. Aarts-Mulder. Dit is
de advocaat van de familie
De Waal.

Van onze correspondent
HEERLEN - Armand de
Waal aan de Vrusschemi-
gerweg te Heerlen is ten ein-
deraad. Zijn gezinkampt al
jaren met een vochtpro-
bleem in zijn woning die hij
van het ABP huurt. De
schimmel woekert op de
muren en het water trekt
door de vloertegels om-
hoog. Allemaal de schuld
van de huurder laat Nedu
bv, de beheerder van de
pensioenfondswoningen,

Bv niets weten. Adjunct-direc-
teur Heijman blijft bij het stand-
punt dat door de wijzigingen in
de woning de vochtproblemen
zijn onstaan. WAO'er Armand de
Waal staat met de rug tegen de
muur. Verhuizen is niet mogelijk
omdat hij teveel geld in de wo-
ning gestoken heeft. „Bovendien
heb ik goeie sociale contacten in
de wijk en de kinderen kunnen
hier dichtbij naar school."

„Belachelijk", schampert de
Heerlenaar. Toenwij 12 jaar gele-
den de woning betrokken advi-
seerde dezelfde Nedu geen dure
vloerbedekking te kopen in ver-
band metvocht in de nieuwe wo-
ningen. Nou dat vocht is alleen
maar erger geworden. Na een
jaar was die vloerbedekking he-
lemaal verrot. De volgende (wol-
len) bedekking onderging het-

Acht jaar lang aankloppenbij in-
stanties heeft weinig geholpen.
Hetvocht blijft zich een weg lang
de muren zoeken. De schimmel
vindt er een goede voedingsbo-
dem in. En zoon Björn (9) is er
Cara-patient van de geworden.

der in die 12 jaarveranderd aan
de woning", beaamt Armand de
Waal. „Sierpleister op de wan-
den, een houtwolcementen pla-
fond in dewoonkamer en een be-
timmerde keuken met een af-
zuigkap." En dat laatste is vol-
gens de Nedu funest. Omdat de
woning mechanisch wordt ge-
ventileerd zouden afzuigvenüe-
len afgesloten zyn. Ziedaar de
vochtproblemen. Althans in de
keuken.

„Dat is in ieder geval de mening
van onze huisarts", zegt Armand.
Vier keer per dag moet zijn zoon
het ventolin-pompje gebruiken
met een een middel dat zijn
luchtwegen weer open maakt.

Schadevergoeding
Van schadevergoeding wil Nedu

Herstel
Maar ook die maatregel kon het
vochtprobleem niet ondervan-
gen. Toen het water door de voe-
gen omhoog drong begon het
welles-nietesspelletje. Hetgeen
uiteindelijk resulteerde in her-
stelwerkzaamheden die de Nedu
door een particulier bedrijf liet
uitvoeren. „Deze firma consta-
teerde dat de regenpijpen niet
waren aangesloten en dat loden
slabben aan de fundatie ontbra-
ken. Bovendien waren er ook
plekken waar ze vergeten had-
den teer te smeren tegen het
grondwater".

zelfde lot. Toen heb ik maar
vloertegels aangebracht."

Het laatste literair ontbijt vond
een halfjaar geleden plaats in het
Heerlense Landsfort. Het Grand
Theater hoopt deze literaire ge-
beurtenis weer nieuw leven in te
blazen.

LANDGRAAF - Het Grand Thea-
ter in Waubach houdt aanstaande
zondag vanaf 9.30 uur een literair
ontbijt. Dick Gebuys, auteur van
diverse novellen en dichtbundels
en tevens eigenaar van uitgeverij
PAN zal het programma presente-
ren. Literaire gasten zijn de schrij-
vende brigadier Jo Kaiser, Mauri-
ce Trippas en Jean Severijns die
de geruchtmakende novelle 'Het
Vermoeden' op zijn naam heeft
staan.

Literair ontbijt
in Grand Theater

Dewerkplaats bevindt zich op tien a
vijftienmeter afstandvan de dichtst
bijgelegen woningen. In het alge-
meen wordt een afstand van 75
noodzakelijk gevonden om stank-
overlast te voorkomen.

Tevens heeft het gemeentebestuur
volgens deRaad van State terecht in
de vergunning opgenomen dat er
tussen zeven uur 's avonds en 's
morgens geen machines in de tim-
merwerkplaats in werking mogen
zijn. De isolatie in de oude werk-
plaats is zo slecht dat de toegestane
normen voor de geluidshinder in de
avond en de nacht overschreden
zouden worden.

Brjna aan het eindevan zijn laujn
heeft de zwaar beproefde huur-
der nog een laaste (hoopvolle)
poging ondernomen door zijn
problemen voor te leggen aan
het Heerlense college van b en w.
Ingrijpen moet een uitbarsting
voorkomen, zo schrijft hij.

HEERLEN - De Stichting Vakop-
leiding Carrosseriebedrij f (V.0.C.)
houdt op vrijdag 16 junivan 9.00 tot
16.00 uur aan In de Koumen 118a
een open dag. Jeugdigeschoolverla-
ters en werklozen met een baanga-
rantie kunnen op die dag een kijkje
gaan nemen. De stichting leidt op
voor autoschadehersteller, auto-
spuiter, carrosserie- en interieur-
bouwer. By het V.O.C, worden ver-
schillende opleidingsvarianten ge-
hanteerd.

Opleiding
carrosserie

Die bewuste brief is gedateerd
op 10 april van dit jaar. In dit
schrijven zegt Nedu-beheer dat
er geen bouwkundige gebreken
zijn geconstateerd aan de wo-
ning en dat de oorzaak van de
vochtproblemen ligt aan de wij-
zigingen die de huurder aan de
woning heeft aangebracht. En
dat is volgens het huurcontract
niet toegestaan, klaagt Nedu.

Hij gaf zyn eigen fractie de nodige
complimenten, omdat deze tijdens
een besloten raadsconferentie voor-
stellen had gedaan, die door het col-
lege zyn overgenomen. Daaruit

HEERLEN
I ia o^ slePmother is an alien, dag.
"18.30 en 21 uur. Rivoli: The nakedl"a 8 15.30 18.30 en 20.30 uur. Lady

"agebond, wo 14 uur. Maxim:
°ver Parador, dag. 15 18.15 en

."JUT. H5: Tequila Sunrise, dag.
D

IS en 21.30 uur. Rainman, dag. 14■"JU uur. Dangerous Liaisons, dag.,en 21 uur. The Bear, wo 14uur. The
mother, dag. 19 en 21.15 uur..*; d»g. 14 18.30 en 21 uur. 'n Avon-

nlet een staartje, wo 14.15 uur.

exposities
HEERLEN
v**le«i Raadhuisplein 19. Hetpfn moment. T/m 25/6, open di t/m
J' uur, za en zo 14-17 uur. Volks-kracht, Schaapskooiweg 95.
j_|*»» André Offermans. Open di t/mni uur, zo 13-17 uur, di en vr ook

k~ uur. NMK-bank, Bongerd 13.
jan M. Philippens. T/m 31/6, open
J^agen 9-16 uur. De Spiegel,
,j?at 88. Werk van Mich Radema-m 13/6, open do t/m ma 20-1 uur.
Hoensbroek
ildo ' hoensbroek. Expositie fijn-

Driemaal Nul. T/m 2/7.
£'an Alfons Stadhouders. Gedu-
lUr d zomermaanden, open dag. 10-
-at ï? lbl,°U»eek, Pastoor Schleiden-
«'t jerkvan Cor van HoofT/m 14/7>kantooruren. ABN. Foto'stjj^as Schipper. T/m 15/7, openaBen 9-16 uur.

VOERENDAAL
Pto* vis- Werk van p- Meuleners.
lot 'B> open werkdagen 9-12.30 uur,* '3.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
S" Galerij, Kerkberg 2. Werk van
lo "eerath. T/m 25/6,openwo, do, za

li-W uur, vr 13-20uur.
UBACHSBERG
nAe Be Leuf, Dalstraat 2. Werk van
|s"*estriner. T/m 11/6,open di t/m vr""f. zo 12-15 uur.
KERKRADE„ £ Hoog Anstel, Kasteel Eren-
Jan ** van JacquelineVan Elsberg
H,iny van der Veen. T/m 25/6, open
Win .4"17 uur-Rodahal. Onbekende,n nstrumenten. Van 25/6 t/m 23/7,"»a Vm vr 14-17 uur.

a Regioredactie
p-telijk Zuid-Limburg

t Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

fc°or Heerlen
fr^ragstra;°45-7l0317

J °45-422345
Vn^Rooijakkersfa°45-7l4876
fi iwT°0nen> chef

fe'^d Willems4406-15890
& Ü„_0r Kerkrade
Uo °45-455506
fc^fhilippens

door hans toonen
|» ?RLEN - Felle blik. Vinger
lee d schudden synchroon

ken v-t!gen schuld, dikke bult.
ri°orri k ls een "Jk- °f de ver-
JeaWe een te Praatzame drugs-
Kt iiv geweest, met wie door
feer. eu'is afgerekend, speelt
taak |nkele roL Ook op deze
leam y?ten we een recherche-
!ior»als ""aarvoor z^n we Profes-

Of wanneer debuurt over de her-
oïnespuiten struikelt.
Maar over de criminele elite, de
'Big Shots' hoor jeweinig anders
dan verhalen zonder gezicht.
Zelfs een in hetvak gepokten ge-
mazelde commissaris Berends
kan/wil/mag geen scherp profiel
schetsen van de top-criminelen
in Heerlen en wijde omgeving. In
Arnhem bijvoorbeeld weet een
kind dat de georganiseerde mis-
daad geleid wordt door Turken.
En in Amsterdam regeren naast
de mediterrane maffia (Turken,
Marokkanen) ook de Chinese
triades.

e tintoinip nodiSde ook uit voor eenrussJr reactie van politiecom-Banfï 18 Bert Berends
Ie L;ifK

Ver met de bewering, dat
rgse Politie minder in-

Var, fl sPeurt naar de killer(s)
lten an c°Uard, Harrie van Mul-slacht^" Robbie Rachel, drie
afrekl ers van een onderlinge

f«e CH l̂ng onder Zuid-Limburg-
]<WSVmir»elen, dan naar de da-
re bli de laffe roofmoord op

Ivelrj?1velrj? r arde Rinus van Wagen-
de DoiiT331 staan dat de Heerlen-
Nae nog wakker ligt van de
bancf ~ \e begin aPril een auto-. ?chtor^° exP»osieven tegen de

e r̂. van Van D- in Versi-
-4e dan heeft gerold. Ook van
Schüw;er van deze 'warme waar-g aan de van handel in
°ntbrTlillne verdachte dertigereekt nog elk spoor.

d
X "Ik weet dat de volks-

Vd lf ~eweert dat wij niet zo
VensU ?en s het gaat om (le-
gerde eten waar de georgani-

Ils »nin^misdaad achter zit. Niets
's het p waar- Borrelpraat, dat
Ook ri , n cr»»rurg repareert toch
'*Si ri

ver van een alcoholist!
'"^oonH " En wij krijgen een
opera? °P tefel en hebben die
Uit tp

le zo bekwaam mogeüjk
niin^ oerer»- Dat we beduidend
tfere r succesvol zijn, heeft an-
cetuigorzaken zoals angst om te.

Berends: „Wacht even. Een ding
tikt in ons voordeel. En dat is de
tijd. Uiteindelijk pakken we ze
allemaal. Is het niet vandaag dan
morgen. En anders over vijf
jaar."
Hoor ik daar de 'elite' grinni-
ken...
Berends, onderkoeld: „Die over-
schatting is tegehjk kenmerk als
zwakte van de grote jongens. Op
een dag maken ze die ene fout."
Hij geeft toe dat de politie intus-
sen beter in zijn spullen moetko-
men te zitten. Bijvoorbeeld mo-
derne, dus bijna niet af te luiste-
ren communicatieapparatuur.
„Plus iets meer politie en meer
bevoegdheden. Vooral voor de
zware handel in vuurwapens en
drugs pleit ik voor het toelaten
van uitlokking."

aan zijn dagelijks bedrag te ko-
men."
Ook tegen het winterplan (op-
pakken van aan 'de kop van de
Sarool' hinderlijk aanwezige
junks -red) heeft hij zo zijn bc-"
denkingen. „Je verdunt alleen
maar de overlast. Oplossen doe
je niks. Wij blijven pleiten voor
opvangkamers waar dealers en
junks elkaar ontmoeten. Klopt,
dan klaagt meteen de buurt. En
roept dat de politie maar eens
moet optreden. En wie zit er tus-
sen twee vuren? De politie."

Terug naar de commissaris.
„Er is nu eenmaal na veel overleg
gekozen voor het herstellen en
vervolgens handhaven van de
openbare orde. Diekeuze is in de
jaren zeventig gemaakt. Toen
had je in de binnenstad vijf tot
zes cafés waar dealers opereer-
den. Inderdaad, ideaal voor zo-
wel de recherche als hulpverle-
ning. Maar toen er gettos dreig-
den te ontstaan, inclusief ben-
des, moest er gekozen worden
voor het woon- en leefklimaat.
Dat een en ander zou leiden tot
verspreiden van overlast naar de
wijken, namen we op de koop
toe."
En toch loopt 'de kop' weer vol.
Daar aan de Sarool.

Komende donderdag, afleve-
ring 10: Deputé Pleumeekers en
de (verdwenen) subsidies.In Heerlen en wijde omgeving

Even wat hoofdstedelijke cijfers.
Vorig jaar waren negen van de
vijftien moorden in Amsterdam
ronduit liquidaties. Dit jaar vijf
van de acht, onder wie drie Tur-
ken.

Hoe dichter de politie de crimi-
nele elite benadert, deste dichter
klappen de getuigen. Wie dreigt
te praten, krijgt een 'klapband'
tegen de achterdeur. Wie klikt,
een kille kogel.

ke deur we moesten hebben,
maar het kamernummer kende
hij niét. Met de balpen heeft hij
er toen later een 5 op geschreven.
Dat leidde ertoe dat alles wat we
in die kamer aantroffen later van
tafel werd geveegd als onrecht-
matig verkregen bewijs."

Klappen Bal terug
De door commissaris Berends
gepeilde verharding wordt ge-
deeld door het Consultatiebu-
reau voor Alcohol en Drugs
(CAD) in Heerlen. Alleen speelt
CAD-functionaris Fred Jilissen
de bal ook terug naar de politie.
„Van al die invallen wordt het
milieu onrustig. De dealer voelt
zich bedreigd. Ziet een zending
drugs onderschept en stelt zich
extremer op tegen zijn klanten.
De prijs stijgt. Dus moet de ver-
slaafde nog meer stelen om toch

Uithangen
rtftp|.ijSen |n fn 2iin crimineel imago.
Qageiifif daarvan is zichtbaar.
4e S nog weL Namelijk aan
fe dcii Van de Sarool' waarklei-
Sgen Cn hun Wanten uit-
Iers w" ander deel, de huisdea-P°litiplJe pas in de krant als dekracht 1 met

J
lnzetvan veel man-

S^
l over de vloer is geweest.

Taai
Of hem dat als opsporingsambte-
naar frustreert?
Recht zyn rug alsof in de vertehet Wilhelmus klinkt. „Dat vind

„Keiharde jongens, dat zeker.
Anders bereik je in dit milieu
geen toppositie. Ze opereren bo-
vendien zelfstandig. Daar bedoel
ik mee dat de 'holding' van hun
criminele handel niet in Amster-
dam zetelt. De hoofdkantoren
van zowel de handel in hard
drugs -heroïne, amfetamine en
cocaïne- als in vuurwapens staanhier. Nee, ik kan u er niet naartoerijden. Dan geef ik me te veel
bloot. Maar neem van me aan datwe de groepen goed kennen. Zo-
maar binnenvallen kan nu een-
maal ook niet. Je moet in dezerechtstaat eerst met bewijzen ko-
men."

Rasecht
Berends kan nu niet achterblij-
ven. En schetst: „De georgani-
seerde misdaad in dit deel van
Limburg wordt gevormd door
rasechte Limburgers en wester-
lingen, onderwie wat rijksgeno-
ten voornamelijk uit Aruba, die
hier jaren geleden zhn neerge-
streken. Maar de leiding is strak
in handen van autochtonen. De
meesten zyn ooit als dealers be-
gonnen en hebben zo hun eigen
netwerk opgebouwd, waarvan
de lijnen lopen naar Duitsland,
Spanje en Zweden.

ik allerminst een handicap. Over
de grenzen van ons politievak
heb ik heel eigen gedachten. Wij
zijn professionals. En daar moet
je je ook naar gedragen, vind ik.
Dus niet kankeren op de beper-
kingen van de wetgeving. Je
moet je sterkteuitbuiten en niet
langer over je zwaktes zeuren.
Taai zijn. En creatief blijven.
Kun jebij een op te lossen zaak
niet links om, dan moetje kijken
of je er niet onderdoor kunt.
Daarbij moetje deregels niet uit
het oog verliezen. Undercover-
operaties mogen. Maar uitlok-
king is nog altijd verboden. Ove-
rigens ben ik blij dat de beslis-
singsbevoegdheid niet ligt bij de
politiemensen die moeten uit-
voeren. Die zrjn door hun en-
thousiasme en met de beste be-
doelingen weleens geneigd gren-
zen van het juridisch toelaatbare

Dat ook de georganiseerde mis-
daad zich in de handenwrijft met
een handenbindende wetgeving
deert Berends niet. „Het bewij-
spad van delict naar dader zit nu
eenmaal vol valkuilen en
voetklemmen. Je moet ontzet-
tend laveren. Dan zeg ik: zorg
maar datje zo goed bent of wordt
dat je daar niet intrapt. Wel deel
ik de frustratie als er wegens
vormfouten, die totaal niets met
de zaak zelf te maken hebben,
vrijspraak wordt verleend. Even
een voorbeeld. Bij een inval wist
een rechercheur welprecies wel-

Opzij

uit het oog te verliezen. Controle
van zowel de advocatuur als het
openbaar ministerie blijf ik toe-
juichen. Anders heb je zo Chi-
leense toestanden."

" Armand de Waal toont een vochtplek inzijn woning. Foto: FRANS RADE

" Politiecommissaris Bert Berends Foto:CHRISTAHALBESMA
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Coalitie Kerkrade lijkt bezuinigingen toch te slikken

'College maakt geen keuzes'

Limburgs dagblad

bioscopen
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MILAAN - Marco van Basten zal zijn contract bij AC Milan met driejaar verlengen. Een woord-
voerder van de winnaar van de Europese beker voor landskampioenen heeft dit gisteravond ge-
zegd. Van Basten, wiens contract nog een seizoen liep, blijft tot 1993 bij de Italiaanse topclub.
Ruud Gullit verlengde onlangs zijn verbintenis tot hetzelfde tijdstip.

dag zorgde de Venezulaan Nicolas
Pereira, nummer 118van de wereld-
ranglijst. Hij schakelde de nummer
drie van de wereld, Stefan Edberg
uit. De Zweed, zondag nog verlie-
zend finalist bij de open Franse ten-
niskampioenschappen tegen Mi-
chael Chang, verloor in twee sets.

Uitslagen: Sampras - Nijssen 6-3, 7-6 (7-4);
Lendl - Svantesson 1-6, 6-2, 6-1; Wilander -
Matuszewski 6-2, 6-2; Pereira - Edberg 7-«
(7-4), 7-6 (7-4).

Volgens de woordvoerder is met het
nieuwe contract een bedrag van 3,8
miljoen dollar, ruim 8 miljoen gul-
den gemoeid. Voorzitter Silvio ,Ber-
lusconi persoonhjk had de 24-jarige
voetballervan het jaaruit het hoofd
gepraat, na het volgende seizoen
richting Barcelona te vertrekken.
Trainer Johan Cruijff, eerder bij
Ajax werkzaam met Van Basten,
had de voetballer graag naar de Ca-
talaanse hoofdstad gehaald.

het sterkste elftal het veld in te stu-
ren. Napoli loopt de kans twee pun-
ten in mindering te krygen. Napoli
speelde zonder zes vaste krachten,
de Argentijnse Diego Maradona in-
begrepen. Napoli verloor het duel
met 0-2. Ascoli is al ruimschoots
buiten degradatiegevaar. Een storm
van kritiek ontlaadde zich op de
technische leiding toen in de twee-
de helft de reserve-doelman als in-
valler voor de geblesseerde Brazi-
liaanse aanvaller Careca verscheen.

" AG Milan heeft, omgerekend in
Nederlands geld, 38 miljoen gulden
over voor 'superspits' Gianluca
Vialli van Sampdoria uit Genua.
Dat heeft AC Milan-president Silvio
Berlusconi laten weten, aldus het
Duitse sportbladKicker. Het zou de
hoogste transfersom betekenen die
ooit voor een speler werd betaald.
Sampdoria zou, indien het zijn ster-
speler afstaat, een bedrag van 18,5
miljoen gulden in contanten krij-
gen, het 'restant' zou bestaan uit de
verkoop van Ancelotti en spits Bor-
gonovo, die dit jaar aan Florence is
uitgeleend. Vialli en , Sampdoria
hebben nog niet gereageerd op deze
opzienbarende aanbieding.

" De Italiaanse voetbalbond is een
onderzoek gestart naar de competi-
tiewedstrijd die Napoli zondag
speelde tegen Ascoli. Volgens be-
schuldigingen heeft Napoli in strijd
met de regels gehandeld door niet

Nijssen bijt in het gras

AC Milan zei dat het contract van
Van Basten vrijwel identiek was
aan de verbintenis, die Gullit vier
dagen eerder onderschreef. Van
Basten heeft overigens zijn handte-
kening nog niet gezegd. De woord-
voerder van de Italiaanse club zei
dat dit nog slechts een formaliteit
was. De derde Nederlander bij AC
Milan, Frank Rijkaard, heeft nog
een contract tot 1991.

Michel

" Middenvelder Michel heeft ver-
klaard niet langer bestand te zyn te-
gen de druk, die voetballen by een
topclub als Real Madrid met zich
meebrengt. De 37-voudig Spaans in-
ternational, één van de grootste ta-
lenten van zijn land, wil het volgen-
de seizoen ergens anders spelen. Mi-
chel zei dat na een gesprek met
voorzitter Mendoza, die de midden-
velder om een verklaring had ge-
vraagd voor diens gedrag in de kam-
pioenswedstrijd tegen Espanol. Na
een fluitconcert, volgend op een
foutieve pass, verliet Michel het
veld, nog voordat er een vervanger
klaar stond.

'Blij met vertrouwen dat in mij gesteld is'

Hendrix straalt weer " De kans is groot dat Gary Line-
ker, dievan Johan Cruyff geen vas-
te plaats heeft gekregen by Barcelo-
na, volgend seizoen by Tottenham
Hotspur speelt.

LONDEN - De overgang van gravel
naar gras is Torn Nyssen niet goed
bekomen. De Limburger, afgelopen
weekeinde op de gemalen baksteen
van Parys met Manon Bollegraf
winnaarvan detitel in het gemengd
dubbelspel, verloor op het gras van
de Queens Club in Londen in twee
sets van de Amerikaan Pete Sam-
pras: 3-6, 6-7. Het was een partij in
de eerste ronde.

Van Basten tekent
voor acht miljoen
in drie seizoenen
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AC Milan: superbod op Gianluca Vialli

door wiel verheesen

Fortuna in de markt
voor Eric Willaarts

Voor de grootste verrassing van de

""ooiifin meegenomen", zegt de
&r £ Ulter uit Baarlo. „Beïangry-. niettemin, dat ik voor het

AKEN - Alsof hij zijn blijdschap over de selec-
tie voor CHIO Aken nog eens extra wilde tonen.
In ieder geval, Emiel Hendrix kwam in de ope-
ningsrubriek van Europa's grootste ruitersport-
evenement goed uit de startblokken. De over-
winning in het springnummer was weliswaar

lOnide Fransman Michel Robert, maar met Optiebeurs Deci-
iJtet- gde Hendrix beslag op de vijfde plaats. Ruim vijftig com-

atles hadden het nakijken.
eerst sinds een paar jaar weer in
Aken present mag zyn. Het is een
wedstrijd met een ongekende uit-
straling. Ik ben vijf keer eerder al
hier geweest."

Van onze verslaggever
HEERLEN - Fortuna Sittard is he-
vig geïnteresseerd in Eric Willaarts.
De rechterspits van FC Utredht zou
de gewenste aanvullingvoor deSit-
tardse aanval zijn, zeker nu er onze-
kerheid heerst rond het herstel van
Sigi Lens. Mocht Lens alsnog ge-
opereerd worden dan moet Fortuna
uitgaan van een revalidatieproces
dat ruim een halfjaar in beslag zou
nemen. Met Willaarts zou het perso-
neelsgebrek in Fortuna's frontlinie
ondervangen zijn.

NaastFortuna Sittard is FC Utrecht
in demarkt voor de 27-jarige aanval-
ler, die momenteel nog eigendom
van Borussia Mönchengladbach is.
Terwyl Fortuna Sittard denkt over
het kopen van Willaarts (plm. drieë-
neenhalve ton), wil FC Utrecht de
doelpuntenmaker nog een jaar hu-
ren. „Wy verkopen Willaarts liever,
dan dat we hem verhuren", geeft
Borussia-manager Grasshoff toe.
„Momenteel zijn we in onderhande-
ling met FC Utrecht over een ver-
lenging van het huurcontract. Van
Fortuna Sittard heb ik nog niets
vernomen"..

heeftreeds een deel van dat geld (1,2
ton) gebruikt bij het aankopen van
de Britse spits Moore. Het restant
reserveert de club voor het opvullen
van de vacature die Plomp achter-
liet. Voor Eric Willaarts zou FC
Utrecht minimaal vier ton op tafel
moeten leggen.

Han Berger, de nieuwe Fortuna-
coach, is als geen ander op de hoog-
te van de situatie rond de begeerde
spits, FC Utrecht en Borussia Mön-
chengladbach. Hij weet ook dat, als
FC Utrecht tot koop mocht beslui-
ten, Grasshoff het grootste deel van
de acht ton, waarvoor Willaarts in-
dertijd Utrecht verruilde voor Mön-
chen Gladbach, terug wenst te zien.
Minus de twee ton huur die reeds
betaald is.

Heup Sigi Lens
opnieuw gezet

AMSTERDAM - Sigi Lens, die
zondagochtend in het ziekenhuis
van de Vrije Universiteit van
Amsterdam werd opgenomen, is
eergisterenvoor het eerst behan-
deld door dr. Haarman, hoogle-
raar traumatologie. Onder narco-
se werd de heup van Sigi Lens,
een van deweinige overlevenden
van de vlietuigramp verleden
week bij Paramaribo, opnieuw
gezet.

Willaarts zelf heeft een voorkeur
voor FC Utrecht, maar is genegen
met HanBerger destap naar het zui-
den te maken. De plannen van FC
Utrecht voorzien niet in een koop
van Willaarts. De ploeg, die onlangs
4,5 ton ving voor de transfer van
Gerrit Plomp naar VfL Bochum,

Winnen breekt
metploeg Post
-Peter Winnen verlaat

limh nic na dit seizoen- De
ci^, Urgse renner kan het finan-
PJop„,n!et eens worden met de
W .der peter Post. Het is
W oe met bekend, voor welke

6 Winnen volgend jaar fietst.

Pas vorige week maandag kreeg
Emiel Hendrix te horen, dat hy dee-
luitmaakte van de Oranjeploeg.
„Een beslissing, die waarschynlyk
uit nood geboren werd", stelt hij
nuchter vast. „De verrichtingen van
sommige landgenoten, met name in
Hickstead, waren niet bepaald om
over naar huis te schryven geweest.
Daar stond tegenover, dat mijn re-
sultaten in wéér andere wedstryden
er best mochten wezen. Toen kwam
het telefoontje van bondscoach
Henk Nooren."Hon^eJ> verschillende contacten.

e striJd om het nationaal
heid» °,enschap heb ik zeker_
Wete ' "jet Winnen gisteravond
contrl' * J heeft zes jaar onder
Overi

gestaan bij Post. Hy is
Maatge.ns nog nietzeker van een
teedVn de TourPloeg. Winnen
lië. J=en matige Ronde van Ita-
Jean p°st D°uwt zijn ploeg rond
lo gisTaul van Poppel. Het is dan
fleemt « ny my niet mee"
ilc n; " Aan de andere kant, weet
kink ~ Drecies wat hij met Breu-nk wil. Ik wacht wel af.

Onder geen voorwaarde wil Emiel
Hendrix met het paard risico's ne-
men. „Deelname in Aken is een wel-
kome ervaring, maar het mag niet
tenkoste van de opbouw gaan",zegt
hij. „Als ik vandaag of morgen oor-

Afspraak
Emiel Hendrix heeft met de bonds-
coach, dieom allerleiredenen onder
meer Rob Ehrens, Johan Heins en
Willy van der Ham thuisliet, een
bindende afspraak gemaakt. Cen-
traal daarbij stond de leeftijd van
Öptiebeurs Zargo Z, het paard
waarmee de Limburger zyn terug-
keer aan de top wil onderstrepen.
„Het dier is pas acht jaar. Zon leef-
tijd heeft men te respecteren vind
ik. Uiteraard weet de bondscoach
datnet zo goed als ik, maar ik vind
wel dat je in dit soort zaken duide-
lijk moet zijn."

Ervaring

lotto/toto

Van der Velde
weg bij TVM

Ve§?ERGEN - Johan van der
van c maakt geen deel meer uit
£rienr

e
nwielerploeg van Cees

teren t" e Partyen kwamen gis-
*ettin conclusie, dat voort-
zet van de samenwerking

geluk is- De renner uit
Honn gen maakte tijdens deWh Van Italië °Phef- door
<WiQ

oos te verdwijnen. Een
fciah» *

meldde hij zich thuis in
van ni Van der Velde is niet
Hij iran met fietsen te stoppen.
Itaij °ODt zi->n loopbaan by eens^/^nse ploegvoort te zetten.

MVV op zoek naar
nieuwe bestuursvorm

Maastrichtenaren hebben PSV-model voor ogen

DEN HAAG - De vierde prijs in lotto 23 le-
verde de 5084 winnaars een bedrag van

’ 27,90 op.Dat is aanzienlijk minder dan het
bedrag van ’ 297,90, dat maandag onder
voorbehoud werd gemeld.

deel, dat het te riskant is om Zargo
Z in de Landenpry's te laten uitko-
men blyft het dier aan de kant. Ik
heb tegen Nooren gezegd, dat ik in
dat geval met Öptiebeurs Decision
aan de start kom, maar dat het ver-
der van geen invloed is op mijn in-
zet. Die zal zoals altijd maximaal
zyn."

Of Emiel Hendrix vrijdag ook wer-
kelijk tot het kwartet behoort dat
door Henk Nooren voor deLanden-
pry's wordt aangwezen blijft voorlo-
pig nog een vraag. In ieder geval
moet een van de vijf Oranjeruiters
aan de kant blijven. JosLansink en
Piet Raymakers lijken zekere keus.
Wiljan Laarakkers ook. Resteert
derhalve Emiel Hendrix of Wout-
Jan van der Schans. De papieren
van laatstgenoemde werden er gis-
teren overigens niet beter op tóén
hij gediskwalificeerd werd. Valeur
D namelijk weigerde tot drie keer

toe bij de derde hindernis van het
parcours.

Mikpunt
Het kwalificatietoernooi voor de
open Duitse titelstrijd die vanmid-
dag plaatsvindt bracht zevenen-
tachtig combinaties aan de start.
Dertig daarvan plaatsten zich voor
het kampioenschap. Daarbij twee
Nederlanders: Piet Raymakers en
Jos Lansink. Geen Emiel Hendrix.
Hij bleef steken op de zesenzestig-
ste plaats. „Er komen nog meer da-
gen", zegt hij. „Na Aken volgt het
NK in Arnhem. Daarna hoop ik op-
genomen te worden in de equipe
voor Geesteren. En weer op latere
termijn mik ik op selectie voor
Stockholm. Het zijn, naast het EK in
Rotterdam, de evenementen waar-
op ik al gemikt had nog voordat ik
Aken op mijn programma kon zet-
ten."

een samenwerkings-overeenkomst
aangaan werden door Kees Ploegs-
ma ontkend. „Wij hebben wel van
tien kanten vragen over samenwer-
king gehad. Vooralsnog zijn wy
daarop niet ingegaan". Wel gaf de
PSV-manager toe dat over de spe-
lers, waarvoor MW interesse heeft,
zeker gesprokenkan worden.

MW is druk bezig de selectie voor
komend seizoen te completeren.
Naast de belangstelling in het PsV-
trio, heeft manager Weijzen gister-
ochtend overeenstemming bereikt
met Hans Vincent. De Brabander
verlengde zijn contract met twee
jaaren zag af van de clausule die hy
graag opgenomen zag in de verbin-
tenis. De clausule zou voorzien in
een gelimiteerde verkoopsom van
drie ton aan het eind van de tweeja-
rige verbintenis. Ramon van den
Boom heeft de Maastrichtse eredi-
visionist inmiddels verlaten. De
aanvaller bereikte overeenstem-
ming met het Belgische Wellen.

Opening CHIO Aken trok 8.000 kijkers

Manager Tiriac op
oriëntatiebezoek

ben, coach Sef Vergoossen en ma-
nager Ron Weijzen zich uitgebreid
op de hoogte gesteld van de werk-
wijze in Eindhoven. De leiding van
de club, sponsoring, etc. „MW
heeft mij een aantal vragen met be-
trekking tot onze organisatie ge-
steld. Die vragen heb ik beant-
woord", zegt Kees Ploegsma.

door fred sochacki

die een uitnodiging op zak heb
ben voor een toernee door Egyp
te.

MAASTRICHT/EINDHOVEN
MVV is druk doende bestuurlijk
orde op zaken te stellen. Een com-
missie onderzoekt momenteel hoe
de club in de toekomst het beste ge-
leid kan worden. De Maastrichtena-
ren denken daarbij aan het be-
stuursmodel zoals dat door PSV
wordt gehanteerd. Diverse gesprek-
ken zijn daartoe reeds gevoerd met
PSV-manager Ploegsma. Daarnaast
toont MW belangstelling voor en-
kele spelers die momenteel niet in
aanmerking komen voor de hoofd-
macht van de landskampioen. Met
name Lankohr, Brusselers en Ver-
meulen staan op het verlanglijstje
van Sef Vergoossen, de nieuwe
coach in De Geusselt.

Alcp onze sportredactie
vjjnj N - Manager lon Tiriac, de

a"ge manager van Boris
orip„fr:'3rengt dezer dagen eenAl^1atiebezoek aan CHIO
eens "HiJ heeft gevraagd om
gen K.a?nter te schermen te mo-
rer, aldus de organisato-
odp„- lsteren konden zij op de
sej^mngsdag achtduizend toe-ter' Uwers begroeten. Aan de in-
Wa_ .Se van Tiriac werd in de
cliKi gan6en meteen de con-
ger v Verbonden, dat de mana-
yvite>n Becker commerciële ak-
°°Kt n* in de Paardesport be-
°ntw' Akense organisatoren
hun nnen dit VOQr ZQVer het
me' evenement betreft. In sa-
rno^e^mg met Paul Schocke-
geri' organiseert Tiriac overi-
een ity,an 21 tot 24 september al

inaoor-concours in Bremen.

het hoofdnummer in Maastrichtwon, is als toeschouwer aanwe-zig. Mede door privé-omstandig-heden is hij uit de stal van PaulSchockemöhle gezet. Laatstge-noemde verkocht Landlord, het
paard waarmee Beerbaum grote
successen behaalde, aan deZwit-ser Walter Gabathuler. Prijs-
ruim 1,2 miyoen gulden.

" Wiljan Laarakkers behoort totde Nederlandse springruiters,

" De tweede editie van Jum-
ping Indoor Maastricht (9-12 no-
vember) krijgt concurrentie van
een evenement dat in dezelfde
periode in New Vork plaats-
vindt. Een aantal Nederlandse
topruiters maakt de oversteek
naar Amerika.

duiïLdger.Beerbaum, de West-«"se springruiter die vorig jaar

Uitslagen openingsdag: Springcon-
cours, tabel A, op tijd: 1.Robert (Fr) Ni-
damour 0-56,60; 2. Godignon (Fr) Prince
0-57,85; 3. Melliger (Zwits) Frimella
0-58,5; 4. Philippaerts (B) Vanna 0-58,96;
5. Emiel Hendrix, Decision 0-59,58; 12.
Lansink, Diamond Lady 0-65,65; 16.
Laarakkers, Privilege 3-76,21; 21. Ray-
makers, Zamiro ZB 4-61,65; 41. Lansink,
Öptiebeurs Libero H 8-71,10; 44. Hen-
drix, Öptiebeurs Royal Class 12-65,63;
48. Van der Schans, Dcc Jay 16-64,51.
Dressuur Prix St. Georges: 1. Linsen-
hoff (Dld).Golfstrom 1294; 2. Rothen-
berger (Dld) Petit Prince 1270; 3. Monica
Theodorescu (Dld) 1266;4. Uphoff(Dld)
Grand Gilbert 1262; 8. Ellen Bontje, La-
rius II 1226; 12. BertRutten, Figaro 1179.
Kwalificatie open Duits kampioen-
schap springen tabel A, 1,50 meter, op
tijd: 1. Smith (GB) Boysie 0-62,30; 2.
Fargis (VS) MillPearl 0-62,95; 3. Mullins
(ler) Glendalough 0-65,74; 4. Patton (VS)
Northern Magie 0-66,00; 5. Gabathuler
(Zwits) The Swan 0-66,12; 14. Rayma-
kers, Olympic Zamira ZB 0-69,60; 16.
Lansink, Öptiebeurs Felix 0-70,56; 40.
Laarakkers, Up to Date 4-71,22; 66. Hen-
drix, Öptiebeurs Zargo Z 9-77,86. Gedis
kwalificeerd: Van der Schans, Valeur D
wegens drievoudige weigering bij derdt
hindernis. Gestart: 87 combinaties.

„Tot concrete onderhandelingen
heeft dit nog niet geleid", aldus
PSV-manager Kees Ploegsma,
„maar MVV heeft belangstelling".
Daarnaast hebben voorzitter Lic- Geruchten als zouden MW en PS V

Een en ander sluitaan bij de opmer-
king van de voorzitter van de raad
van beheer van MW, professor Co
Greep. „Momenteel hebben we bij
MVV drie voorzitters. Dat lijkt me
een beetje veel van het goede. We
hebben diverse clubjes in decluben
dat is geen goede zaak. Daarom is er
een commissie in het leven geroe-
pen om de bestuurlijke structuur
eens onder de loep te nemen. Noem
het maar een soort zelf-evaluatie. De
commissie brengt advies uit en aan
de hand daarvan wordt bezien in
hoeverre de leiding van de club
wordt aangepast".

# Tegen een vorstelijke vergoeding laat Marco van Basten zich
de komende jaren in het shirt van AC Milan hijsen.

" Emiel Hendrix:
„Voorzichtigheid gebo-
den met Öptiebeurs
Zargo Z. Het paard is
nog jong".

Foto: DRIES LINSSEN
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NiC. Dassen aanhangwagens
Vejk., verh., repar., speciaalbouw.
Orrierd voor alle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

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

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
19$ Sittard. Tel. 04490-12718.

w

Autobanden van Son
Uitlaten * sportvelgen * balanceren
uiwjnen * Haefland 16 Brunssum. Tel.
046-253741.

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen, APK-keuringen
’5O-, accu's, uitlaten. Kampstraat

.andgraaf. Tel. 045-311784.

Jan Fijten. Tel. 045-251171
straat 105 Brunssum. Varnor Ml-
id. Autorijschool sinds 1955.

Kerm Adams b.v. Heerlen
i v. Rodenbroeckstr. 38. 045-

-720923. 2 generaties erv. met rijopleid.
1947. Lesauto's VW Golf en Audi 80.

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

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

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

Autorijschool' Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736.

B. den Doop Kerkrade-West
411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer-
cedes, Honda aut., Suzuki-motor Theorie
vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag.

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

Desiree Lindelauf 045-214217
Upfkerstr. 16, 6413 EN Heerlen. Erken-
deautorijsch. Lesauto: Honda Integra.

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

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

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

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

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-#424. Zandstraat 58 Montfort.
«744-2345.

Mencken AutoverhuurPersonenauto's, busjes, bedrijfsauto's
efi zelfverhuizers. Heesbergstraat 60rjeerlen. Tel. 045-412641.

Happy Rent
\|oordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-o.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz.
\tolkenburgerw. 34, Heerlen. 718040.

Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw.+rep.+laswerk. Accu's-
TVCil.koprevisie^kentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

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

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

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

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

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

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

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

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

iJP^~~JMftm»TffW!WtaT^llM "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenst u informatie over
adverteren op deze pagina?

Bel: 045-739380

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■li'lilihl'liiM^MlliüJi
J. Veldhuizen
Ramen en deuren in kunstst. en
hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl.,
roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729.

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

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Horbach B.V. 045-723282
Taxaties en makelaardij onroerend
goed. Special.: taxaties + betere
woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen.

Aquina Makelaardij b.v.
Bemiddeling bij aan- en verkoop van
onroerende goederen. Ruys de Beeren-
broeckl. 28 Heerlen. 045-715566.

Pickée Makelaardij bv lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-. potheken en taxaties van uw onr. goed.
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819.

Stienstra Makelaardij b.v.
Onr. goed, hypotheken, verzeringen,
projektontw. en bedrijfsobjekten.
Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W.
Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933.
Makelaardij Roebroek
Bemiddeling aan - verkoop huur en ver-
huur - taxatie - hypotheken. Paralleweg
Zl5, Hulsberg. 04405-1707.

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

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

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop, taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken enz.
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.

■l'ilVil^lif.ll'^lii'H'iilliJ
Dumont BV Vaals. 04454-2371
Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk,
in aluminium ramen, deuren, rolluiken, \
rolpoorten en tevens zonweringen.

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

Huur of koop al uw machines bij
Brouwers b.v.
Maastricht: Beatrixhav. 043-635555.
Wijlre: Industrieweg sa. 04450-2220.
Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

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

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

Ger Bloemen Parket
Lamett de supersterke vloer uit Zwe-
den. Schuren en/of glasstralen best.
vloeren. Dealer v. Junckers, Mehabit,
Luxaflex. Rukkenerweg 9 Nieuwenha-
gen. 045-326326.
Kurkcehlrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.
A & S Parket en Kurk
* Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- *Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her-
stellen, schuren en borstelen. Heerlen:
Benz'enraderweg 69, 045-740335.
Maastricht: Boschstraat 81, 043-
-219717.
Boosten Parket Hoensbroek

' Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. sjr. gar. Weusten-
raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle « Raleigh <* Batavus * Spartax
* Giant * Peugeot « Vespa ■» Puch *Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Math. Linssen. Tel. 045-241$
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv.-vejj
Gesp. in Radson en Nefit ketels, g<Js
water-install. Erk. schoorst.vegersbed'

Schoonheidssalon Rosalie
Bouwbergstr. 92 Schinveld. 0*
258748. Elec. onth. Blendm. Spf
bruidsmake-up. Dag- en avond mal»
up, zonnek. bank + hemel + gezichts'
bruiner.

Maya Stam-de Lang
Totale kosmetiek, minilift, figuurcoj'
rectie. Eindstraat 79 Schinveld. w
045-255453.

Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. Zee
drukkerij, offset, graveerinr. Geleens1

53 Heerlen. Tel. 045-713379.

Jacobs Ass. en Makelaardij oS
Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade. TJ045-453121. Voor al uw taxaties M'
Dormigstr. 20, 6371 VZ Landgraaf

Pickée Taxaties/Makelaardij
Bemiddeling bij koop en verkoop, ty
potheken en taxaties van uw onr. gojj'j
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-41481'

Technisch buro J. Frissen B.V-
Specialist in cv., airco, ventilatie, jf
nitair, indus. pijpleidinginstall. f
Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-71731»

Veloha-Habets. Tel. 045-42375|
Centr. verwarming onderhoudsdien5

Tevens uw adres voor energiezuin^
ketels. Vraag vrijblijvend offerte, "w
straat 5 Terwinselen.

Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transpo/1
drijf, kantoor- en projektverhuizj'2
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-7259'

Decorette Aug. v. Wersch
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-7135»
Verf, behang, gordijnstof, vloerbeo
king en zonwering.'

Stadswijnkelder Berns 2Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-717^;
Ruim 500 versch. natuurzuivereJnen. Specialist in geschenkverpakK'

VAB Vaals, tel. 04454-1993 ~Verkoop van wegenbouwmach- „.
sen, trilplaten, stampers, kompreL-
ren, luchthamers, steenbrekers,,r
ven, transportbanden, onderdelen-

Jago Zonweringen 045-41427ö(
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kv .
stof raam met dubb. glas en
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

ZonweringsbedrijfSalemink^
Voor al uw zonweringsprobl- n
wij een oplossing. Belvauer w
wenhagen. 045-314132.



" De held van de dag werdFloris Jan Bovelander, die uit strafcor-
ners een hattrick voor zijn rekening nam. Rechts Maurits Crucq.

De ranglijst: 1. Graf; 2. Sabatini: 3. San
chez; 4. Sukova; 5. Navratilova; 6. Garnson
7. Novotna; 8. Evert; 9. Manuela Maleeva
10. Seles.

Uitslagen: 81-toernooi: Tony Bokhorst
(Bergen) - Ruud Dorenbos (Meerssen) 6-1,
6-2; Geert Joosten (Maasbracht) - Horst
Blanken 6-0, 6-0. Dames: Anique Snijders
(Geleen) - Inge Hubers 6-3, 7-5; Vera Bak-
ker (Geleen) - Eugenie Curfs (Berg en Ter-
blijt) 7-5, 7-5; Arme Marie Mikkers - Peggy
Peeters (Belfeld) 6-3,; 6-3. 82-klasse: Pas-
cal Hooymayers (Ulestraten) - Peter
Schindler 6-3, 4-6, 6-1; Jeroen Snijders
(Geleen) - Olaf Willems (Meerssen) 6-2, 4-6,
7-5; Bas Horsmans (Schimmert) - Rob
Thans (Hulsberg) 7-5, 6-2; Menno Pont

Sanchez derde
op ranglijst

PARIJS - De zege van Arantxa San-
chez bij de strijd om de openFranse
tennistitels, heeft de 17-jarige
Spaanse op de derde plaats van de
wereldranglijst gebracht. Voordat
de eerste bal op Roland Garros ge-
slagen werd, stond Sanchez zeven-
de. Nieuw in de top-tien is de 15-jari-
ge Joegoslavische Monica Seles.

Van onze tennismedewerker
GELEEN - Voor het DSM-toernooi
hebben in de A-afdeling nog enige
topspelers afgezegd. De mogelijke
komst van Jan Willem Lodder via
een wild card is definitief voorbij.
De vierde op de deelnemerslijst,
Torn Kernpers uit Putte heeft van-
wege een blessure moeten afzeggen.
Er is nog een kleine kans dat voor
morgenavond Paul Haarhuis zijn
komst zal aankondigen als hij in het
toernooi van Zaragozza wordt uitge-
schakeld. Morgenavond zal de lo-
ting van het A-toernooi plaats vin-
den.

(Maastricht) - Rein Jan Koolwijk (Sweik-
huizen) 6-^l, 6-1; Stan Wouters (Beek) - Pe-
ter Soeterbroek (Geleen) 6-7, 7-5, 6-4;
Frank Vermeulen (Heerlen) - Roel Nijsten
(Maastricht) 3-6, 6-1, 6-2.

Timman naar
tweedeplaats

taj^ÖAM - Jan Timman is op-
'^>ts jnaar de gedeelde tweedeSiioo ■ het wereldbeker-schaak-
r^rner 'n Rotterdam. De Amster-

Was in de negende ronde
i^lnnaar in het Worfd Trade

wit versloeg hij de IJs-
*Spa Van de overige
uSe Hfn eindlgden er vijf in re-
J>V er^|; Prestigeduel tussen Kar-
-Bebebr0k rt Werd na zestiS zetten

irjjEGAS - De Amerikaan Su-
\wy Leonard heeft in Las Vegas
SLereldtitel boksen in het half-

ra. juicht met succes verde-|»tjj .Ue twaalf ronden durende
Poir,aegen uitdager en landgenoot
t°^arri earns eindigde onbeslist.

"Uil verdiende een bedrag van
'J°en dollar, bijna dertig mil-

Vjplden. Hearns, die in 1981
2' *n deveertiende ronde vanJjlaJ■ verloor, krijgt elf miljoen

1,81 inlrige Leonard behield de
\" de versie van de World Bo-§ tvjlouncil. ondanks het feit' datcc keer heerging.

over enkele weken voegt zijn
vriendin Shirley zich bij Tuur.
De amateurkampioen van Ne-
derland, die bij de beroeps in het
junior-lichtgewicht zal uitko-
men, tekende een vierjarig con-
tract. Zijn manager, de zaken-
man Bill Bikoff, heeft nog een
professional onderzijn hoede: de
in zeven profpartijen nog onge-
slagen Kevin Kelly.

SCHIPHOL- Met ruim twee uur
vertraging bracht vlucht MP 601
bokser Regilio Tuur gistermid-
dag naar zn nieuwe woonplaats
New Vork. De 'sensatie van
Seoel', die in de States een jon-
gensdroom werkelijkheid ziet
worden, werd op Schiphol uitge-
zwaaid door zijn familieleden en
zijn trainer Jan Schildkamp. Re-
gilio Tuur legt de komende we-
ken in de beroemde Gleasons
Gym de laatste hand aan de voor-
bereiding op zijnprofdebuut, dat
vooralsnog staat gepland voor
eind juli.

liezen en hadden het accent op man-
dekking gelegd".

„De spelers moesten steeds met el-
kaar telefoneren voordat ze de bal
afgayen", zei coach Hans Jorritsma
later. „Dan was het meestal te laat.
We holden nu achter de feiten aan.
Ik moet daar wel bij zeggen, dat Pa-
kistan ons minder ruimte liet dan
anders het geval is. Delissen kon
haast geen kant op. De Pakistani
waren echt doodsbang weer te ver-

Kreeg Oranje tegen de Britten geen
enkele strafcorner te nemen, deze Ruim verlies

Oranje-dames

EK baske tbalin Varna
keer mocht Bovelander zeven keer
zijn kunsten vertonen. Binnen een
halfuur leverde dattwee treffers op,
waardoor Nederland geheel tegen
de verhouding in met 2-0 voor
kwam te staan. Vlak voor rust profi-
teerde Pakistan andermaal van een
aanval van machteloosheid in de
Nederlandse defensie. Zaman kon
ongehinderd het halve veld overste-
ken en Sharif mocht het laatste tikje
geven (2-1).

VARNA - Het Nederlandse vrou-
wenbasketbalteam heeft gisteren de
openingswedstrijd bij de strijd om
de Europese titel, in Varna, met
groot verschil verloren van Italië.
Bij rust keek het Nederlandseteam,
onder leiding van bondscoach Van
Veen, al tegen een ruime achter^
stand aan, 21-37. In de tweede helft
werd het verschil weliswaar iets te-
ruggebracht maar bleef uiteindelijk
wel vijftien punten: 52-67.

ROSMALEN - De 'Chang-gekte' is
ook losgebroken in het Brabantse
Rosmalen, waar de jongste winnaar
van Roland Garros gisteravond zijn
eerste opwachting op Hollandse bo-
dem maakte. Omringd door enkele
bodyguards, die de pers en handte-
keningjagers op afstand hielden, be-
gaf Chang zich rond acht uur naar
de grasbaan voor zijn eerste oefen-
sessie.

'Chang-gekte'
in Nederland
losgebarsten

Toen Bovelander ook de zevende
strafcorner raak sloeg, leek de zege
binnen (3-1). Pakistan dacht daar
echter anders over. Twee minuten
later dolde Feroze op links Koorj-
man weer eens om vervolgens ook
Leistra met een scherpe inzet te pas-
seren (3-2). Verderkwamen de Azia-
ten niet in een slotfase, die werd
ontsierd door gele kaarten voor Ju-
naid en Brinkman.

Wereldrecord eveneens besmet
TORONTO - Ben Johnson heeft gisteren toegegeven, dat zijn nog
geldende wereldrecord op de 100meter sprint tot stand kwam na ge-
bruik van verboden stimulerende middelen. De Canadees liep de
sprint in 1987 bij het toernooi om de wereldkampioenschappen atle-
tiek in Rome in 9.83 seconden. Johnson zei dat hij in aanloop op dit
evenement twee maanden lang dope had genomen. Officials hadden
eerder te kennen gegeven de geldigheid van het record te onderzoe-
ken, indien Johnson zou toegeven dat zijn tijd onder invloed van ver-
boden middelen tot stand was gekomen.

Johnson toont berouw
'Ik loog over dopinggebruik omdat ik me schaamde' Johnson wijst op zijn lever als

hem wordt gevraagd waar hij ge-
masseerd werd.

„Ik wist niet waar die massage
voor diende", zei Johnson giste-
ren. Er was niet uitgelegd dat het
bedoeld was om de door het ana-
bole gebruik gestoorde lever-
functies weer op gang te bren-
gen, zodat de verboden stoffen
zijn lichaam zouden verlaten. Tij-
dens een enkele dagen durende
tussenstop in Tokio gaf Asta-
phan hem zes keer daags laxeer-
tabletten. Het gif moest zijn li-
chaam uit.

r^dese atleet Ben Johnson*?teren in het openbaar berouw*p°ond over zijn jarenlange do-
"ggebruik. Hij zou graag weer
j krijgen om aan te tonenJ'"ij ook zonder stimulerende

de snelste man inde
*reld is. De zwarte 'sportheld'j'ernu van overtuigd tezijn dat

h.P.lrig niemand sneller maakt.Wis bereid dat aan jonge atleten1 te leggen, zodat ze van het
„Ik weet wat het is

|Jv te bedriegen. Het gebeurde
E^ mij. Ik wil nu eerlijk zijn.
L, ,!s Deter als ze het niet gebrui-

Van onze verslaggever
'RONTO - Huilend heeft de

ff dramatische woorden sprak
Juit tijdens de hoorzitting, een
lj/""t parlementaire enquete-
l die het dopingge-j!V'k in Canada onderzoekt.
J'ison, die tijdens de Olympi-
M Spelen vorig jaar zijn gou-
s^n medaille van de 100 meterrj'nt moest inleveren na te zijn. trapt op doping, gafafgelopenaandag voor het eerst toe dat

Vervolgens stelde Johnson's ad-
vocaat Ed Futerman zijn cliënt

Tijdens het verhoor van Johnson
tot nu is nog niet opgehelderd
hoe hij na de finale kon worden
betrapt op het gebruik van stano-
zolol, terwijl de atleten van Char-
lie Francis daar in 1987 mee wa-
ren opgehouden. Gisteren hield
Johnson nog vol dat hij de rosé
stanozolol-tabletten, het middel
waarop hijwerd betrapt, niet had
geslikt.

Niet opgehelderd

Astaphan raadde aan om gedu-
rende twee weken vitaminen,
anabolen en groeihormomen te
nemen. Kort voor zijn vertrek
naar de Olympische Spelen in
Seoel liet Astaphan bloedtesten
doen bij Johnson. Daarna moest
hij naar een bedrijf in Toronto
voor een machinale massage.

Na zijn terugkomst in Canada
verklaarde de 27-jarige Johnson
dat hij nooit bewust doping had
gebruikt. Mr. Armstrong, de
raadsman van de onderzoeks-
commissie, wildenu weten waar-
om de vernederde atleet toen
niet de waarheid vertelde. 'Big
Ben' wreefin de ogen, keek naar
zijn moeder Gloria, die in de zaal
zat en zei stotterend: „Ik loog
omdat ik me schaamde voor
mijn familie, mijn vrienden, de
Canadese atleten en de kinderen
die me bewonderden. Ik zat vre-
selijk in de knoei".

met omfloerste stem een aantal
voorgekookte vragen, die de ge-
vallen superatleet de gelegen-
heid moesten bieden om het Ca-
nadese publiek weer voor zich in
te nemen. Daarna was deomstre-
den atleet even aan het eind van
zijn latijn. Geëmotioneerd stond
hij op en ondersteund door zijn
advocaat verliet hij de zittings-
zaal, een tweehonderd interna-
tionale journalisten verbijsterd
achterlatend over de in scène ge-
zette vertoning.

Verbazing
Het relaas van Johnson over het
dopinggebruik in de aanloop
naar de Olympische Spelen zorg-
de in de zaal voor verbazing.
Vanaf februari 1988 kreeg Ben

Johnson allerlei dopingkuren.
Eind augustus 1988 werd tijdens
een bijeenkomst in Toronto,
waarbij arts Astaphan, trainer
Francis en een aantal topatleten
aanwezig waren besloten tot een
twee weken durend dopingpro-
gramma. Dat gebeurde wellicht
in een paniekstemming, omdat
de groep niet zo goed had gepres-
teerd in de Europese wedstrij-
den.

hij al jarenlanganabole steroïden
kreeg toegediend.

De organisatie van 'La Grande
Boucle' maakte gisteren het defi-
nitieve veld voor de Tour be-
kend. De Ronde begint op 1 juli
in de stad Luxemburg. Vier ploe-
gen werden toegevoegd aan de
achttien eersten van het FlCP-
klassement, die reeds zeker wa-
ren van deelneming.

0 Het Japanse electronica-con-
cern Hitachi zal na afloop van dit
seizoen niet langer een wieler-
ploeg onderhouden. Daardoor
dienen de Nederlandse beroeps-
renners Jos van Aert (vrijwel
rond met Panasonic), Wybren
Veenstra en Stefan Rakers naar
een andere werkgever uit te zien.
Hitachi, dat vijfjaar als sponsor
optrad, heeft 24 renners onder
contract. De bekendste is Claude
Criquielion. De Belg heeft reeds
drie aanbiedingen op zak: Lotto,
Histor en Carrera.

Hitachi stopt

Toshiba, Z-Peugeot, Reynolds,
Kelme, Caja Rujal, BH, Helvetia-
La Suisse, Hitachi, Histor-6ig-
ma, ADR, Domex-Weinmarm,
Chateau D'Ax, Carrera, Café de
Colombia, Seven-Eleven. Reser-
ve: Once.

ADR stond negentiende op die
lijst. De vier nieuwkomers bui-
ten het team van Le Mond zijn
niet de minsten: Fagor, met de
winnaar van 1987 Steven Roche,
Seven-Eleven met de Amerikaan
Andrew Hampsten, derde in de
jongsteRonde van Italië, Café de
Colombia met klimmer Luis
Herrera en Kelme met diens
landgenoot Fabio Parra. De Ne-
derlandse ploegen van Post, Gis-
bers, Raas en Priem hoorden tot
de beste achttien van de FlCP-
ranglijst.

Toppers zeggen af

De 22 ploegen in de Tour zijn:
PDM, Superconfex, Panasonic,
TVM, RMO, Système U, Fagor

" Kelly voor de vlakke ritten,
Rooks, Theunisse en Alcala Voor
het klassement en de bergen. Zo
wil de ploeg van Jan Gisbers de
Ronde van Frankrijk in. Alleen
de namen van vijf knechten zijn
nog niet ingevuld. Daams, Van
Orsouw, Draaijer, Dhaenens,
Earley, Muller en Pedersen zijn
kandidaat voor het vijftal plaat-
sen. Het elftal doet vanaf van-
daag mee aan de Ronde van
Zwitserland.

Bovelander en Leistra in hoofdrol tegen Pakistan

PARIJS - Greg Le Mond is via
de achterdeur tot de Tour de
France toegelaten. ADR, de hui-
dige ploeg van de winnaar in
1986, neemt de plaats in van
Ariostea. Het Italiaanse gezel-
schap van Giancarlo Feretti
heeft zich afgemeld.Cantelbergroept

Wiltenburg op
k "an onze medewerker

WD
E

u ~ Bondscoach Guus Can-
ifg s heeft alsnog Hans Wilten-
e 1 n

3n VGZ/Sittardia meegeno-
'ds Polen, waar het Neder-

vanaf van-
ij . °t en met zondag deelneemt
iqT Neptum Pokal. Cantelberg
it j> n beroep op Wiltenburg om-"tstel rt Fiege (voorhoofdsholte-
(Hj moest afzeggen. De
"hj 311 Miltenburg is vreemd om-
(tfJ de laatste weken niet meerH^d had en zijn club had laten
'el , met handballen te stoppen.
(t<.eeft hij ondertussen contacten L.

Strafcorner redt
kwakkelend Oranje

"Srio^jpns doet Herschi/V en L ver-
lff^e Pogingen om Han Vonden-eer in te lijven. Enkele jaren
ios n ging Vondenhoff naar Ta-mdat dat beter te combine-
(tt as met zijn studie. Nu hij is af-
%n rd hoopt Yen L hem weerntlen terughalen.

WEST-BERLIJN-Met matig spel hebben de Nederlandse hoc-
keyers gisteren tijdens hét elfde toernooi om de Champions Tr-
ophy in het warme West-Berlijn hun tweede achtereenvolgen-
de overwinning behaald. In tegenstelling tot zondag tegen
Olympisch kampioen Groot-Brittannië moest tegen Pakistan
strafcornerspecialist Floris Jan Bovelander er aan te pas ko-
men om het vooral in de eerste helft stroef draaiende Neder-
lands elftal te redden.

(ADVERTENTIE)

■■■■■-■■■■"■"■"■"■ ■KoiixS:1:;:-1:

Hogeschool

Katholieke Leergangen

Sittard

WISE^EKER^^METWISKUNDE OFECONOMIE
Aan beide vakken is in het onderwijs en daarbuiten een tekort

iSm ditvak studeren, bijvoorbeeld in deeltijd aan de
HoSdioo Katholieke Leergangen Sittard Voor de meuwe. SESdS augustus start kan men zich nu aanmelden.

ATTENTIE- voor werkeloze onderwijsgevenden komt er een
verkorte opleiding (2 jaar) wiskunde, waarbij gestudeerd

kan worden met behoud van uitkering.

Speciaal voor deze categorie is er een vooriichtin|gbüeenkomst
op zaterdag 17 juni '89 van 11.00 - 12.30 uur,

Oude Markt 5, 6131 EN Sittard.

Meerwetend Bel tijdens kantooruren(04490)1 1066ofstuur de
ton in voor gratis informatie (zonder postzegel adresseren

aan Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard
1040, 6130 VB, Sittard).

};. XSj
Naam: :
Adres:

Postcode/Woonplaats: ~~

1"A □ w>skunde studeren met behoud van uitkering |
□ De brochure Deeltijdopleidingen
D De brochure Hogere Kaderopleidingen Pedagogiek
D De brochure Voltijdopleidingen
D De brochure Lerarenopleiding Basisonderwijs ,

S c^^G - De VVCS (vereniging
v°% ntractspelers) en het CFK
>tba ii 10enfonds van de beroeps-ers in Nederland) hebben
k.l? de "tmg in het leven geroepen
>t het cbestaanden van de ramp
t ftl flr, Surinaamse vliegtuig, zo-Htsuancieel als in de vorm van
h 'lulP, gaat steunen.

Spelersfonds:
stichting voornabestaanden

Kas*&.:| VaeanJan - Nunn 1/2-1/2; Nog-hrSan H
V 1/2" 1/2:Seirawan - Sax 1/2-1/2;

rC I'2-lraJanarson 1-°: Sokolov - Van der
vo6ov . i- portisch - Joesoepov 1/2-1/2;
<> S'and i ï afëLjubojevic en Elhvest
W^man' i KarP°v 5+ 1 afgebroken (7);
S!V 4 1/s'r, "n"5 <8>: 4-- Vaganjan 5 (9); 5.
V°«Pov i ' , N°gueiras 4 + 1 afg. (7); 7.«*,» 1/2V/,1 afS- «>: 8- Sax 4(8)f 9! Elh-
'«K 1-SoLi afg, <7); 10-Short 3 1/2 + 1 afg.W-Var^ OV, 3 1/2 (7); 12-Seirawan 3 1/2
i% 15n,^er,Wiel 3 1/2 (9); 14.Hjartarsori 2

afg. (6, Jub°Jevic 2 (7); 16. Portisch 1 1/2

l/CMklds kan deze stichting be-
v°o Onr? J

over een bedrag van:£h°hki door het CFK is ge"
!%> E,n- Voorts is besloten dat de
(kSrT ,oparlementariërs, mr. Jim
r'den pil RaaV en Wim Vergeer
v^Vk*; ,) er biJ de Europese
C depp het daëehjks bestuuro?'het pp 'op zullen aandringen,

u^-^mpenfonds een bijdra-veren aan deze stichting.

Colotti leider
Midi-Libre

Uitslagen: Groep A: Nederland - Italië 52-<>7
(21-37); Sovjetunie - Tsjechosiowakije 78-75
(54-39). Groep B: Joegoslavië - Hongarije 76-
-52 (41-22); Bulgarije - Frankrijk 90-54 (41-31).

Uitslagen: Nederland - Pakistan 3-2 (2-1):
Australië - India 3-2 (2-1). Stand: Nederland
2-4 (5-2);' Australië 2-4 (7-5); India 2-2 (5-5);
West-Duitsland 2-2 (4-4); Pakistan 2-0 (5-7);
Grootbrittannië 2-0 (1-4)

Voordat het echter zo ver was hield
de jongeAmerikaan de gemoederen
in de Brabantse streek Parkland da-
nig bezig. De organisatoren hebben
gisteren de hele dag in spanning ge-
zeten wanneer en hoe laat hij pre-
cies zou arriveren op Schiphol. Om
half zes, veel later dan verwacht,
haalde iedereen opgelucht adem
toen de winnaar van Roland Garros
en zijn moeder uit het vliegtuig
stapten. Zij hadden vertraging ge-
had en bovendien was de bagage in
de Franse hoofdstad aan boord van
een ander vliegtuig gegaan.

CARCASSONNE - De Fransman
Thierry Laurent heeft de eerste
etappe van de Midi-Libre gewon-
nen. De rit ging van Perpignan naar
Carcassonne, over 194 kilometer.
Zijn ploeg- en landgenoot Colotti
nam de leiding in het algemeen
klassement over van Mottet.

Uitslag eerste etappe: 1. Laurent 192km in
5.40,46; 2. Colotti; 3. Ballerini; 4. DeClercq;'
5. Furlan; 6. Mare Madiot; 7. Mottet; 8. Jéro-
me Simon; 9. Lavenue; 10. Kuura. Alge-
meen klassement: 1. Colotti 5.46.36; 2. Lau-
rent 0.09; 3. Mottet z.t.; 4. Bezault 0.16; 5.
Pellier 0.18; 6. Lavainne 0.20; 7. Esnault z.t;
8. De Clercq 0.21; 9. Jérome SimonO.2l; 10.
Furlan 0.24.

In tegenstelling tot eerdere berich-
ten was Chang, die de opdringerig-
heid van de EO op Schiphol hele-
maal niet leuk vond, na afloop van
zijn oefenpotje best bereid de pers
even te woord te staan. Veel nieuws
had hij overigens niet te melden.
„Ook de grote belangstelling en pu-
bliciteit is nieuw voor mij en ook
daar moet ik mee leren omgaan. Ik
begin nu weer helemaal opnieuw op
gras. Ik zie mezelf zeker riiet als fa-
voriet voor Wimbledon".

Vanavond maakt Rosmalen zich op
voor de partij van Chang tegen Jo-
han Kriek. Deze laatste gaf gisteren
Michiel Schapers met tweemaal 6-4
een flinke draai om de oren. Scha-
pers moet trouwens vrijdag tegen
het nieuwe tenniswonder aantre-
den.

sport kort

" KERKRADE - In sportpark
Kaalheide vindt vanavond om ze-
ven uur een baanwedstrijd plaats
voor senioren en AB-junioren. Op
de 10km wordt gelopen om deBert
Vos Trofee.

" KORTRIJK -KV Kortrijk heeft
na Hendrie Kruzen ook Gerard
Plessers, oud Belgisch internatio-
nal, gecontracteerd. Plessers, 30
jaar, heeft een contract voor twee
jaar getekend. Hij speelde eerder
voor Standard Luik, HSV en Ra-
cing Genk.

" RIO DE JANEIRO- De Brazi-
liaanse voetballer Aldair speelt het
komende seizoen bij Benfica. Zijn
huidige club, Flamengo, heeft dit
bekendgemaakt. De transferprijs
bedroeg 3 miljoen gulden. Hij volgt
bij Benfica zijn landgenoot Mozer
op, die naar Marseille gaat.

" VILADECANS - Haarlem Ni-
cols heeft het toernooi om deEuro-
pese honkbalbeker voor clubteams
geopend met een forse overwin-
ning. De landskampioen versloeg
in het Spaanse Viladecans de
Zweedse kampioen Leksand met
12-2.

LA CORUNA-De nationale
vrouwenvolleybalploeg is het kwa-
lificatietoernooi voor de eindronde
van de Europese titelstrijd in La
Coruna gestart met een rustdag. De
Spaanse organisatie heeft Oranje
vanaf vandaag in het wedstrijd-
schema gezet. De ploeg speelt dan
achtereenvolgens tegen Spanje.
Zweden, Polen en Joegoslavië.'Op
de eerste dag won Joegoslavië mei
3-0 (15-12, 15-4, 15-8) van Spanje en
werd Zweden met 3-0 (15-4, 15-4,
15-5) geklopt door Polen.Uitslagen: Goldie - Steeb 6-3, 6-7 (3-7). 7-5

Kriek - Schapers 6-4, 6-4; Mecir - Zivojino
vic6-7, 6-3, 8-1.
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Le Mond (ADR)
alsnog in Tour

Organisatie maakt startveld bekend

Profdebuut
Regilio Tuur

eind juli

De 23-jarige biologiestudent pas-
seerde de Pakistaanse doelman
Mansoor driekeer met een snelheid
van circa 150 km/uur bij in totaal ze-
ven strafcorners. Dat was juist vol-
doendevoor devollewinst in het ze-
ventigste treffen tussen beide lan-
den (3-2). De Bondsrepubliek, dat
eenmaal won en een keer verloor, is
vandaag de volgende opponent.'Sugar Ray'

behoudt
bokstitel

'Übj^ .tda sls de nieuwe trainer vant^mesteam van OAD/OSC. Jö-
1^ nde het afgelopen seizoen de

tls Vari Swift Roermond. Overi-
Hb aj.Bert Bouwer een dezer da-
Ws"ssen of hij wel of niet de he-

che van Holbox/Swift zal'fainen.

Nederland had het tweede succes
verder voor een groot deel te dan-
ken aan doelman Frank Leistra. Hij
stopte niet alleen al in de zevende
minuut een strafbal van Ibrahim,
maar ook bij talloze andere gevaar-
lijke acties greep hij sterk in. Dat
Nederland een voorsprong van 2-0
kon nemen was eigenlijk een regel-
recht wonder. De Pakistani, die er
na de nederlaag tegenAustralië (3-4)
op gebrand waren te winnen, kre-
gen veel te veel ruimte van de Ne-
derlandse middenvelders en verde-
digers.

ümburgs dagblad sport
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Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma df
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd orh uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gangen gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grij pen. Doen we dat f

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(n-cl stol Irnmrs

cvrii tli' li/V/.

Publtlcatie aangebodendoor
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SulE
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H Grandioze totale I
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240x170 CCn kwaliteit A7R ...
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300x200
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vanaf WVwi" vanaf Uvvj

Alle maten voorradig

■ TEHERAN TAPIJTEN BV. I
Promenade 143, Heerlen J
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Rldpge tarieven,
►kundig advies.
gj|eafhandeling.

I Til M< *2X|
11.0001 " 75,- M' ■■T.000136,- 167,- 270- ■

■12.000 225,- 280.- 456/ 1■tt.000450,- 559,- »»," I■50.0M1936,- 1165.- 190Z,- ■
HeD.renle vanat o.B7°''°Pmnd 1
■m^lijdensrisico is■ ï„IAl- MEEVERZEKERD■ij,""clere bedragen en■ zijn óók mogelijk.

■ F|NANCIERINGSKANTOOHmm
■^«"lerweg 108 MaastrichtI Hn» B*i|<«ritoorI ""Mdttrsat 9, Hoensbroek

*NWB-Hotel
»2ur Post"

D-5569 Gillenfeld
Tel. 09-49.6573.533
is hotel ligt temidden
fle kratermeren Pulveren Holzrnaar (1 km

afstand).
*s|ehaus" met ligweide.*arners met do/w.c,

kegelbaan,
anderen welkom.

JM 25,-; HP DM 36-- 3 dagen).

. Giro55055
Fonds

rO .

En ukrijgt van de Hema bovendien
garantie tot devolgende vaderdag.

M \ Stereo autoradio/cassetterecorder. MG/ Vlakschuurmachine. 21.000 schuurbe- -tóS^" IXvi
M % FM, PLL synthesizer, tuning; 12 voorkeu- wegingen per minuut en stofafzuigmo- Electrisctie nagel-nietmachine Electroni-M ...M. zestations, 2x7 Watt. 1 jaar Hema gelijkheid. Snoerlengte 2.5 m. Zool sche nietkrachtregeling, nieten 6-14 mm

fmfF*g^ garantie. 93x186 mm. 1 jaarHema garantie. en nagelen 16 mm. 1 jaar Hema garantie.

~ —f B ■* 2&<&vj* w&* jMüsi i IK— f ife^lhH"Jr£ lip Oplaadbare snoerloze schroef-boorma- I J3S^üV^i " V -QStfc- JL\J\J%
chine. Rechts- en linksdraaiend, mcl. op- Electrische decoupeerzaag met 3 zaag- Schroef-klopboormachine. Electroni-

" ow^tï laadtransformator, 230 omwentelingen jes. Electronische toerentalregehng en sche toerentalregeiing, rechts- en links-Bl | '**"■ / | \
*N"Vv II Per minuut. Boorkop 1-10 mm. 1 jaar stofafzuigmogelykheid. 1 jaar Hema ga- draaiend, 13 mm boorkopen torquecon-

B| ï | '/"/;/,/>(lim\h\ Hema garantie. rantie. trol. 500 Watt. 1 jaar Hema garantie.

wit %"~**^ ièlêsßi IA7P SmT^-^^L l"1!"1 vanaf Yi± LO
-=--:-: 55»«...« "«*^ S 9 24fi&JL^M "l^j-^w 6£3CT^/^/i Opbergsysteem. Geschikt voor 36audio-

Ê Schroevedraaierset. 5 blad- en 3 kruis- Dopsleutelset. 24-delig. Gehard, ver- cassettes, 2?-75~24 75
% ; jw kopschroevedraaiers. Chroom-vanadi- chroomd en gepolijst chroom-vanadi- 40 CD's of 24 video-

\iii.»mun:.,nn«m><»"> ■<mu:mmHiuiiuiiui^u»>i»ix^m urn staal. urn staal. cassettes 2*75 24.75

Vader blijft bij de tijd met WÊmmmm*mm4m\ I dit prachtige Quartz- * 29tf5l£l"■ isST"- I *J*r 14 *Ö 1O7R
horloge. Met allerlei handige functies: o.a. analoge én digitale tijdsaan- Eiectnsche soideerbout met tafelstan- V 17^5 **■ s-^JF, „,.-- 1^7.10... . . - 1

,, ° „i„r~, „„ „„, ,„ 1■ „ daard.Snoerlengte 1.50 m. 40 Watt. 1 jaar Kofferbaktas. Geen losse voorwerpen SE^ 2Afn +ê\J*duiding, chronograaf, datum, alarm en uursignaal. In een stevige chromen Hema garantie
y

meer in dekofferbak Metalen gereedschapskist. 5-deiig.
kast met mineraalglas.Op zon horlogegeven we graag een vol jaargarantie._

tMLr. _ -Jf25r75"fcJV^i Nylon reportertas. In drie kleuren. Multigrade motorolie. Inhoud 5 liter. Autostoeltas. Past op iedere autostoel. Heteluchtbrander. 2 Warmtestanden en
Metalen ladenkastje. In wit en blauw. 18- Klein model 22rf5^8.75 SF/CC-15W50 1êr7*514.75 Geen lossevoorwerpen meer diede auto 2 hulpstukken. Snoerlengte 2.50 m. 1500
delig. Groot model 2£tt?5.75 SF/CD-10W40 J&^e-17.75 rommelig maken. Watt. 1 jaarHema garantie.

W f 7 2975 $ -50.- m 511.75 4 |
Ovèrsizéd sporthemd met korte mouw. 34575"bJV/i Badstof herenbadjas 88% katoen/12% Herenzwemshort met binnenbroek. Grastrimmer met extra langesteel 10 000
Katoen, katoen/polyester of katoen/lm- Herenpyjama. Katoen/polyester. In jade. ■ polyamide. In diverse kleuren. In diverse kwaliteiten en uitvoeringen. toeren per min. 200 Watt. 1 jaar Hema
nen. Uni of gestreept. Mt. 37/38-43/44. licht-blauw en kobalt. Mt. 46/48-54/56. Mt. 46/48-54/56. Mt. 4-7. Van 14^5'11.75 tot 2475^21.75 garantie

Y^ / 4.75 w £$ WSêSISSêSSWW mWmrW'my^^^j 2 voor VJifcJN''

Herensokken. Katoen of katoen/poly-
amide. Uni of gedessineerd. ■HFPW '%
Mt.35/38-43/46 BfcÉÉMÉM

■^~^>, mwlVMibM P^MPKI PJfiJfil-LWJi Kal 'S

||^^ lOCf) —' C=:l ;
Boxershort, 35% katoen/65% polyester
en katoenen slip in cadeauverpakking
Mts-7. SB BB BB |BJB BB mm

Leren herenbillfold, ritsportemonnee of B^IÉiÉB 1^portefeuille. In diverse kleuren. V^t*^V^A^ iy J^TJ
_--„— Dat klinkt elkevader als muziek in de oren: een fantastische m^mmmmmiMÈmmA Compact Disc speler. De modernste lasertechniekzorgt voor.^K^^i O^ 7R een optimaal geluid. Geschikt voor 120 en 80 mm CD's. Met veel functies, o.a. 20 nummers vooraf programmeerbaar. U krijgt er van de HemaeenBJ3|3| BR' vSlt\. hee' Jaar 9arantie biJ- Wedden datvader de helezondag aan 't spelen is?

Electronische wekkerradio met AM/FM. J mMWÊÊÊÊ f& "In wit en zwart. 1 jaar Hema garantie. / |jj|ij! i|||ii 11 ira m

WQ Ah 10 7 ** lb KR-IR* IA7C w*rl'±B
-t,J mr

****?**" 4255 V^V^i '*■'" 19^5 *V/i BÏSuBI ' #'. 111 lO Topgun gevechtsvliegtuigen. Een over- Médaillon Rouge Bordeaux Supérieur >^Jeu de boulesset. 4 Gemerkte metalen Vrijetijdsnet met 4 haringen, scheerlijnen ]2êlsn\Jm zicht van de Amerikaanse gevechts- 1986 A.C. of Blanc 1987 AC. Een rode of
ballen en cochonnet. en buizen. Omnibus Detective of fantasieverhalen. straalvliegtuigen. witte kwahteitswijn.

HEMA 1, Echt Waar Voor Je Geld 1
NU SPAARHYPOTHEEK

Hypotheekrente 8,7%
30 jaar vast
afsluitprovisie 1,25%

Bel voor informatie of vrijblijvende offerte

* *n,lekïn<oor en Financieel Advleeburo L.G.M.Wlertz B.V.
psitj^' 6l6S EN Geleen, telefoon 04490 -' 444035305,6160AH Geleen telefax 044 90 - 556 70

Sker'f"—___^9en * hypotheken * financieringen

IQ J WIERTZ

L■»-fJjT f ", LH| f /êJêl 'lil1! il

| TOPPLUS SÜPT]

p^\#»Xf

[mÏNI^OVERGOOïjER.I

Kijk bij Zeeman: echt perfecte uni £ St
kwahteits overhemden in wit, beige, |BT

\T^7rSianJ vaderdag.\tt JT ffi

vanaf *J#" '7^^ Il

Met vlotte JHOCstreepjes in WWTT^

J|ffl3Pji|

Witte of lichtgekleurde/"
katoenen ■■OC/F/JB

(^Twn "^nr^J

U ZOU mL GBK ZUN *** U ***** BETAALDL \
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Limburgs Dagblad_ VAKANTI EVI ER EN BEGINT BIJ C&A !

Uni, geruit ofgedessineerde Vlot recht rokje van stevigkatoen in T-shirt metknoopjes in wit en mooie Fleurige blouse in blousonsüjl. Polyester/ Halter T-shirt met streepjes Katoenen boxershort met
japoaKatoen en #*#% diverse kleuren. 38-46 MmMm zomertinten.Polyester/ mJ9 katoen. 40-52 -—^< #B#B of stippen. Katoen. S-M-L WÊ M diverseprints. S-M-L ■ Jttpolyester/katoen 38-50 mmmMm] "J|lb katoen. S-M-L MÊmm /groteref M%Mm Aktieprijs nü 2 voor MMmm Aktieprijsnu 2 voor ËMËAAktieprijs nti 2 voor mWM* AwMO Ê%MO ! ' MMMO ■"" f"

5 -Mt«B^J _■ ■■BBBBBBfIBiBÉ' - k ■ ja| fjiÖfc 4

*jm :^Bk9" Mr * fsggssa >^w3Ëö(:^>"'-v>?:M^i^^ m^Sns^Sßws%t9ïMdßßnv ■- f^^Bn BBS&-. I :--^;'tjiBH??SBBBBB^^ / '^£«»««88 -^«Söi 1* ï3Bbß^sKï>&o£:;.. Bnk- . xSéß^Eu-h^mmlAÉËF BB^ _^k "■■■■*' JF-JSïï^ls -""^&£&& % HSëft: V ?*-.£9875h81 BB^ / -lx "^fijl fj^Hßïffii^ffi^TlEr -WB*\ .-jjpWP'^ffß

Joggingpakin pastelkleurea Katoenen T-shirt met short pakje.Katoenen tricot. : BÉtahlEedßS *"* I Katoen. 116-13410.- Uh polyester 116-13412.- ■■Jij

B^B^BV^. 8»^ » * OBWft *m^ P^ *m^ I I J ,^^^^^^l Sw^BJ^Bflß^^-^ jfflft '"'■■ V yx^, / . ■:■ ' jpSmß

Club Azur badpak ineen felle kleur. Tricot singlet met rok set. Katoea 9^ Zwart/wit atletiek T-shirt. V^B Katoenen surfshort met ImÊÊIBH2B 9Mm 116-134 25.- U9\}\fAjlJmmmmmm9U^ Katoen/ polyester. MM mt binnenbroekje. 86-134 ,m|0„ 86-110. 2-Delig, QQm
M " Verzorgd door 164-18214.-140-158 M< «WJA I

X# REIZEN 0' Martinair Holland SSSTiï?K 8 fO- f7# /SB'*** X. The otherDutch airtine M 7j "^

Dress-shirt in diverse streepdessins. Vlotte zomerbroek in bandplooisnit. Uni T-shirt met borstzakjé. Katoen. Katoenen zomerbroek in 5-pockets Jack met uitritsbare mouwen en tricot T-shirt in twee fantasie-
Polyester/viscose. W#% Polyester/katoen. #%#% 9JÊ jeansmodel. Mm Êm voering. Polyester/katoen. M^Mm modellen. Katoen. fmm\t19.- 29.- 14.- 25r 518- -*■*-.- z>
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